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Prefácio

José Carlos Alves Pereira1

A migração, cada vez mais, torna-se uma realidade em todo o 
mundo. Seja nos países pobres ou ricos, do Norte ou do Sul global, 
nas metrópoles, capitais, cidades de porte médio e mesmo em cidades 
pequenas, nos bairros centrais ou nas periferias, nas avenidas, ruas e 
parques, há a presença de migrantes e refugiados. 

Realidade local, regional e global, a migração e seus protagonis-
tas, os migrantes, refletem ou são expressões de processos econômi-
cos, produtivos, culturais, tecnológicos, políticos e socioambientais 
que transformam, substancialmente, a vida em sociedade. Portanto, 
trata-se de uma realidade em constante transformação, já que é, 
antes de tudo, histórica. Ela diz respeito às pessoas em seu labor pela 
sobrevivência física, pela construção e reelaboração de sua cosmovi-
são artística, cultural e de princípios éticos que transcendem o lega-
lismo burocrático das leis, e norteiam a vida em sociedade, para falar 
com Frost (2016). 

As migrações estão vinculadas às transformações sociais no 
campo econômico, como um dos fatores, ao mesmo tempo, decor-
rentes e estimuladores da industrialização, da automatização do tra-
balho, do crescimento da riqueza de países, da relativa melhoria das 
condições de vida em outros, etc.; expressam transformações políti-
cas, culturais, intelectuais e tecnológicas (Burke, 2017). 

1 Editor da Travessia – revista do migrante e assessor da Missão Paz.
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Ademais, a migração pode ser vista como um reflexo dramático 
das mudanças climáticas. Tais mudanças têm causado secas e inunda-
ções devastadoras que atingem, sobretudo, populações empobrecidas 
que sofrem com problemas de saúde, fome, carência de água potá-
vel, etc. Esses problemas os impelem à migração forçada em busca de 
sobrevivência. As mudanças climáticas estão intrinsecamente ligadas 
ao superaquecimento do planeta, causado pelo manejo predatório 
dos recursos naturais para uma gigantesca e questionáveis produção e 
consumo de mercadorias, como têm mostrado os relatórios do IPCC2 
(2014). Os migrantes nacionais e internacionais (deslocados, refugia-
dos, apátridas, etc.) são mais frutos desse processo, que da vontade 
de emigrar, embora esta última não possa ser menosprezada na aná-
lise das motivações objetivas e subjetivas inerentes à nossa condição 
humana. 

No que tange à migração interna nacional,3 esta conta com uma 
significativa bibliografia (Martins, 1986; Moura, 1988; Garcia Jr., 
1989; Silva, 1999; Menezes, 2002 entre outros) que contribui para 
a compreensão de suas vinculações mais profundas com o processo 
de urbanização/industrialização, formação de complexos agroindus-
triais no Brasil, justapostos e articulados à expropriação de terras 
camponesas. 

Hoje, ao lado da questão agrária – ainda não resolvida, vejam-se 
as constantes expulsões e assassinatos de indígenas nas respectivas 
regiões Centro Oeste e Norte do Brasil, bem como as demandas do 
MST – Movimento dos Sem Terra –, justapõem-se questões climá-
ticas, de mecanização da agricultura, expansão do agronegócio alta-
mente capitalizado, carência de política agrícola mais bem estruturada 

2 IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change. Esse Painel é uma organização científico-política 
fundada pela ONU em 1988. Confira o relatório “Cambio climático 2014 - Impactos, adaptación y 
vulnerabilidad”, Informe del Grupo de trabajo II.

3 Cabe observar que há também a migração interna de internacionais, seja ela voluntária, caso dos hai-
tianos, senegaleses, congoleses, maleses, bolivianos, etc., seja estimulada pelo Estado, como no caso dos 
venezuelanos.
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para a agricultura familiar, e de oportunidades para jovens que, arti-
culadas, seguem contribuindo para a expulsão de homens e mulheres, 
sobretudo jovens, do campo. 

É verdade que aquela emigração do “norte” brasileiro para a 
região Centro-Sul, em alguma medida, contribuiu para que uma parte 
do campesinato pudesse se fixar na terra com o apoio de remessas, em 
dinheiro ou espécie, feitas pelos migrantes, como bem aponta Garcia 
Jr. (1989) em O Sul: caminho do roçado. Não obstante, os migrantes 
internos que permaneceram no “Sul” jamais contaram com uma polí-
tica habitacional e de saneamento básico que, ao menos, mitigasse 
os graves problemas habitacionais, de transporte, saúde, educação e 
segurança pública que grassam ainda hoje. A ascensão e mobilidade 
social de alguns deles se devem mais a um longo e contínuo esforço 
que atravessa gerações, e menos por uma política migratória estru-
turada para esses fins. Nesse sentido, não é estranho que boa parte 
dos imigrantes internacionais se depare com esses mesmos problemas 
sociais quando conseguem um emprego e procuram uma habitação.

Embora, no Brasil, a presença numérica de migrantes seja 
ínfima, um milhão e oitocentos mil pessoas, o que corresponde a 
menos de 1% do total da população (pop.) – se comparada com a 
de outros países, como EUA (14,3% da pop.), Alemanha (14,9% 
da pop.), Reino Unido (13,2% da pop.), Argentina (4,6% da pop.), 
Chile (5,5% da pop.),  etc. –, os imigrantes e refugiados estão pre-
sentes em 3.876 do total de 5.150 municípios brasileiros. Portanto, 
a despeito de a presença não ser expressiva como o é nos países cita-
dos, a imigração é uma realidade concreta na maioria das nossas cida-
des. Contudo, somente 215 cidades ofereciam algum tipo de gestão 
migratória (IBGE, 2019). Essa defasagem da gestão migratória con-
trasta com o principal caráter da migração como um fato social total 
(Mauss, 2005; Sayad, 1998). Isto é, ela diz, sim, respeito às questões 
econômicas e laborais, mas também a visões políticas, culturais, reli-
giosas, ambientes, jogos de poder e dominação, etc. 

O presente livro, Migrações em expansão no mundo em crise, orga-
nizado por Dulce Tourinho Baptista e por Luís Felipe Magalhães, traz 
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um conjunto de textos sobre questões sociais envolvendo os migran-
tes e as formas como eles se organizam, são tratados pelo Estado e 
instituições sociais. No caso do Estado, a despeito do esforço de algu-
mas repartições, secretarias e mesmo de alguns funcionários, é muito 
precária a disponibilidade de serviços oferecidos. As dificuldades vão, 
desde a falta de estruturas, transparência nos critérios de elegibili-
dade e acolhimento, até a falta de treinamento de pessoal (nas escolas, 
postos de saúde, hospitais, postos da Polícia Federal, etc.) para um 
atendimento com maior celeridade e dignidade. 

O livro traz uma rica contribuição teórica e metodológica, além 
de um amplo leque temático, para compreender a migração con-
temporânea e seus paradoxos, como violação de direitos, domina-
ção, xenofobia, autoempoderamento, interculturalidade, novas leis e 
políticas migratórias, imigração de pessoas profissionalmente quali-
ficadas, migração interna no Brasil, migração Sul-Sul e reconversão 
econômica de migrantes, habitação, alteridade, pobreza, associati-
vismo, gênero, migração interna de nacionais, migração internacional, 
mudanças climáticas, construção de redes e diálogos entre universi-
dades, movimentos populares e governos. 

Somos convidados a considerar a migração a partir de uma pers-
pectiva multidimensional, caracterizada por crises como a do capital, 
ascensão do pensamento e práticas políticas de ultradireita, xenofo-
bia, intolerância à interculturalidade étnica e racial, mas também pela 
organização, mobilização e fortalecimento de grupos sociais, entre 
eles, migrantes que reivindicam direitos e justiça social. 

Significativos fluxos migratórios de países do Sul têm como 
destino países do Norte global. Diante disso, é importante desta-
car o processo de colonização sofrido por países abaixo da Linha do 
Equador e a maior restrição à entrada de seus emigrantes nos países 
ricos do Norte. Encapsulado na histórica marca da colonização, há 
um olhar político institucional e social que tende a tratar o imigrante 
do Sul como uma espécie de “eterno colonizado”. Esse tratamento 
se materializa e se expressa na divisão do trabalho, a qual relega aos 
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migrantes do Sul trabalhos “sujos, pesados e perigosos”, sobretudo 
em países como Japão, Alemanha, França, dentre outros (Antunes, 
2014).

É importante destacar que a maior concentração de refugia-
dos não está na Europa. Os três países que mais recebem refugiados 
são: Turquia, Paquistão e Uganda que, juntos, já receberam mais de 
6 milhões de pessoas em situação de refúgio. Outro aspecto é que, se 
antes as migrações tinham países do hemisfério Norte como destino, 
hoje se constata uma conversão desses fluxos para países do hemis-
fério Sul, isto é, pessoas que fazem a migração entre países ao Sul 
do Equador, configurando o que pesquisadores chamam de Migração 
Sul-Sul (Baeninger et al., 2018). Isto porque, dentre outras questões, 
já há um bom tempo, os países do Norte global vêm culpabilizando 
migrantes e refugiados pelas suas crises sociais, políticas e econô-
micas. Em decorrência disso, fecham as suas portas a migrantes e 
refugiados.

O curioso, ou melhor, o paradoxo é que, em razão do enve-
lhecimento de suas populações nativas, e do acelerado processo de 
automação da produção de mercadorias, esses países se tornam 
dependentes de imigrantes que vão contribuir para o seu equilíbrio 
demográfico e, ainda, para executar trabalhos e serviços (limpeza, 
colheita de frutas, serviços domésticos, cuidados com pessoas idosas, 
construção civil, serviços gerais, etc.), invariavelmente recusados pela 
população nativa.

Seja no Sul ou no Norte global, a inserção de migrantes e refu-
giados naqueles trabalhos ocorre em um processo de precarização 
legal das condições de trabalho. A precarização das condições de tra-
balho e o desmanche dos direitos trabalhistas atingem mais direta-
mente imigrantes e refugiados, cuja situação jurídica esteja irregular. 
Isto é, pessoas sem documentos reconhecidos como válidos. 

No âmbito das relações internacionais, quanto mais periférico e 
marcado pela colonização um país, menor a sua capacidade de reagir, 
política e economicamente, ao desmanche de direitos trabalhistas 
imposto por empresas transnacionais, não sem a conivência de seus 
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governos e elites internas; menor a capacidade de mobilidade (sair 
da posição periférica como produtor de matérias-primas) na divisão 
internacional do trabalho e maior a tendência de emigração de sua 
população. 

Justaposto e articulado àquela divisão internacional do trabalho, 
ocorre, ainda, um processo de automatização da produção agrícola e 
industrial nos campos e nas cidades. Tal processoapresenta, por um 
lado, forte incremento na produtividade  e, por outro, aumentos cons-
tantes na taxa de desempregados. 

A automatização envolve desenvolvimento científico e tecno-
lógico que poderiam facilitar a satisfação de necessidades, como o 
acesso a bens e mercadorias fundamentais à sobrevivência digna, além 
de uma distribuição social justa das riquezas e conhecimentos produ-
zidos, poderiam inclusive contribuir para mudanças de mentalidades 
e harmonizar a interação social com a ecologia do planeta em vista 
de um manejo sustentável dos recursos naturais. Entretanto, a forma 
política como a automatização é planejada e implementada tem se 
caracterizado como um processo agudo de desequilíbrio ambiental – 
expresso no superaquecimento da Terra – e como um dos principais 
geradores de migrantes e refugiados no mundo contemporâneo. 

A migração também está vinculada a uma tentativa ou esforço 
de países do Sul global em ressignificar as suas posições históricas 
como membros periféricos do sistema global de produção de merca-
dorias, claro, o capitalismo.  

O crescimento econômico e a maior abertura política de países 
como Brasil, África do Sul, Chile, Argentina (mesmo mergulhados 
em crises), Peru, etc., especialmente no período de 2000 a 2014, cha-
maram a atenção e despertaram o interesse de imigrantes e solicitan-
tes de refúgio que, em outros contextos, buscariam o Norte global 
como lugar para alcançar oportunidades e melhores condições de 
vida. 

Ainda que de forma lacunosa, muitas vezes com caráter securi-
tário e seletivo, países do hemisfério Sul têm proporcionado maior 
abertura para migrantes que buscam realizar sonhos, como conseguir 
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um emprego, moradia e um lugar onde possam viver com alguma 
segurança. Nesse sentido, e a despeito da seletividade, algumas polí-
ticas no âmbito do Mercosul, como a livre circulação entre os países-
-membros, a residência e vistos de trabalho, contribuem para a maior 
circulação de migrantes entre países do bloco do Mercosul e entre 
este e países de fora do bloco que sejam signatários de acordos bilate-
rais, como no caso da América Central e da África.

Apesar do crescimento econômico, entre o início da primeira e 
a metade da segunda década do século XXI, o Sul global não passou 
incólume à crise do capital e às reformas trabalhistas, previdenciá-
ria, cortes orçamentários em setores sociais importantes como saúde, 
educação, habitação e assistência social; não resistiu ao ressurgimento 
de grupos políticos e sociais ultraconservadores e xenófobos, o que 
despertou uma contradição crônica do neoliberalismo. Isto é, a for-
matação de um Estado provedor para o grande capital personificado 
em bancos e empresas transnacionais, por um lado, e, por outro, o 
atrofiamento do Estado como instituição promotora da inclusão de 
pessoas em condições de vulnerabilidade social.

Aquela contradição se faz presente em políticas migratórias de 
países-membros do Mercosul, como Argentina e Brasil, e ainda de 
países associados, como Chile e Peru. O caso da nova Lei de Migração 
brasileira (lei  n. 13.445/17) pode ser tomado como um exemplo. 
A despeito do anúncio oficial do seu caráter humanitário e da rica 
contribuição de setores importantes da sociedade civil (Missão Paz, 
Conectas, IMDH, associações de migrantes e refugiados, alguns con-
gressistas, etc.) para a sua formulação e aprovação, a lei sofreu mais 
de vinte vetos danosos a seu caráter humanitário e, além disso, teve 
importantes artigos e parágrafos, relativos a reunião familiar, depor-
tação, migrações fronteiriças, etc., classificados como casos omissos. 
Ou seja, sem critérios definidos que orientem o imigrante, o funcio-
nário, o gestor público na tomada de decisões. Estas ficaram ao sabor 
pessoal do ministro da justiça e segurança pública ou de seus assesso-
res imediatos. 
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Portanto, a convergência de fluxos migratórios para o Sul global 
é reflexo de maiores restrições políticas e ideológicas à entrada de 
migrantes no Norte. Mas, também, reflete convergências institucio-
nais e crescimento econômico de países ao sul do Equador favoráveis 
à imigração. Contudo, pari passu e paradoxalmente, tais convergên-
cias traçam um paralelismo com políticas migratórias e movimentos 
sociais conservadores do Norte global, dificultando, no mínimo, a 
permanência legal e digna dos protagonistas das migrações Sul-Sul. 

Essas contradições apontam para problemas concretos no coti-
diano dos migrantes, onde quer que eles estejam. Migrantes e refugia-
dos que procuram pelos serviços oferecidos pela Missão Paz, Caritas, 
África do Coração, Cesprom, etc. relatam que as suas maiores difi-
culdades, no dia a dia, ao lado da barreira da língua, dizem respeito 
a acesso ao trabalho formal,  habitação, serviços de saúde, educação, 
dentre outros,  portanto, serviços indispensáveis a uma inserção social 
minimamente digna. 

Apesar das leis de migração, aparentemente humanitárias, pro-
clamadas pelos Estados, a verdade é que eles não conseguem atender 
àquelas necessidades cotidianas, de muitos dos seus habitantes autóc-
tones e, sequer, dos migrantes. 

Contudo, seja no Norte ou no Sul global, as duas primeiras 
décadas do século XXI foram marcadas pela multiplicação de organi-
zações e instituições que trabalham com migrantes, muitas das quais 
são organizadas e administradas por eles próprios.

Igrejas, sindicatos, grupos de mulheres e de jovens organizam-
-se em associações que buscam incidir politicamente e transformar, 
ainda que pontualmente, a sua realidade, alcançando alguns direi-
tos previstos em lei ou a novos direitos como os que lhes proporcio-
nam igualdade jurídica em relação às pessoas autóctones. Além disso, 
essas organizações contribuem para a formação de comitês e conse-
lhos municipais, estaduais e federais de migração e direitos humanos 
no Brasil e em diversos países. 

No caso da cidade de São Paulo, até o ano de 2010, havia cerca 
de cinco organizações (Missão Paz, SPM, Caritas, Cesprom, Arsenal 



13

da Esperança) que atendiam a migrantes e refugiados. Hoje, 2020, 
já são mais de 80 organizações que, de algum modo, oferecem servi-
ços de apoio a migrantes e refugiados, sendo a maioria delas criada 
pelos próprios migrantes, como a África do Coração, Assempbol 
(Associação dos empreendedores bolivianos), Associação Bolívia 
Cultural, União Social dos Imigrantes Haitianos (USIH), Associação 
Senegalesa do São Paulo (Asensp), etc.  E isto para não ser exaustivo, 
citando dezenas de outras associações de migrantes e refugiados em 
outros estados brasileiros.

No contexto dessa organização e mobilização social de migran-
tes, há que se sublinhar a participação de mulheres. A ONU (2019) 
registrou uma leve diminuição da migração das mulheres e meninas 
(eram 49% do total de migrantes em 2000, passando para 48% em 
2019) em relação aos homens no total de migrantes (272 milhões). 
Contudo, elas são maioria (51%) entre os imigrantes na Europa e 
(52%) na América do Norte. As mulheres têm se constituído como 
um dos principais rostos das migrações contemporâneas, especial-
mente na Europa e nos Estados Unidos da América (EUA), com pre-
sença importante também na  América Latina.

Mulheres e meninas migrantes ou refugiadas sofrem violência 
física, simbólica, sexual (abusos, estupros e prostituição forçada), ins-
titucional, inclusive, perpetrada por agentes políticos estatais ou de 
agências internacionais que prestam serviços a migrantes, empregado-
res mal-intencionados, bem como por seus companheiros de traves-
sias. Nesse sentido, violência ou clivagens de gênero são indissociáveis 
da análise sobre a migração feminina e da formulação de políticas 
migratórias com enfoque para mulheres migrantes com objetivo de 
prevenir e combater violências que as submetem a vulnerabilidades 
sociais ainda mais profundas que as de homens migrantes. 

Não obstante, mulheres migrantes também têm se organizado 
e mobilizado em um processo de autoempoderamento e incidência 
política. É o caso do Coletivo de Mulheres Migrantes, em São Paulo; 
participação em movimentos de luta por moradia; Equipe de Base 
Warmis – Convergência das Culturas, que denuncia e age contra 
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violências e discriminações impostas à mulher migrante, além de pro-
mover e estimular o diálogo intercultural; associações de mulheres, 
etc. (ElHajji e Domingues, 2018).

Aquela organização e mobilização tem extrapolado o aspecto 
local e regional para espaços globalizados, como o FSMM – Fórum 
Social Mundial das Migrações, criado em 2005, e que já se encon-
tra na sua 8ª edição realizada entre 2 e 4/11 de 2018, no México, 
e tem se apresentado como um espaço singular para intercambiar 
experiências de políticas migratórias afirmativas, bem como articular 
experiências locais e regionais a processos globais de debate e trans-
formação social.  

Nessa esteira, o Vaticano criou, em 2017, o Dicastério para a 
Promoção do Desenvolvimento Humano Integral (DHI), que tem, 
entre as suas principais estruturas, a Seção “Migrantes e refugiados”, 
coordenada diretamente pelo Papa Francisco e que executa uma 
extensa agenda de debates e propostas de políticas migratórias envol-
vendo Igrejas, movimentos populares, universidades e governos.

Evidentemente que isso não é suficiente para sensibilizar seto-
res sociais e governamentais avessos à presença e à participação social 
de migrantes; não é suficiente para a inserção formal de migrantes e 
refugiados no mercado de trabalho e outras formas de manifestação 
sociocultural da vida (como participação em movimentos populares, 
sindicatos, partidos, igrejas, etc.) com garantias de direitos.

Contudo, não é desprezível a capacidade de organização, mobi-
lização e incidência política dos migrantes ao longo dessas últimas 
décadas. Leis e políticas migratórias, ainda que com lacunas graves, 
mas com importantes avanços, tiveram, sem dúvida, a contribuição de 
migrantes na sua formulação. No jogo das forças sociais em disputa 
por políticas públicas e posições de poder, há, ao menos, o potencial 
de que migrantes e suas organizações atuem no processo de formu-
lação, regulamentação e implementação de políticas migratórias afir-
mativas de direitos.

Se a participação dos migrantes e refugiados não tem força 
suficiente para influenciar na formulação de políticas migratórias 
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afirmativas de direitos e transformar realidades sociais, não se pode 
negar que eles têm proporcionado ações e debates que alimentam a 
luta e a utopia dos direitos humanos, melhores condições de vida e 
trabalho através do associativismo, da solidariedade no acolhimento. 

Nesse sentido, no caso do Brasil, outro movimento interessante 
vem sendo desenvolvido por  universidades, através das Cátedras 
Sérgio Vieira de Mello4, e pelo poder público.  Além disso, pesqui-
sas acadêmicas têm proporcionado diálogos mais abertos e céleres no 
âmbito de comitês e conselhos governamentais de migração e direi-
tos humanos com múltiplas representações políticas e sociais. Vale 
ressalvar que, mesmo nesses espaços de diálogos, a construção social, 
política e imaginária dos migrantes como pessoas de direitos ocorre 
em um jogo de forças e disputas. 

 Pode-se obstruir política e ideologicamente o caminho 
do migrante. No entanto, por pouco tempo. De algum modo, o 
migrante vai entrar, ainda que fique em condições sociais vulneráveis. 
Condições estas muitas vezes produzidas com o intuito de expulsar 
migrantes, quando se entende que eles não são mais necessários. 

Considerando as questões sumarizadas aqui e a capacidade de 
mobilização dos migrantes, não se pode renunciar à utopia de polí-
ticas migratórias inclusivas. Afinal, o migrante está sempre em tra-
vessias desafiadoras em florestas, desertos, mares, oceanos. Nessas 
travessias, qualquer ação concreta de acolhida, minimamente digna, 
figura como um oásis em meio à crescente onda de movimentos e par-
tidos políticos de ultradireita mundo afora, bem como no contexto 
do desmoronamento de garantias e direitos convertidos em mercado-
rias pelo neoliberalismo.

Migrações em expansão no mundo em crise oferece-nos um con-
junto de questões políticas, sociais e econômicas fundamentais à 

4 O Acnur – Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, em parceria com universida-
des brasileiras e o Conare – Comitê Nacional para os Refugiados, implementou, a partir de 2003, as 
Cátedras Sérgio Vieira de Mello (CSVM). A Cátedra tem se revelado espaço singular de produção de 
conhecimento e mediação que auxiliam solicitantes de refúgio e refugiados no acesso a direitos sociais 
fundamentais. 
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compreensão profunda das migrações contemporâneas. Trata-se de 
um compêndio indispensável ao pesquisador e ao gestor público inte-
ressado em promover políticas migratórias inclusivas.

Por fim, umas palavras sobre os organizadores e autores do livro. 
Eles articulam um fino debate teórico a questões concretas vivencia-
das pelos migrantes em suas travessias. Os autores são vigilantes das 
normas acadêmicas e científicas de pesquisa, sem renunciar à pró-
pria razão de ser do desenvolvimento científico, qual seja: melhorar a 
condição humana e a vida social, especial e prioritariamente das pes-
soas em condições sociais vulneráveis e ultrajadas na sua dignidade 
humana. A despeito desse ultraje, elas estão vivas e buscando cons-
truir a história de outro mundo possível.  
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Apresentação

O livro Migrações em expansão no mundo em crise reúne artigos 
que, sob distintos pontos de vista, analisam a mobilidade humana 
contemporânea. Embora apresentem conteúdos variados em objeto, 
método e escalas espaço-temporais, assemelham-se no olhar sensível 
e no rigor teórico e metodológico, com reflexões urgentes sobre crises, 
violências e tensões que caracterizam não apenas nossa sociedade 
como também os próprios processos migratórios.

De modo a propiciar um maior diálogo e articulação entre os 
artigos, este livro está dividido em três eixos fundamentais.

Na primeira parte do livro, Capitalismo e migrações, os artigos 
debruçam-se sobre questões estruturais da relação entre a mobilidade 
humana contemporânea e processos econômicos como crise capita-
lista e acumulação de capital. Marijane Vieira Lisboa, em “Ascenso 
da extrema-direita, xenofobia e crise do capitalismo”, aborda aspecto 
importante das migrações internacionais, que é a ascensão de práticas 
e ideais de extrema direita que resultam na discriminação e na xeno-
fobia contra os imigrantes em um contexto de crise econômica. Na 
sequência, Patrícia Villen, em “Impactos da crise na migração interna-
cional no Brasil”, analisa as transformações da imigração internacional 
no Brasil no contexto de crise não apenas econômica, mas também 
política, especialmente desde 2012. O terceiro texto desse bloco, 
de autoria de Luís Felipe Aires Magalhães e Lucia Maria Machado 
Bógus, “Reconversão econômica e migrações Sul – Sul na cidade de 
São Paulo: fluxos e territorialidades migrantes”, busca vincular esses 
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processos estruturais globais à mudança do perfil migratório na capi-
tal paulista e à formação de novas territorialidades migrantes, espe-
cialmente na região central da cidade.

A segunda parte do livro, Fluxos migratórios em análise: haitia-
nos, congolesas, bolivianos e nordestino, aborda temas mais específicos 
da mobilidade humana contemporânea, tanto em termos de fluxos 
migratórios como em relação às legislações e produção simbólica do 
sujeito migrante e suas narrativas. Desse modo, Karina Quintanilha e 
Rosemary Segurado analisam, em “Migração forçada no capitalismo 
contemporâneo: uma análise dos fluxos e da nova Lei de Migração 
no Brasil em crise”, a evolução do conceito e os contornos teóricos – 
jurídicos e sociológicos – das “migrações forçadas” e refletem critica-
mente sobre a nova Lei de Migração em um contexto de retrocessos 
no Brasil. Quintanilha e Segurado introduzem, nesse capítulo, con-
texto que será desenvolvido nos próximos textos, qual seja, o fenô-
meno dos periféricos na periferia. 

Nesse sentido, a complexidade da imigração boliviana na cidade 
de São Paulo será objeto de análise de Camila Collpy Fernandez e 
Maria Izilda S. Matos, em “Presença boliviana em São Paulo: coti-
diano, resistência e associativismo”.

Mariza Romero, em “Imigrantes nordestinos em São Paulo: a 
invenção do baiano e da peixeira”, retoma, por meio de uma valiosa 
pesquisa histórica, a imigração de nordestinos para São Paulo, ana-
lisando os seus aspectos identitários e culturais e a sua presença no 
tecido social da capital paulista.  

Camila Rodrigues da Silva e Paulo Mortari apresentam refle-
xões importantes sobre a imigração de congolesas na cidade de São 
Paulo, em “Mulheres congolesas em situação de refúgio no município 
de São Paulo: dimensão, desafios e diretrizes de pesquisa a partir de 
experiências de campo”. Os autores reforçam a necessidade de uma 
reflexão da interseccionalidade entre raça, gênero e classe social para 
o entendimento das múltiplas faces da migração Sul – Sul. 

Esse eixo do livro conta, ainda, com o texto “Imigrantes e refu-
giados: haitianos em São Paulo”, de Yvone Dias Avelino. A abordagem 
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histórica desenvolvida pela autora culmina com uma interessante 
análise sobre as relações entre Brasil e Haiti e o processo de inserção 
laboral e de interações socioculturais de imigrantes haitianos e haitia-
nas na cidade de São Paulo. 

A terceira e última parte do livro, Múltiplas dimensões dos movi-
mentos migratórios: interculturalidade, vulnerabilidade, políticas sociais, 
habitação e migração qualificada, sintetiza múltiplos aspectos das 
migrações internacionais contemporâneas, reforçando a conceituação 
da mobilidade humana como um fato social total.  

Abrindo essa parte do livro, Silvana Nunes de Queiroz e Rosana 
Baeninger abordam, em “Migrações Internacionais no Século XXI: 
tendências e características da dinâmica migratória para o Nordeste 
brasileiro”, fenômeno importante da dinâmica migratória brasileira:  a 
imigração internacional no Nordeste.  As autoras apresentam impor-
tantes dados e reflexões teóricas para o entendimento não apenas do 
fluxo, mas de toda a dinâmica econômica e social da região. 

Dulce Maria Tourinho Baptista e Marisa do Espírito Santo 
Borin analisam, em “Pobreza, desigualdade e vulnerabilidade social: 
imigrantes e pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo”, a 
necessidade urgente de políticas públicas específicas para imigrantes, 
tendo em vista sua vulnerabilidade diante de processos de segregação 
socioespacial. 

A questão da moradia é retomada também por Maura Pardini 
Bicudo Véras, em “Contingências da moradia de imigrantes na socie-
dade de recepção: uma análise dos territórios da alteridade de latino-
-americanos em São Paulo”. A autora relaciona habitação, identidade 
e alteridade, revelando o contexto atual de discriminação, segrega-
ção e vulnerabilidades dos imigrantes latino-americanos na capital 
paulista” e revela a cartografia social dos “outros” vigente no espaço 
urbano da cidade. 

No escopo da necessidade de políticas públicas para imigrantes, 
Natália Belmonte Demétrio e Luís Felipe Foiadelli, em “Migrações 
Internacionais e Políticas Sociais: o diálogo entre a academia e o 
poder público local”, chamam a atenção para a papel da academia 
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nesse contexto de acolhimento e proteção social.  No texto, os autores 
refletem acerca da constituição do Serviço de Referência a Imigrantes, 
Refugiados e Apátridas da prefeitura de Campinas-SP, destacando a 
contribuição da Unicamp a esse serviço.

 “Migração e identidade cultural: desafios a partir da intercultu-
ralidade”, de Wagner Lopes Sanchez e Wellington da Silva de Barros, 
discute os conceitos de cultura, identidade cultural e interculturali-
dade, tendo em vista que deslocamentos populacionais são, também, 
deslocamentos de identidades. Os autores analisam o diálogo inter-
cultural que a nova fase das imigrações internacionais nos oferece 
enquanto oportunidade de desenvolvimento humano. 

Encerrando essa parte e o próprio livro, Jóice de Oliveira Santos 
Domeniconi analisa, em “Migrações qualificadas: trabalhadores do 
conhecimento no Brasil no século XXI”, a contemporaneidade das 
migrações qualificadas no Brasil. A partir de uma reflexão de catego-
rias ocupacionais, a autora analisa especificamente os chamados “tra-
balhadores do conhecimento”, grupo de imigrantes internacionais de 
alta escolaridade, caracterizando-os segundo nacionalidade, ocupa-
ção, escolaridade, tipo de visto e concentração regional no Brasil. 

Finalizando, ressalta-se o prefácio deste livro, escrito por José 
Carlos Alves Pereira, que aponta, conciliando de forma rara e pers-
picaz, a densidade teórica e a sensibilidade analítica das migrações e 
mostra como os conteúdos analisados nos artigos dialogam com os 
desafios trazidos pela mobilidade humana contemporânea. 

Os organizadores
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Ascenso da extrema-direita,  
xenofobia e crise do capitalismo

Marijane Vieira Lisboa1

Mas, hoje, quando a cultura está em vias de se extinguir 
por razões econômicas, criaram-se numa escala insuspeitada 

novas condições para a paranoia das massas. 
(Adorno e Horkheimer, 1985, p. 183)

As vitórias eleitorais da direita, quando não da extrema-di-
reita em importantes democracias da atualidade, como a de Donald 
Trump nos Estados Unidos em 1916; o resultado do referendum pela 
saída da Comunidade Europeia na Grã Bretanha, o Brexit, também 
em 2016; as últimas eleições na Itália, em 2018, que permitiram 
que a coalizão do partido de extrema-direita Liga Norte e o partido 
populista Movimento 5 Estrelas na Itália compusessem um governo 
liderado por Matteo Salvini e, finalmente, se não a vitória, mas o cres-
cimento significativo de partidos de extrema-direita na Alemanha, 
na França e em outros países europeus nas últimas eleições estive-
ram sempre associados a programas políticos xenófobos, em muitos 
casos também com fortes tintas racistas e islamofóbicas. Assim, como 
observou Tzvetan Todorov (2010), a xenofobia tem se constituído 

1 Possui graduação em Sociologia pela Freie Universitat Berlin e Doutorado em Ciências Sociais pela 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2000). Atua como consultora de entidades e organizações 
governamentais e não-governamentais no Brasil e no Exterior, nas áreas e temas ligados a: meio ambiente, 
princípio da precaução, transgênicos, direitos humanos e convenções internacionais, dentre outros. 
Pertence ao conselho Diretor do Idec e foi membro da Comissão da Verdade Profa. Nadir Gouveia, da 
PUC-SP.
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no programa mínimo de muitos desses partidos europeus de extre-
ma-direita, que abandonaram seus velhos temas prediletos como o 
anticomunismo e mesmo o antissemitismo até a Segunda Guerra 
Mundial.  

A popularidade da causa xenófoba é tão grande, aliás, que nas 
últimas décadas, mesmo partidos europeus de centro e de centro-
-esquerda sentiram-se compelidos a adotar medidas anti-imigração 
e restringir os direitos de refúgio e asilo em todos os seus países em 
maior ou menor medida. O fracasso da política da União Europeia 
em dividir entre os seus membros cotas bastante reduzidas de refu-
giados que chegam à Europa originários da Síria, da Líbia e da 
Eritreia ilustra claramente essa resistência. 

Finalmente, a recusa de um grande número de países, dentre eles 
a Itália, a Hungria, a Polônia, a República Checa, os Estados Unidos 
e, agora recentemente, o Brasil de assinarem o Pacto Global pela 
Migração Segura, Ordenada e Regular (GCM), negociado e apro-
vado pela ONU em meados de 2018, pacto sem caráter vin culativo e 
que estabelece princípios que deveriam nortear as políticas migrató-
rias revela a que ponto a intolerância à imigração e a falta de empatia 
com outros seres humanos conquistaram a opinião pública de países 
até agora os mais avançados em uma agenda de defesa dos direitos 
humanos. 

As razões alegadas por todos esses países para barrar a entrada 
de imigrantes carecem em grande medida de fundamento, como uma 
série de pesquisas o demonstram. Ao contrário, os estudos socioló-
gicos sobre migrações mostram que as correntes migratórias apenas 
consolidam-se quando efetivamente há oportunidades de trabalho 
para os que emigram. E, de fato, em boa parte dos casos europeus, 
percebe-se uma demanda crescente de mão de obra tanto qualificada 
como desqualificada, devido às baixas taxas de crescimento popu-
lacional e à superqualificação da mão de obra nativa para trabalhos 
não qualificados, temporários e ou perigosos. Além disso, alocados 
no mercado de trabalho clandestino, os imigrantes recebem salários 
mais baixos que a média nacional e funcionam como um “Exército de 
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Reserva” à moda antiga, preenchendo a demanda de trabalho local e 
permitindo maiores lucros para os empresários, pois esses não pre-
cisam assumir os correspondentes encargos sociais. Para os Estados, 
contudo, essa é uma perda de arrecadação, pois na ilegalidade, tais 
trabalhadores não pagam os impostos que lhe corresponderiam. Por 
fim, ao contrário do que os opositores da recepção de imigrantes 
alegam, essa população imigrante em situação irregular recorre rara-
mente à assistência social pública, como os serviços de saúde e ajuda 
à moradia e bolsas de alimentação por carecer da documentação ade-
quada e temer ser expulsa. Por isso, os dados das pesquisas socioló-
gicas e demográficas evidenciam que a imigração para esses países da 
Europa Ocidental lhes é mais vantajosa do que desvantajosa, em nada 
justificando a avaliação negativa que ela vem assumindo nas suas polí-
ticas nacionais. 

Essas migrações, aliás, são em grande parte o resultado das polí-
ticas de imigração adotadas pelos países da Europa Ocidental no 
pós-guerra, cujo esforço de reconstrução exigia uma oferta de mão 
de obra que excedia em muito a sua própria população masculina, 
atingida pela guerra (Castles, 1993). Os principais fluxos migratórios 
vieram justamente de colônias e ex-colônias desses países, por meio 
de acordos e convênios negociados entre as antigas metrópoles e suas 
colônias. Magrebianos na França, tunisianos na Itália, paquistaneses e 
indianos na Inglaterra, embora discriminados por serem estrangeiros, 
não foram hostilizados inicialmente porque preenchiam uma excru-
ciante demanda por trabalho. A Alemanha Ocidental, por sua vez, 
recebeu um grande afluxo de alemães oriundos da zona de ocupação 
soviética, da Polônia e demais países da Europa central, da Europa 
mediterrânea como um todo e mais tarde estabeleceu um acordo 
com a Turquia, para trazer “trabalhadores convidados”, os gastarbei-
ter. A situação europeia mudou apenas quando finalizado o esforço 
de reconstrução, nos anos 1970, e com a crise do petróleo de 1974, o 
desemprego cresceu entre suas próprias populações nacionais, dando 
ensejo a políticas migratórias que pretendiam devolver essa popula-
ção imigrante aos seus países de origem (ibid.). Estabelecidos há mais 
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de uma década em seus novos países, seus filhos aí nascidos e muitas 
vezes casados com naturais, inaugura-se uma situação lamentável em 
que se nega a esses seres humanos o direito a permanecer naqueles 
país onde deitou raízes e se obriga seus filhos a emigrarem para países 
dos quais nunca vieram (Sayad, 1998). 

Nos Estados Unidos o fenômeno foi semelhante. A imigra-
ção mexicana estimulada pelo programa Braceros, criado durante a 
Segunda Guerra para suprir a demanda de mão de obra norte-ameri-
cana, passou muitos anos depois a ser vista com maus olhos e um con-
junto de medidas serão progressivamente adotadas para restringi-la. 

Mas é nos últimos trinta anos que a xenofobia alcança seu ápice, 
expressa na política de um Donald Trump que anunciava em seu 
programa eleitoral a construção de um muro a ser financiado pelo 
México, a expulsão dos dreamers, ou seja, jovens filhos de estrangeiros 
que cresceram nos Estados Unidos mas não tem residência definitiva 
e uma diretiva governamental para restringir fortemente a entrada de 
pessoas originárias de países islâmicos. 

Também na Itália, a ascensão do governo de Salvini teve como 
uma das suas principais bandeiras a rejeição aos refugiados e imigran-
tes africanos que realizam a perigosa travessia do Mediterrâneo da 
Líbia em direção à Lampedusa e Malta.

Finalmente, no caso britânico da decisão de sair da União 
Europeia, o Brexit, um dos principais argumentos a seu favor era a 
possibilidade de expulsar cidadãos da União Europeia como croatas, 
poloneses, romenos. Nesse último caso, vemos que sequer a questão 
da religião ou da raça esteve em jogo. Simplesmente outros europeus 
que não aqueles ocidentais. No entanto, como pesquisas mostraram, 
boa parte dessa mão de obra europeia central preenchia funções qua-
lificadas como enfermeiros, acompanhantes de idosos e atendentes de 
creches para os quais os ingleses não tinham mão de obra suficiente. 
Ainda nos casos de outros países com a Hungria e a Áustria, a popu-
lação estrangeira constitui uma parte muito pequena do conjunto da 
população e da população economicamente ativa, em nada justifi-
cando a grande rejeição que ela inspira.
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Tudo aponta, portanto, para o fenômeno de “bode expiatório”, 
no qual, à falta de compreender as causas reais de males e temores 
vividos por um país e sua população em determinadas circunstâncias 
históricas, atribui-se a um grupo determinado a responsabilidade por 
eles. 

Na história ocidental, os judeus foram o bode expiatório por 
excelência. Sua diáspora historicamente extensa datada do início da 
Era cristã e sua crescente perseguição resultante da adoção do cristia-
nismo como religião oficial do Império Romano e depois dos reinos 
bárbaros convertidos, transformou-os no alter Ego dos regimes cris-
tãos e no joguete de lutas políticas entre monarcas, nobres, prelados e 
Igreja Católica (Arendt 1997; Bauman 1998; Calimani 2000). Além 
disso, designados para desempenhar funções proibidas aos cris-
tãos, como a usura, ou à antipática cobrança de impostos pelos reis, 
somava-se ao estereótipo de renegadores da fé cristã também o de 
responsáveis pela exploração do campesinato e dos artesãos pobres, 
encobrindo-se assim os verdadeiros exploradores dessas classes 
subalterna (Adorno e Horkheimer, 1985). 

A emancipação judaica e sua integração à sociedade burguesa 
europeia que ia lentamente se configurando ao longo do século XIX 
não melhorou a sua sorte, contudo. A decadência da ordem feudal e 
de sua estrutura social estamental ao borrar as fronteiras entre clas-
ses e grupos sociais, permitiu que muitos elementos do povo judaico 
se integrassem à sociedade existente por meio de casamentos, con-
versão religiosa e desempenho de atividades públicas e intelectuais. 
Em uma sociedade em que novas classes surgiam, outras decaíam e o 
ambiente social e econômico podia mudar a toda a hora mergulhando 
a todos em um clima de incerteza e insegurança, a ascensão social de 
um grupo de judeus parecia um ultraje. Por isso, Hannah Arendt não 
entenderá aquele antissemitismo que explode no meio do século XIX 
como uma simples sobrevivência ou exasperação do antissemitismo 
europeu clássico, mas sim como um novo fenômeno político que res-
ponderá a novas angústias sociais, mas também a novas estratégias 
políticas de grupos políticos determinados (Arendt, 1997). Diz ela:
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O antissemitismo moderno deve ser encarado dentro da estru-
tura geral do desenvolvimento do Estado-Nação, enquanto ao 
mesmo tempo, sua origem deve ser encontrada em aspectos da 
história judaica e nas funções especificamente judaicas, isto é, 
desempenhadas pelos judeus no decorrer dos últimos séculos. 
(p. 29) 

Isso teria feito com que o período entre a emancipação judaica 
e a Segunda Guerra Mundial tenha sido o período em que os judeus 
ascenderam socialmente, ao mesmo tempo que foram mais hostiliza-
dos politicamente e socialmente discriminados. As ondas de antisse-
mitismo que varreram a França e mais tarde a Áustria e a Alemanha 
na segunda parte do século XIX, tiveram assim muito pouco a ver 
com a questão religiosa e com o papel que os judeus representassem 
efetivamente na política e na economia desses países, em muitos dos 
quais seu peso demográfico era insignificante. Só assim se explica  a 
intensidade da propaganda antissemita nazista, pois em que pese 
o forte convencimento da intelectualidade nazista sobre a questão 
racial (Ingrao, 2015), é sabido que o antissemitismo alemão às véspe-
ras do nazismo era residual, e a população judaica registrada como tal 
não constituísse mais do que 1% do total da população alemã, sendo 
além disso em alto grau assimilada, ou seja, não praticante da religião 
judaica (Bauman 1998).

Não muito diferente foi a análise que Adorno e Horkheimer 
fizeram sobre o antissemitismo nazista. Ele se constituiria em uma 
ideologia de massas, que recorreria aos judeus como o bode expia-
tório clássico da História ocidental. “Os judeus são hoje o grupo 
que, tanto prática quanto teoricamente, atraem para si a vontade de 
destruição que uma falsa ordem social gerou dentro de si mesma” 
(Adorno e Horkheimer, 1985, p. 157).

Assim, diriam os frankfurtinianos, enquanto ideologia popular, 
o antissemitismo serviu como manobra diversionista, canalizando o 
ódio das massas insatisfeitas e exploradas para esses alvos, em situa-
ções sociais em que indivíduos se encontram desorientados como 
sujeitos políticos (ibid.). Mas, como comenta Arendt, foi importante 



Ascenso da extrema-direita, xenofobia e crise do capitalismo

31

também que esse grupo singularizado como bode expiatório não 
tivesse de fato poder e portanto pudesse ser alvo impunemente do 
ódio alheio (Arendt, 1997). Esse parece ser um elemento importante 
na eleição de bodes expiatórios. E foi justamente isso o que ocorreu 
com a comunidade judaica durante o século XIX quando, embora 
emancipada juridicamente, decaiu de importância econômica para o 
Estado e para a nobreza, à medida que o capitalismo avançava nessas 
sociedades (ibid.). 

Há, pois, comparações a se fazer entre os contextos históricos 
das últimas décadas do século XIX na Europa Ocidental e do Entre 
Guerras, quando os judeus são hostilizados como bodes expiatórios 
e as últimas décadas da história contemporânea nas quais crescente-
mente os imigrantes são encarados como ameaças à paz e às econo-
mias nacionais. 

Agora, como no passado, transformações profundas no capita-
lismo abalam fortemente as sociedades. A globalização acelerou todas 
as tendências que são inerentes ao capitalismo, como o progressivo 
desemprego de parte da força de trabalho, a financeirização das eco-
nomias, o fluxo de capitais, mercadorias e pessoas, o roubo e a apro-
priação de bens comuns e a destruição de formas tradicionais de vida. 
Em um mercado global de extremada competição, ganham aquelas 
economias que podem manter um ritmo de inovação tecnológica 
acelerado, ao mesmo tempo que dispõem de força de trabalho bem 
formada, porém barata. Essas são, como se sabe, as causas do extraor-
dinário crescimento da economia chinesa, que hoje disputa com van-
tagem, com os Estados Unidos, o Japão e a Alemanha, o posto de 
economia mais avançada e é o motor, quer da aceleração quer da 
recessão, da economia mundial como um todo. 

Em uma época de predomínio de uma ideologia econômica neo-
liberal, em que se considera nociva qualquer intervenção estatal para 
moderar os impactos antissociais do capitalismo deixado à sua pró-
pria lógica, o resultado de todas essas tendências não poderia deixar 
de ser uma crescente marginalização de partes da população mundial, 
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expulsa do mercado de trabalho e de seus modos de vida tradicionais 
pela automação e pela incapacidade de concorrer com economias de 
escala (Bauman, 2015; Sassen 2016).

Todas as análises sociológicas de peso indicam, pois, um empo-
brecimento de setores da população ao lado do enriquecimento de 
uma pequena elite predominantemente dedicada à especulação finan-
ceira, o que resulta em crescente desigualdade social (Bauman, 2015; 
Sassen 2016). Pesquisas mais recentes, além disso, parecem indicar 
que embora tenha havido queda de renda entre todos os setores das 
populações abaixo daqueles mais favorecidos, teriam sido as faixas de 
renda intermediária, costumeiramente consideradas como pertencen-
tes às classes médias, as que mais teriam visto seus ganhos prejudi-
cado (Canzian Almeida, 2019). Diferentemente do período do fim 
do século XIX e do início do século XX em que o proletariado cres-
cia ao mesmo tempo que os chamados setores tradicionais de classe 
média empobreciam – artesãos, comerciantes e profissionais liberais 
entre outros –, agora parecem ser setores inteiros da classe operária 
que foram atingidos. Estados norte-americanos que tradicionalmente 
votavam nos democratas, pela primeira vez deram seu voto ao repu-
blicano Trump, cuja campanha martelava no refrão Make America 
Great Again!. Foi justamente o “cinturão da ferrugem”, o Rost Bell, a 
área mais antiga da industrialização norte-americana no nordeste do 
país que mudou seu comportamento eleitoral, uma área que fora o 
coração da indústria automobilística, siderúrgica e têxtil por situar-se 
próxima à mineração de carvão e, por isso mesmo, chamada à época 
de manufacturing bell. Entre as causas da sua decadência estão justa-
mente a concorrência das novas potências do pós-guerra, a Alemanha 
e o Japão, a globalização, o Nafta, a terceirização do trabalho e o des-
locamento das fábricas para o Oeste. Brancos, empobrecidos e com 
escolaridade baixa, a população desses estados do Leste norte-ame-
ricano apostou nas promessas de Trump. É interessante observar, 
porém, que embora os Estados Unidos exibam no momento a mais 
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baixa taxa de desemprego desde a Segunda Guerra Mundial, a desi-
gualdade social cresceu significativamente e a renda média diminuiu 
(ibid.).

O mesmo se pode dizer da vitória do Brexit na Inglaterra. 
Embora Londres tenha votado majoritariamente pela permanên-
cia na União Europeia, bairros operários da cidade como Havering, 
Barking e Dagenham votaram pela saída (Ruic, 2016). Ganhando em 
toda a Inglaterra com exceção de Londres, os principais argumentos 
em favor do Brexit foram a liberação de recursos destinados à União 
Europeia para o sistema de saúde inglês e a necessidade de retomar o 
controle das fronteiras contra a entrada de imigrantes. Todos os aler-
tas sobre o risco de experimentar uma crise econômica com o aban-
dono da União foram desprezados, talvez indicando que as vantagens 
do crescimento econômico das últimas décadas não teriam se refle-
tido na melhoria da qualidade de vida de amplas camadas da popula-
ção, excluídas das atividades que exigiam alta qualificação profissional 
em setores de ponta da economia.

Logo após a aprovação do Brexit , contudo, já se começa-
ram a sentir os impactos sobre o mercado de trabalho interno. A 
Confederação de Recrutamento de Emprego (REC) da Grã-Bretanha 
apontou em um relatório de 2017 que já observava a dificuldade em 
contratar trabalhadores europeus para funções como enfermeiros, 
tecnologia de informação e limpeza, enquanto a Dinamarca se mani-
festava interessada em atrair essa mão de obra qualificada que estaria 
abandonando a Inglaterra para a sua economia altamente necessi-
tada de ampliar sua população em idade produtiva. Além disso, o 
fato de que à época do Brexit a Grã-Bretanha exibisse uma das taxas 
de desemprego mais baixas na União Europeia, cerca de 5%, indica 
o quanto o argumento dos imigrantes como causa da piora das con-
dições de vida carecia de sentido. Na verdade, as políticas neolibe-
rais adotadas desde Margareth Thatcher e em quase nada revertidas 
durante os governos trabalhistas e conservadores que se seguiram 
teriam sido responsáveis por uma piora geral nos serviços públicos, a 
começar pela saúde. Atribuir aos imigrantes europeus e ao baixíssimo 
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número de refugiados que a Inglaterra teve que aceitar, bem como 
à União Europeia essa piora, era portanto ignorar as causas reais 
de uma economia que até é capaz de funcionar com baixas taxas de 
desemprego, mas à custa da qualidade dos salários e dos salários indi-
retos via gastos públicos.

As eleições de 2018, nas quais saiu vitorioso o movimento  
5 Estrelas e que comporia posteriormente com a Liga Norte o governo 
que teve em Matteo Salvini a sua principal liderança política também 
teve na causa anti-imigração o seu ponto forte. Os governos democra-
tas que haviam se sucedido à crise da dívida pública do Euro de 2015 
haviam se submetido às regras da Zona do Euro e adotado políticas 
de ampliação da idade de aposentadoria e reformas liberalizantes do 
mercado do trabalho. A votação no 5 Estrelas e na Liga Norte repre-
sentou, portanto, um repúdio às políticas de austeridade econômica 
da União Europeia e à política dos governos democratas de resgate 
de refugiados que tentavam chegar por mar à Itália. Embora ambos 
partidos fossem eurocéticos, a ênfase em expulsar a imigração ilegal e 
deter a chegada de novos imigrantes era anunciada pelos dois partidos 
como uma das principais medidas para recuperar a economia, cujo 
desemprego atingia entre os jovens a taxa de 30%. Salvini prometia 
expulsar 500 mil imigrantes ilegais, enquanto o 5 Estrelas propunha 
reduzir os impostos e garantir uma renda básica para toda a popula-
ção italiana. Pouco mais de um ano depois, a Itália experimentou um 
modesto crescimento de 0,1% enquanto a taxa de desemprego orbi-
tava em torno dos 10%, mas sua dívida pública cresceu, provocando 
reações alarmadas da União Europeia e do FMI. Enquanto isso, cerca 
de 1,5 mil imigrantes morreram tentando atravessar o Mediterrâneo, 
segundo a Organização Internacional para Migrações (OIM), só no 
ano de 2018, em grande parte na rota mais perigosa entre a Líbia e 
a Itália. De cada 19 imigrantes que se arriscam nessa travessia, um 
deles morre (Globo e Agências Internacionais, 2018). 

Esses três exemplos, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e a 
Itália, nos permitem entender que os imigrantes são meros bodes 
expiatórios, convocados a explicar fenômenos econômicos negativos 
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como desemprego, piora da assistência social e mesmo criminalidade 
crescente, que têm todos eles outras causas, a maioria delas de origem 
comum e que têm a ver com a globalização, com a competição inten-
sificada entre empresas, a automação do trabalho e a consequente 
redução da capacidade política e financeira dos Estados para garanti-
rem condições dignas de vida aos seus cidadãos.

No entanto, embora contrariem a lógica e os fatos empíricos, as 
atuais políticas europeias anti-imigratórias repousariam em dinâmi-
cas antropológicas e psíquicas de forte presença em qualquer grupo 
social. Por exemplo, aqueles que já estão em situação precária encon-
trariam algum consolo em se deparar com indivíduos em situação 
ainda pior, comenta Zygmunt Bauman. Sendo cidadãos daquele país, 
ainda que desempregados e excluídos, se perceberiam como superio-
res. O nacionalismo das pequenas diferenças surgiria aí para esses 
cidadãos como um sonho de salvação devido às suas origens, raça 
ou religião (Bauman, 2017). Os imigrantes também suscitam medo, 
lembra Bauman, citando Brecht, por aparecerem como “precursores 
de más notícias”, ou seja, por mostrarem que o futuro talvez reserve 
aos nacionais aquele mesmo destino ingrato. 

Por outro lado, servindo como bodes expiatórios, os refugiados 
e imigrantes desviariam nossa raiva e nossa atenção das reais forças 
causadoras de nossa desgraça. Mas a sua transformação em princi-
pais ameaças à vida de uma nação, como observamos na atualidade, 
não é um processo natural, mas sim fruto da manipulação política 
do imaginário social, por meio da qual agentes políticos transformam 
a angústia coletiva em medo intenso, ao oferecer um alvo concreto 
à hostilidade social (Sémelin, 2009). Constrói-se assim um estereó-
tipo negativo para tais imigrantes, como faz Trump ao afirmar que 
a maioria dos imigrantes centro-americanos que buscam entrar nos 
Estados Unidos são traficantes, assassinos e estupradores. Da mesma 
forma, sírios, líbios e magrebianos que buscam refúgio ou residência 
na Europa costumam ser vistos como terroristas islâmicos, enquanto 
os partidos europeus de extrema-direita acusam frequentemente afri-
canos e muçulmanos por estupros às mulheres. 
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Também como no caso do antissemitismo europeu, é preciso 
compreender que a constituição do bode expiatório, além da mani-
pulação política por agentes determinados, recorre a elementos his-
tóricos. O Islã era a religião do Império Otomano, que durante boa 
parte da história ocidental foi o grande rival dos países cristãos da 
Europa ocidental, central e oriental. O colonialismo e o imperia-
lismo europeus, por sua vez, foram responsáveis pelo surgimento 
do racismo contra povos indígenas, negros e asiáticos, cujas lutas 
por libertação por vezes extremamente violentas, deixaram ressen-
timentos e temores em ambos lados. E, finalmente a globalização, 
que ao mesmo tempo que penetrou e liquidou rapidamente econo-
mias locais tradicionais, tornou extremamente fácil deslocar enormes 
contingentes de pessoas entre continentes, graças aos progressos das 
comunicações. Os principais fluxos migratórios continuam conec-
tando antigas metrópoles e colônias, pelas facilidades conferidas pelo 
domínio comum das línguas metropolitanas, colônias estabelecidas e 
demais vínculos econômicos e diplomáticos. Assim, numa economia 
globalizada em que capitais, mercadorias e informação transitam sem 
obstáculos, a busca de refúgio e de melhores condições de vida apa-
recem como soluções ao alcance mesmo dos menos favorecidos, pois 
um comércio clandestino de pessoas se estabelece na mesma propor-
ção em que se endurecem as medidas anti-imigratórias.

Finalmente, cabe observar que a xenofobia e o mecanismo de 
bode expiatório não são sinônimos. A Polônia e a Hungria, dois 
países que têm experimentado um crescimento econômico sustentá-
vel nessas últimas décadas, com baixo desemprego e mesmo carências 
de mão de obra qualificada dada a baixa taxa de reposição demo-
gráfica e a emigração de seus jovens mais qualificados para outros 
países da União Europeia, são dois dos opositores mais resistentes 
dessa União à recepção de refugiados. A xenofobia nesses casos deve 
ser buscada em outros motivos, como no forte nacionalismo pre-
sente nesses países que acompanhou suas histórias tumultuadas de 
resistência à Prússia e aos impérios Russo e Austríaco, no caso da 
Polônia, e a esses dois últimos, além do Império Otomano, no caso 
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da Hungria. A resistência a receber sua cota de refugiados, como 
foi acordado pela União Europeia parece, portanto, sobretudo uma 
manifestação desse nacionalismo que vê na Alemanha seu principal 
adversário, embora a Polônia e a Hungria tenham ganhado enorme-
mente com sua integração na comunidade europeia.

Nesses países, pois, a recusa em receber refugiados seria sim-
plesmente a expressão de uma política de extrema-direita, naciona-
lista e xenófoba, que por conceber a Nação não como uma construção 
política, mas como a união de um só povo, teme o estrangeiro. 

É aliás mais comum que os bodes expiatórios de países imer-
sos em graves crises econômicas, políticas e guerras sejam escolhi-
dos entre suas próprias minorias religiosas, étnicas ou mesmo grupos 
políticos. O mecanismo de projeção constitutivo da figura do bode 
expiatório encontra aí sua melhor realização, pois o Outro é em quase 
tudo igual ao Ego, nele se projetando todos aqueles conteúdos que 
foram condenados e recalcados no processo civilizatório (Adorno e 
Horkheimer, 1985). De fato, os grandes genocídios que conhecemos 
na modernidade foram todos voltados para a liquidação de parce-
las importantes dos seus próprios povos, singularizados como bodes 
expiatórios: judeus alemães e europeus, tútsis em Ruanda, bósnios na 
antiga Iugoslávia e parcelas da população cambojana urbanizadas e 
intelectualizadas. 

Assim como a cultura, a raça ou a religião, também os confli-
tos políticos poderiam orientar a seleção de grupos políticos como 
bodes expiatórios. Caberia, de fato, considerar se, com as eleições pre-
sidenciais de 2018 no Brasil e a vitória de Jair Bolsonaro, não esta-
mos assistindo à enunciação de um discurso de extrema-direita, que 
constitui como bodes expiatórios todas as pessoas vistas como de 
esquerda, responsabilizadas pela corrupção, recessão econômica pro-
longada e pela criminalidade crescente, pela destruição da família e 
pelas drogas, apodadas de “vermelhas”, “comunistas” ou “petralhas”, 
discurso que incita setores mais radicalizados da opinião pública ao 
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exercício da violência e da vingança contra políticos, juízes, jornalis-
tas, professores, artistas, minorias raciais e de gênero, movimentos 
sociais e organizações não governamentais. 

O que é grave, sobretudo no mecanismo do bode expiatório, é 
que ele impede que se identifique as verdadeiras causas dos proble-
mas que assolam um país e o encontro de soluções para eles. E sem 
que essas sejam identificadas, discutidas e superadas por um debate 
político, o terreno se torna fértil para o crescimento de fascismos à 
medida que as crises se agravam e se prolongam e a angústia e a deso-
rientação aumentam. Em sociedades de massas, nas quais os indiví-
duos se percebem supérfluos, isolados e inúteis, o ressentimento é um 
caldo fértil para a ascensão de líderes populistas que se disponham a 
usar a força para enfrentar os supostos inimigos (Arendt 1997). 

Dessa forma, ao transformar refugiados e imigrantes força-
dos em perigosos inimigos, o mecanismo do bode expiatório per-
mite canalizar contra eles a raiva diante da nossa própria situação e, 
assim, liberá-la com violência, pois justificadamente. Os sofrimentos 
a que tem sido sujeitados refugiados e imigrantes nas fronteiras dos 
Estados Unidos, rechaçados após longas marchas, a separação trau-
mática entre crianças e pais de imigrantes, as milhares de mortes 
de pessoas nas rotas perigosas do Mediterrâneo, dos desertos do 
norte do México ou nos caminhos acidentados entre a Turquia e a 
Alemanha indicam que nossas sociedades já toleram, senão apoiam, 
um alto nível de exercício de crueldade em relação a outros seres 
humanos. 

Mas, por mais que se invistam em políticas destinadas a impedir 
que esses fluxos de refugiados e imigrantes forçados ultrapassem as 
fronteiras do mundo mais rico e menos violento, elas não serão capa-
zes de evitar as periódicas e catastróficas crises econômicas globais 
que acossam esse mesmo mundo e a marginalização e o descontenta-
mento crescente de grande parte das suas próprias populações. Só a 
discussão e o debate público sobre as razões pelas quais essas socieda-
des não estão mais sendo capazes de garantir e melhorar a condição 
de vida de seus cidadãos poderão ajudar na busca de soluções. Mas, 
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para isso, é preciso reconhecer o refugiado e o imigrante como seres 
humanos iguais a nós, vítimas como nós das mesmas forças subterrâ-
neas que dominam o mundo de hoje. Nos termos frankfurtianos, só 
a política, como prática da autonomia, nos poderia ajudar a superar 
a figura do bode expiatório, na medida em que nos permita dirigir 
nossa ação contra as forças que realmente são responsáveis por nosso 
desamparo.
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Impactos da crise na migração 
internacional no Brasil

Patricia Villen1

Qualquer reflexão sobre as questões migratórias no atual 
momento exige uma pontuação inicial sobre o contexto de crise eco-
nômica e política no Brasil, cujo imigrante e refugiado não se encon-
tram apartados. Pelo contrário, como nos ensina Abdelmalek Sayad 
(1998), muitas vezes a imigração expressa, de forma até mais explí-
cita, as contradições de um território nacional. 

Como se sabe, a crise econômica global começou a atingir com 
mais força a América Latina, em particular o Brasil, em 2012. Os 
condicionantes dessa crise – como o desemprego, rebaixamento das 
condições de trabalho e de vida; endividamento, escassez da oferta 
de serviços públicos, crescimento da violência causada pelo aumento 
das desigualdades, epidemia de problemas de saúde (sobretudo 
da depressão) – são fatores que não podem ser desprezados para 
entendermos o contexto enfrentado pelos brasileiros emigrantes, bem 
como os imigrantes e refugiados que têm como destino o Brasil. 

Muitos desses condicionantes, sobretudo após a eclosão da 
crise mundial (2007-2008), também estão se manifestando no 
Norte Global. Contudo, nas periferias do sistema seus efeitos 
sociais são sempre mais cruéis pois se acentuam com a aplicação dos 

1 Pós-doutora em Sociologia pela Unicamp e diplomada no Master sull’Immigrazione, Fenomeni 
Migratori e Transformazioni Sociali (Universidade Ca’ Foscari de Veneza). Publicou recentemente o livro 
(In)visíveis globais: imigração e trabalho no Brasil, pela Alameda, 2018.
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ajustes estruturais com seus efeitos sociais perversos,2 combinando-
-se também com a ação de problemas estruturais históricos, típicos 
dessa formação socioeconômica, como as acentuadas desigualdades e 
o racismo.

Os brutais índices de desemprego e de trabalho precário são 
bastante ilustrativos da profundidade dessa crise. No primeiro tri-
mestre de 2019, a PNAD Contínua apontou a taxa de desocupação 
de 12,7% (13,4 milhões de pessoas). Se somamos a esse contingente 
a taxa de subemprego, sabemos que esse número no mínimo dobra.3 
Os jovens são os mais atingidos, pois sofrem uma taxa mais elevada 
de desemprego, cerca de 30,5%. A reforma trabalhista (2017) tornou 
esse quadro ainda mais desesperador, pois intensificou sobremaneira 
a flexibilidade já imperante no cenário nacional e global que, como 
sabemos, se combina com a brutal desproteção jurídica do trabalho e 
o rebaixamento de salários. Ou seja, no Brasil a oferta que uma pessoa 
encontra hoje para sair da situação de desemprego, quando existe, em 
geral passa pela aceitação de empregos precários com baixos salários.4  

Mas, os imigrantes e refugiados também se defrontam com um 
contexto político em mudança na América Latina e no Brasil, espe-
lhado nas políticas imigratórias e nas condições de inserção desses 
sujeitos nas sociedades de destino. De um cenário no qual prevale-
ciam forças políticas progressistas, entramos em um contexto hege-
mônico das forças de direita e extrema-direita no continente, também 
caracterizado por diversos golpes de Estado (Honduras, Paraguai, 

2 Destaca-se, nesse sentido, a reforma trabalhista e outras modificações na legislação laboral que estão 
sendo aprovadas sem nenhum diálogo com a população e representam um ataque brutal aos direitos dos 
trabalhadores. Essas mudanças chamadas de “modernização” são direcionadas à flexibilização total do 
mercado de trabalho, com o fim último do rebaixamento de salários, desproteção jurídica dos trabalhado-
res e pressão nos movimentos sindicais (ANTUNES, 2018). A reforma que tem como finalidade destruir 
o sistema previdenciário público também está para ser aprovada. Além disso, há os planos de privatização 
que caminham ao lado dos cortes brutais aos serviços públicos, sobretudo nas áreas de educação e saúde.

3 Esses índices colocaram o país no segundo lugar no ranking de desemprego na América Latina, atrás 
apenas do Haiti (Di Cunto, 2018).

4 Daí o título “privilégio da servidão” (Antunes, 2018).
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Brasil).5 Com o impeachment da presidenta Dilma e a eleição de Jair 
Bolsonaro, o Brasil se colocou no lugar da segunda principal locomo-
tiva (atrás dos Estados Unidos) desse processo político no continente, 
que acompanha a aplicação de políticas ultraneoliberais, efetivadas 
em aliança com o poder militar e voltadas à flexibilização sem limites 
do mercado de trabalho, bem como à privatização turbinada de bens 
e serviços públicos.6

No que se refere ao cenário migratório, os estudos ainda são 
incipientes e se perguntam de que forma esses indicadores afetam 
os fluxos de entrada e saída do país, bem como a inserção dos imi-
grantes e refugiados na sociedade brasileira. Essa crise, de fato, tem 
impactos num país onde o percentual de imigrantes e refugiados é 
relativamente baixo em relação a outras regiões do mundo? Os fluxos 
Sul-Sul, que ganharam destaque na última década de crescimento 
econômico e de aquecimento do mercado de trabalho, se interrom-
peram? O perfil qualificado e especializado de imigrantes, que con-
seguem entrar pelo circuito legalizado da imigração por motivo de 
trabalho, deixa de ter sua função na queda de investimentos de capi-
tais estrangeiros no país? Enfim, o clima de discriminação, racismo, 
xenofobia, violência e políticas anti-imigrantes pode de novo, como 
na década de 1930 e na ditadura, se tornar uma constante no país 
da venerada “democracia racial”, seguindo o exemplo de muitos outros 
países do contexto internacional?

É claro que essas perguntas implicam consideração de diversos 
fatores e de dinâmicas da sociedade brasileira e de sua relação com 
o contexto internacional que não podem ser contemplados aqui 
de forma mais aprofundada. Com o intuito de refletir sobre essas 

5 Antunes (2018) usa o conceito de revolução preventiva para explicar esse contexto político. Também 
temos que considerar a possível guerra que está sendo produzida na Venezuela para depor o presidente 
Nicolás Maduro, com o apoio dos governos ultraliberais da Colômbia, Argentina, Chile e Brasil, os segui-
dores incondicionais de Trump.

6 Muitas pesquisas denunciam a crise da democracia no Brasil utilizando diferentes perspectivas teóricas 
e analíticas e ajudam a pensar a relação das dinâmicas das forças políticas internas com ascensão dos 
partidos de extrema-direita no contexto global. Ver Dias e Segurado (2018) e Lucena, Previtali e Lucena 
(2017). 
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questões, este artigo abordará, na primeira seção, o impacto da crise 
nos fluxos de saída e de entrada no país. A segunda seção será dedi-
cada ao tratamento do clima de racismo e xenofobia no Brasil que 
acompanha esse cenário socioeconômico-político. Por fim, nas con-
siderações finais daremos destaque às tendências que se relevam na 
combinação entre crise e imigração no Brasil.

Impactos da crise nos fluxos de entrada e saída 

A ideia de que em períodos de crise os fluxos imigratórios se 
interrompem torna-se muito mais difícil de ser sustentada no início 
do XXI, que é marcado de uma forma sem precedentes na histó-
ria pelos fluxos migratórios dos mais diversos tipos e compõe o que 
Castles e Miller (1993) chamaram de a “era das migrações”.

A referida mudança no contexto econômico e político sem 
dúvida torna o Brasil menos atraente para se imigrar e redobra as 
barreiras (socioeconômicas, culturais, burocráticas e militares) colo-
cadas aos imigrantes e refugiados, sobretudo se consideramos os 
velhos problemas estruturais das sociedades periféricas – ex-colô-
nias – que se acentuam no atual contexto de crise e de aplicação dos 
ajustes estruturais. Sem dúvida, a figura do imigrante será ainda mais 
exposta tanto à exploração do seu trabalho, quanto à discriminação, 
ou mesmo à xenofobia. 

Todavia, os fatores de contradição do funcionamento do sistema 
econômico em escala global – sobretudo a produção das desigualda-
des, de conflitos e guerras, os efeitos para população da destruição 
do meio ambiente,  o desemprego e a degradação do trabalho (Basso, 
2018) – não se interrompem, tampouco as expectativas dos emigran-
tes e dos refugiados de buscarem melhores condições de vida ou de 
lutarem pela sobrevivência. 

Tudo indica, portanto, que  o “novo” perfil imigratório prove-
niente sobretudo de países do Sul Global (Baeninger et al., 2018a; 
2018b) continuará imigrando para o Brasil, pois o país não está 
separado desse contexto internacional. A questão central é que essas 
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pessoas agora se deparam com condições ainda mais precárias de vida 
e de trabalho, além de representarem, hoje, como será aprofundado 
a seguir, uma mina de ouro a ser explorada pelos partidos de extre-
ma-direita – seguindo o exemplo do que ocorre nos países ricos do 
Norte Global. 

Esses partidos, como se sabe, apoiam-se em discursos xenófobos 
e racistas para repudiar e criminalizar (Basso, 2010a; Melegh, 2018) 
a presença dos imigrantes e refugiados provenientes do Sul Global. 
Apesar do percentual dessa população ser muito baixo, como diversos 
estudos têm mostrado, esses discursos e medidas de controle e crimi-
nalização dos imigrantes também estão ativos no Brasil (Quintanilha, 
2019). Grupos sociais de imigrantes em condição socioeconômica 
vulnerável, em particular os não brancos e as mulheres,7 quando são 
obrigados a atravessar as fronteiras sem visto, são mais expostos a 
essas políticas e aos condicionantes da sociedade de destino.

É verdade, no entanto, que nesse contexto o Brasil adquire um 
forte potencial de passar da posição de um dos principais receptores 
de imigrantes e refugiados no início do XXI àquela de país de 
expulsão (Sassen, 2014; Villen, 2018b). Os dados sobre esse movi-
mento de saída do Brasil, o perfil desses emigrantes e os principais 
países de destino foram apontados e analisados no estudo organizado 
por Bógus e Baeninger (2018). Não é nosso intuito aprofundar essa 
questão aqui. 

Destaca-se tão somente que o fenômeno da emigração em massa 
é um sintoma que não deve ser desprezado para compreensão dos 
impactos da crise econômica e política no Brasil. Além de fatores 
já mencionados como o desemprego, a degradação da qualidade do 
trabalho ofertado, a falta de perspectiva de um futuro, a violência 
disseminada de uma sociedade que se militariza e se “arma” cada vez 
mais, devemos considerar também as redes já formadas por brasilei-
ros no exterior; a reunião familiar e a aquisição da segunda cidadania. 

7 Destaca-se também o grupo social que a pesquisa de Quintanilha (2019) coloca em evidência: as mulhe-
res imigrantes negras e não brancas encarceradas. 
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Essa emigração também revela o funcionamento de um “mercado 
global dos recursos humanos qualificados” (Pizarro, 2005), que atrai 
pessoas, sobretudo os jovens diplomados, em idade ativa e com perfil 
qualificado ou especializado, dispostos a emigrar, mesmo tendo que 
enfrentar os barreiras burocráticas dos Estados e tendo que aceitar, 
em geral, migrar em um regime temporário de permanência. 

Esses movimentos para fora do país, que abrangem brasileiros e 
também não nacionais, têm sido anunciados por diversas reportagens 
(Fraga e Fernandes, 2019; Sugimoto, 2017) e não estão separados do 
funcionamento integrado do mercado de trabalho em escala global, 
que inclui diversas cadeias de recrutamento internacional, sobre-
tudo de mulheres para efetuar o trabalho doméstico e de cuidado 
(Ehrenreich e Hochschild, 2003; Ribeiro, 2019). As políticas migra-
tórias restritivas também forçam os brasileiros em situação socioeco-
nômica vulnerável, como alternativa de fuga da atual crise brasileira, 
a se exporem às políticas restritivas e repressivas da imigração no 
Norte Global que criam a situação indocumentada. Trata-se de uma 
situação que pode ser produzida pela não renovação do visto ou pela 
forma de entrar no país atravessando fronteiras, exposta ao risco de 
violência e morte, bem como aos empresários das fronteiras. No país 
de destino, essa situação indocumentada acaba sendo sinônimo de 
trabalho mais explorado e desprotegido, que reflete bem as condições 
do trabalho imigrante na nossa era.  

O aumento de detenções e expulsões de brasileiros em situa-
ção forçadamente indocumentada nos principais países destinos 
desses fluxos, como Estados Unidos e Portugal (Miranda, 2019; 
Maisonnave, 2017), é um sintoma da aplicação dessas políticas 
migratórias restritivas que se combinam com as características atuais 
de funcionamento do mercado de trabalho fortemente apoiado na 
força de trabalho imigrante indocumentada.

  Por fim, não se pode ignorar o refúgio como fator dessa (re)
emergência do Brasil como um país com potencial de produção 
de emigrantes. O aumento do grau de militarização da sociedade,  
de violência policial, a forma despótica, perseguidora e difamadora de 
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se lidar com a reação e a crítica ao atual governo colocam na mira 
desses movimentos para fora do país os líderes dos movimentos 
sociais e ativistas, mas também professores e estudantes; os grupos 
sociais alvo de intolerância (por exemplo, devido à identidade sexual 
escolhida) e, por fim, não se exclui a ação dessas forças de expulsão 
aos nossos povos indígenas, tracionais (quilombolas e ribeirinhos) 
e rurais em geral, que estão sendo desapropriados de suas terras ou 
estão sofrendo os efeitos de danos ambientais, sobretudo relaciona-
dos ao avanço do agronegócio e do extrativismo. 

Todavia, não há dúvida de que, mesmo com os efeitos brutais 
da manifestação da crise mundial, o Brasil continuará recebendo imi-
grantes e refugiados de diferentes partes do globo, sobretudo do Sul 
Global. O quadro da imigração no país é bastante abrangente e com-
plexo, com diferentes nacionalidades e setores econômicos implicados 
que absorvem a força de trabalho imigrante (Villen, 2018a). 

É possível identificar um circuito restrito e seletivo que ganha 
mais visibilidade estatística e consegue um visto por motivo de 
trabalho.8 Esse circuito de entrada legalizado de imigração9 está 
imbricado com o que Pizarro (2005) chama de “mercado global dos 
recursos humanos qualificados”, tem perfil qualificado-especializado, 
geralmente está relacionado com investimentos de capitais e com a 
demanda de setores estratégicos e mais internacionalizados (como 
as empresas transnacionais) ou com escassez de profissionais. Esses 
imigrantes geralmente recebem um visto  temporário de residência, 
compondo o cenário do que vem se chamando de circular migration 
(Constant, Nottmeyer e Zimmermann, 2011).

O impacto da crise se revela nitidamente na diminuição das 
entradas dentro desse circuito legalizado da imigração por motivo de 
trabalho. O crítico quadro econômico exposto na introdução, que se 

8 A nacionalidade filipina ocupava, nos últimos anos, o primeiro lugar de trabalhadores recrutados para 
trabalharem na indústria de petróleo. 

9 Obviamente, ser escolhido para entrar no circuito legalizado da imigração por motivo de trabalho não 
significa estar imune aos fatores de precarização do trabalho que também se apoiam na mobilidade inter-
nacional (Villen, 2018a e Perocco, 2011).
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reflete também na diminuição da entrada de capitais no país, ao que 
parece tem efeitos diretos nesses fluxos. Os vistos de trabalho con-
cedidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego –  que é uma fonte 
estatística para se analisar as linhas gerais desse circuito migratório –  
mostram que desde 2004, quando 20.315 vistos foram concedi-
dos, essas entradas estavam em aumento, alçando um pico em 2011 
(com 69.077 vistos concedidos). Depois desse ano, os vistos concedi-
dos começaram a cair novamente passando para 25.937 em 2017 e 
13.752 no primeiro semestre de 2018. 

As empresas transnacionais, sobretudo o setor de petróleo, eram 
o principal push factor desses fluxos “eleitos”. Como se sabe, houve 
uma forte desaceleração desse último setor com a queda de investi-
mentos públicos e a ação da Operação Lava Jato na Petrobrás. Esse 
circuito também se caracterizava pelo recrutamento massivo de 
médicos, particularmente provenientes de Cuba – na verdade, em 
sua maioria médicas cubanas – para atuar no setor de saúde pública 
pelo Programa Mais Médicos, implementado pelo Partido dos 
Trabalhadores (PT) para suprir a escassez desse serviço em regiões 
remotas do país e nas periferias das cidades. As universidades públi-
cas atraíam muitos professores e pesquisadores, além de estudantes 
internacionais. A aplicação dos cortes brutais nos serviços de educa-
ção e de saúde como parte dos ajustes estruturais também ajudam a 
entender essa queda.

Mas, para se compreender os efeitos da crise no quadro da imi-
gração no Brasil, é imprescindível considerar os circuito que recebe, 
ao contrário, um tratamento “emergencial” e provisório (vistos huma-
nitários e de refúgio) ou são forçados a utilizarem a via indocumen-
tada. Esse circuito abrange a maior parte dos fluxos intrarregionais e 
provenientes do continente africano e asiático.  Fatores indicam que 
há uma continuidade, senão um aumento de entradas nesse circuito, 
apesar da crise enfrentada pelo país10.

10 Há um campo muito variado de estudos, produzidos nos diferentes Estados brasileiros, que documentam 
a presença de um amplo leque de nacionalidades de imigrantes e solicitantes de refúgio, com perfil de 
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Esses fluxos emergenciais de imigrantes e refugiados são carac-
terizados por uma situação socioeconômica vulnerável, são prove-
nientes de países pobres do Sul Global, possuem alta composição de 
mulheres e de não brancos (Baeninger et al., 2018a; 2018b). Embora 
esse perfil imigratório também encontre uma demanda do mercado 
de trabalho brasileiro (sobretudo para setores mais precarizados, 
como a indústria da costura e de abate de carne, trabalho doméstico, 
entre outros setores), não consegue entrar pelos canais legalizados da 
imigração. 

Apesar do leque de países de proveniência desses fluxos ser bas-
tante variado, duas nacionalidades ganham destaque nesse circuito 
emergencial (sem considerar o refúgio), a haitiana11 e a venezuelana. 
No contexto Latino Americano, e no Brasil também, o desafio “emer-
gencial” na atualidade se relaciona com a produção – por motivos que 
não poderão ser aprofundados aqui – do êxodo de venezuelanos. Este 
talvez seja hoje o caso mais emblemático da importância dos fluxos 
tratados como “emergenciais” (embora sejam explicitamente estrutu-
rais) que tendem a aumentar no futuro. Devido à produção da crise 
econômica e política na Venezuela – certamente relacionada a fatores 
internos, mas, é verdade, muito alimentada pela pressão das grande 
potências como os EUA – de 2014 até 2018, mais de 2,3 milhões de 
pessoas deixaram esse país.12 A chegada dos venezuelanos gerou um 
pânico social nos países para onde se dirigiram, mas também inúme-
ras manifestações de solidariedade. Muitos dos venezuelanos chega-
vam com fome e ficavam circulando nas ruas das cidades à procura de 
ajuda.   

baixa renda, que geralmente não conseguem entrar pelo circuito legalizado de imigração no país e são 
direcionados para os setores mais precarizados do mercado de trabalho ou em atividades precárias do 
comércio ambulante ou de pequeno empreendedorismo, quando não enfrentam o desemprego.

11 Há muitos estudos que foram produzidos sobre esses fluxos que ganharam volume no Brasil, sobretudo 
após a ocorrência do terremoto no Haiti, ver Baeninger et al.(2016).

12 Os principais destinos dos venezuelanos na América Latina são: Colômbia, Peru, Chile, Argentina, 
Panamá e Brasil.
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Casos de xenofobia já existiam no Brasil e se manifestavam 
contra diferentes nacionalidades, sobretudo contra imigrantes negros 
(Villen, 2015). Mas, a chegada dos venezuelanos é emblemática para 
entendermos a reverberação, em alto som, do racismo e da xenofobia 
que são, como explica Basso (2010a), construídos e fomentados pelo 
alto ou seja, pelo racismo de Estado.  

Racismo de Estado e xenofobia 

Pablo Ceriani Cernadas (2016)13 nos coloca diante de um diag-
nóstico alarmante para entendermos a condição de imigrante na 
América Latina de hoje. Segundo ele, a retórica da xenofobia, que 
associa imigração a crimes (embora as estatísticas desmintam essa 
afirmação) assumiu um nível preocupante no continente e tem se tra-
duzido na aplicação de políticas duras contra os imigrantes. O caso 
do Equador, país que até pouco tempo era considerado como um dos 
mais avançados da América Latina, no que se refere a um tratamento 
jurídico mais humanizado dos imigrantes, ilustra bem os novos 
tempos  marcados pela xenofobia ( Jacques, Linares e Useche, 2019).

Trata-se de uma tendência que já vinha sendo documentada e 
analisada por diversos autores para explicar as políticas imigratórias 
no contexto do Norte Global, sobretudo após a eclosão da crise (2007-
2008). Segundo Pietro Basso, nesse contexto houve um “salto de qua-
lidade” do racismo,14 expresso sobretudo na forma de um racismo de 
Estado (Basso, 2010a). Para o autor, nesses países o racismo adqui-
riu, como nos velhos tempos de colonialismo, “um caráter explicita-
mente institucional” (nas leis, atos administrativos, procedimentos 

13 Essa visão do autor foi exposta no Fórum Internacional Fontié Ki Kwaze – Fronteiras Cruzadas (2018), 
realizado na Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo.

14 Conforme explica Basso, atualmente no Norte Global, o racismo adota três temas-chave: “o islã e o isla-
mismo”; “os ciganos”; e os “clandestinos (imigrantes indocumentados) e solicitantes de refúgio”. Para mais 
detalhes, ver Basso (2010b).
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burocráticos, como uma “marca declarada” dos Estados e instituições 
como a mídia (ibid.). Entende-se com as suas próprias palavras que a 
funcionalidade do racismo de Estado é servir de

fórmula mágica por meio da qual os governos e os Estados 
podem reabastecer as empresas de braços e cérebros do mundo 
inteiro a baixíssimo custo e descarregar a responsabilidade dos 
males sociais sobre causas, fatores e atores externos [aos países 
centrais]. Assim, legitima-se a hierarquia racial-nacional existente 
no mercado de trabalho nessas sociedades, cria-se um falso anta-
gonismo entre imigrantes e nacionais e evita-se sua aproximação, 
notadamente a explosão de conflitos de classe. (Basso, 2013, p. 11)

Ainda segundo o autor, a lógica imperativa dessas políticas, de 
separação entre nacionais e não nacionais, de inferiorização desses 
últimos, de eleição das nacionalidades estrangeiras mais e menos acei-
tas, implica uma hierarquização e estratificação do mundo social, e esse 
é o quadro que condensa a fragmentação da classe trabalhadora nos 
países centrais. Em sua opinião, esse processo é construído e fomen-
tado “por cima”, segundo os imperativos econômicos que tiram pro-
veito dessas lógicas. Mas o sociólogo ainda ressalta: isso não significa 
que um movimento em sentido contrário, de aproximação e solidarie-
dade, de lutas na esfera do trabalho, entre diferentes povos e cultu-
ras componentes do universo da imigração nesses países, não esteja 
também ocorrendo (Basso, 2013).

Em nossa opinião, essa tese é útil para explicar as novas tendên-
cias das políticas migratórias na América Latina, e no Brasil, sobre-
tudo no que se refere ao “governo” dos referidos fluxos “emergenciais”. 
O impeachment da presidente Dilma15 representa um marco para 
entendermos a reorientação das políticas imigratórias num sentido 
ainda mais restritivo, por passarem a assumir a xenofobia e o racismo 
como uma prática legítima. A forma do ex-presidente interino Michel 

15 As políticas dos governos precedentes tinham um traço bastante seletivo da imigração (Villen, 2018a), 
porém não assumiam um viés xenófobo.
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Temer lidar com a demanda pela aprovação da nova Lei de Migração, 
como mostraremos a seguir, foi um primeiro sinal dessa reorientação. 
No mesmo sentido, a eleição do presidente Bolsonaro, que possui um 
posicionamento anti-imigrante e xenófobo bastante explícito, nos 
ajuda a entender como esses fenômenos são construídos e fomenta-
dos pelo alto. 

Um sinal claro desses novos tempos se revelou no processo 
interposto (2015) contra a professora universitária de nacionali-
dade italiana, que foi acusada de ter envolvimento com os sindica-
tos e com movimentos de protesto contra a deposição da presidenta 
Dilma Rousseff (Pereira, 2019). As alegações da denúncia se basea-
vam no preceito da antiga Lei de Imigração n. 6.815/1980, aprovada 
no período da ditadura militar e que vigorou até final de 2017 no 
Brasil, que proibia a qualquer “estrangeiro” de participar em associa-
ções sindicais e políticas.16 

Os processos implicados na aprovação e na aplicação da nova Lei 
de Migração (2017), que paradoxalmente representa uma vitória de 
uma luta antiga dos próprios imigrantes e de suas entidades de repre-
sentação, é um outro sinal desse novo cenário. Movimentos anti-imi-
gração e partidos de extrema-direita, muitas vezes declaradamente 
fascistas, saíram às ruas para protestar contra a “lassitude” dessa lei, 
por supostamente ser muito permissiva em relação aos direitos de 
entrada e permanência no país. Em resposta a essa pressão, o então 
presidente interino Michel Temer vetou 22 artigos dessa lei já apro-
vada, tolhendo muito de seus potenciais protetivos dos direitos dos 
imigrantes (Quintanilha, 2019; Pereira, 2019). A não transparência 
e o desprezo total na operacionalização da aplicação dessa nova lei 
tem sido, desde então, o principal terreno de manobras políticas para 
obstaculizar a proteção aos direitos dos imigrantes, a regularização de 

16 Este acontecimento também espelha o que Sayad (1998) nos ensina sobre o trabalhador imigrante. Este 
só pode se ver como um trabalhador, não pode ter anseios políticos, culturais e religiosos que ultrapassem 
a fronteira do trabalho obediente. 
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vistos e de novos pedidos de entrada no Brasil (mesmo para os imi-
grantes que têm perfil qualificado-especializado que conseguem com-
provar renda ou vínculo empregatício no país).

Nos primeiros meses do mandato, iniciado em 2018, do presi-
dente Bolsonaro já foi possível perceber o quanto o seu juízo sobre os 
imigrantes e refugiados, tornado público em uma entrevista por ele 
concedida em 2015 (quando ainda era deputado Federal), se trans-
formaria em práticas anti-imigrantes exemplares. Nessa ocasião, o 
atual presidente declarou que os refugiados e imigrantes são “a escória 
do mundo”, em suas palavras: “A escória do mundo [haitianos, sene-
galeses, sírios] está chegando ao Brasil como se nós não tivéssemos 
problemas demais para resolver” (Azevedo, 2015). Em janeiro de 
2018, após apenas oito dias de ocupação do cargo de presidente, seu 
governo informou à Organização das Nações Unidas (ONU) que 
o Brasil se retirava do Pacto Mundial de Migração. Como se o pro-
blema mais grave do país fosse a imigração...

Na verdade, suas declarações xenófobas e racistas produziram 
efeitos mesmo antes de ter assumido o cargo, logo após ser eleito pre-
sidente, no final de outubro de 2018. Naquele momento, quando foi 
consultado sobre as principais medidas que adotaria para governar o 
Brasil, o presidente declarou a prioridade de colocar novos critérios 
para que os médicos cubanos, que se encontravam trabalhando no 
serviço público, pudessem continuar exercendo sua profissão dentro 
do Programa Mais Médicos. O resultado disso foi que o governo 
cubano, por justa medida de proteção, achou prudente a retirada 
desses médicos do Brasil. 

Não há dúvida de que se trata de um caso de “expulsão” em 
massa, que esconde por trás motivações políticas de “limpar” o Brasil 
de todas as políticas adotadas pelo Partido dos Trabalhadores, parti-
cularmente para evitar que médicos com formação de ponta, huma-
nitária e “comunista”, deixassem seu exemplo de um outro modelo de 
medicina no país. Contudo, não se trata apenas de um retaliação polí-
tica. A presença dos médicos e médicas cubanas espelha sobretudo a 
atuação do racismo e da xenofobia também contra o perfil qualificado 
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da imigração (Villen, 2018a).17 O estudo de Ramos (2018) demons-
tra, além disso, como esses médicos cubanos foram alvo do “ódio” 
fomentado pelos de cima.

As fronteiras do Norte do Brasil são o território onde o racismo 
e a xenofobia têm se revelado com força. Ali, a nacionalidade vene-
zuelana testemunhou os piores casos de violência e de xenofobia. O 
clímax desse ambiente revelou-se na violência bárbara sofrida pelos 
venezuelanos na cidade de Pacaraima, no estado de Roraima, no mês 
de agosto (2018). Várias barracas onde eles estavam alojados nas ruas 
de Pacaraima foram queimadas e muitos deles foram agredidos fisi-
camente, como uma forma de protesto a uma tentativa de roubo com 
agressão física, cometido por dois venezuelanos contra um comer-
ciante brasileiro. Parte da população brasileira do local de fronteira 
com alta concentração de venezuelanos, muitas vezes cantando o hino 
nacional, assumiu a tarefa de expulsar os venezuelanos da cidade, e 
provocou a fuga de muitos deles para o país de origem. 

Casos de espancamentos e de mortes contra imigrantes e refu-
giados têm sido recorrentes, sobretudo nessa região, mas não deixam 
de se manifestar também em outros estados do país. Diversos fatores 
nos levam a considerar esse fenômeno da xenofobia, do racismo e da 
violência como muito mais abrangente, com incidência também no 
perfil mais qualificado e de renda mais alta, de imigrantes e refugia-
dos, que conseguem uma inserção mais facilitada na sociedade brasi-
leira. Além do caso dos médicos cubanos, estudos também revelam 
casos de xingamentos – com frases pronunciadas do tipo “vocês estão 
roubando nossas vagas de acesso à educação” –, e também de agres-
são física contra estudantes provenientes de países pobres, sobretudo 
contra negros africanos (Carneiro, 2018). 

Por fim, é importante lembrar que nesta nova fase política, o 
Exército e a polícia passam a ocupar um lugar central para “governar” 

17 Mais de 35 milhões de brasileiros, com perfil socioeconômico vulnerável, ficaram descobertos em relação 
a serviços médicos, sobretudo nas regiões mais remotas do interior do Brasil e nas periferias das cida-
des. Ressalta-se que o índice de aprovação do Programa Mais Médicos pela população usuária da saúde 
pública era muito alto. 
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a imigração no país. Não por acaso, as entidades militarizadas estão 
presentes nos abrigos destinados a recepcionar os venezuelanos no 
Norte do país.

Considerações finais

Este artigo teve como primeira preocupação oferecer uma aná-
lise do atual contexto econômico e político do Brasil. Apenas a partir 
do entendimento desse contexto, que converge nitidamente para o 
que Basso (2010a) chamou de racismo de Estado e não está separado 
da processualidade do funcionamento do sistema neoliberal financei-
rizado, é  que podemos também entender a situação do imigrante e 
do refugiado no país.

Foram expostos fatores contextuais que corroboram para cons-
tatação do aumento no potencial de produção de emigrantes e refu-
giados, brasileiros e não nacionais. Também apresentou-se uma 
análise que evidencia como os fluxos de entrada com perfil qualifi-
cado e especializado foram os que mais sofreram um impacto de 
diminuição no atual contexto. Já os fluxos “emergências” (visto huma-
nitário, solicitantes de refúgio e imigrantes em situação indocumen-
tada) apresentam uma continuidade, senão um aumento nos últimos 
anos, apesar do contexto de crise e desemprego no país. 

Seria necessário expor também as diversas iniciativas dos imi-
grantes e refugiados para contrastar as tendências aqui iluminadas 
sobre o clima anti-imigrantes. Muitos estudos têm analisado como 
os imigrantes e refugiados agem na sua realidade para transformá-
-la. Hoje, a ação desse grupo social assume múltiplas formas, desde 
movimentos e protestos em defesa de diferentes causas (direito de 
ter visto, moradia, trabalho digno, saúde, educação e participação 
política), até organizações coletivas, particularmente associações 
com diferentes fins, cultural, religioso, de assistência social. A cidade 
de São Paulo, sem dúvida, representa um laboratório vivo dessas 
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organizações em defesa dos imigrantes e refugiados. Além disso, há 
movimentos sociais, como os de ocupação de moradia, que têm tido 
uma participação crescente de imigrantes e refugiados.

Essas forças políticas, antirracista, antixenofobia, em defesa 
dos direitos humanos e laborais dos imigrantes e refugiados não 
têm hegemonia hoje, mas não podem ser desprezadas em seu poten-
cial. É claro que os desafios a elas colocados são muitos, mas é um 
fato que essa base imigrante dos movimentos sociais já conseguiu 
muitas vitórias na América Latina e no Brasil e compõe uma parte 
importante da luta contra as nefastas tendências socioeconômicas e 
políticas aqui relatas, sobretudo no que se refere à construção de um 
espaço efetivo de combate ao nacionalismo, tão necessário aos nossos 
tempos. 
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Reconversão econômica e migrações 
Sul-Sul na cidade de São Paulo: fluxos 

e territorialidades migrantes

Luís Felipe Aires Magalhães1 
 Lucia M. Machado Bógus2

Este artigo tem como objetivo refletir sobre o processo de recon-
versão econômica (Pasternak e Bógus, 2015), que marcou a cidade de 
São Paulo nas últimas décadas do século XX produzindo importan-
tes alterações no mercado de trabalho e no perfil dos trabalhadores 
(Carvalho et al., 2018).

Esse processo, que alterou a estrutura regional, urbana, eco-
nômica e sócio-ocupacional não só do município como da própria 
Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), teve repercussões 
importantes quanto à formação e consolidação de novas unidades 
territoriais, como é o caso da Macrometrópole Paulista (MMP), des-
tino de muitas indústrias que deixaram a capital e seu entorno mais 
próximo (Carvalho et al., 2018; Magalhães et al., 2018).

Essas transformações são produto do próprio processo de urba-
nização e metropolização em São Paulo (Bruna, 2010) e vinculam-se 

1 Pós-doutorando no Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Sociais da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), pesquisador do Observatório das Metrópoles  
(PUC-SP) e Coordenador Adjunto do Observatório das Migrações em São Paulo (Nepo-Unicamp).

2 Professora titular do Departamento de Sociologia e do Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências 
Sociais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Coordenadora do Observatório das 
Metrópoles São Paulo.
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a processos de desconcentração econômica, industrial e populacional 
(Baeninger, 2010). Alteraram a estrutura do mercado de trabalho, 
como consequência da diminuição do peso da indústria no total de 
empregos formais e o aumento do peso do setor de serviços, tanto de 
baixa como de alta qualificação (Freitas e Baeninger, 2010; Carvalho 
et al., 2018). No processo de reconversão econômica a capital paulista 
assistiu ao deslocamento de seus setores de atividade econômica mais 
dinâmicos da indústria para os serviços, o que condicionou, como 
veremos, transformações importantes no mercado de trabalho formal 
e no perfil da migração, tanto interna como internacional, que afluiu 
para a cidade.

Sobre a nova face da migração atraída pela estrutura ocupacional 
em transformação, nos deteremos na análise dos novos fluxos migra-
tórios internacionais que tiveram como destino a cidade de São Paulo 
(Magalhães, Bógus e Baeninger, 2018). Nesse sentido, seu perfil 
social e demográfico é condicionado não apenas pelas mudanças na 
estrutura produtiva, econômica e urbana na cidade de São Paulo, 
como também por transformações na própria dinâmica das migra-
ções internacionais (Baeninger, 2018). A característica mais marcante 
da atual conjuntura migratória internacional é, precisamente, o pre-
domínio das migrações Sul-Sul (ibid.), com a formação e intensifica-
ção de fluxos migratórios ao Brasil de países situados na periferia do 
sistema capitalista mundial (Haiti, Senegal, República Democrática 
do Congo, Bolívia, Peru, Venezuela etc.). São os chamados “perifé-
ricos na periferia” (Villen, 2016), muitos dos quais provenientes de 
países sem qualquer relação histórica com o Brasil (Baeninger, 2018).

A metodologia utilizada vinculará a revisão teórica do processo 
de reconversão econômica (Carvalho et al., 2018) e das migrações 
Sul-Sul (Baeninger, 2018; Magalhães, Bógus e Baeninger, 2018) ao 
levantamento de dados sociodemográficos dos fluxos imigratórios 
advindos de fontes de dados administrativas, especialmente o Sistema 
Nacional de Cadastro e Registro de Estrangeiros  (Sincre), da Polícia 
Federal, e a Relação Anual de Informações Sociais (Rais), sistemati-
zadas pelo Banco Interativo do Observatório das Migrações em São 
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Paulo. Serão também utilizados dados obtidos em trabalho de campo 
de natureza qualitativa realizado desde o ano de 2016 na cidade de 
São Paulo (OIT, 2017; Magalhães, Bógus e Baeninger, 2018), por 
meio de entrevistas em profundidade, grupos focais e observação par-
ticipante, no âmbito de uma etnografia urbana sobre imigração inter-
nacional, trabalho e territorialidades.

Reconversão econômica e transformações 
socioespaciais em São Paulo

A imigração internacional na cidade de São Paulo (OIT, 2017; 
Magalhães, Bógus e Baeninger, 2018) está diretamente associada 
à produção social do espaço urbano (Borin et al., 2019) e à matriz 
econômica predominante na estrutura produtiva da capital paulista 
(OIT, 2017). O período de transição urbana no Brasil (Baeninger, 
2010), impulsionado pela industrialização via substituição de impor-
tações, concentrou na cidade de São Paulo fluxos migratórios inter-
nos, atraídos pela expansão da economia industrial (Baeninger, 
2012). Era necessário contar, naquele momento, com um grande 
continente de trabalhadores e um amplo exército industrial de 
reserva para a acumulação de capital na cidade, convertida no eixo 
mais dinâmico do capitalismo dependente brasileiro (Marini, 2000; 
Magalhães, 2017). O processo de urbanização daí derivado extrapo-
lou progressivamente os limites territoriais da cidade (Véras, 2004; 
Bruna, 2010), passando a envolver, de forma crescente, outros muni-
cípios à sua lógica de acumulação e de produção do espaço urbano, 
num processo de metropolização tão dinâmico quanto segregador 
(Maricato, 2010). A industrialização projetou novos pontos fabris 
(Bruna, 2004) e concentrou atividades produtivas no território cen-
tral da cidade de São Paulo (Véras, 2004). Bairros como Brás, Bom 
Retiro, Pari e Barra Funda adensaram sua concentração industrial 
e estiveram no cerne da formação e consolidação de uma morfolo-
gia urbana caracterizada pelo trabalho formal na indústria, expansão 
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do sistema de transporte público, constituído por bondes e ônibus e 
expansão imobiliária, tanto formal como informal, com grande peso 
da autoconstrução para a habitação de baixa renda (Bruna, 2010).

A economia industrial urbana atraiu grandes contingentes de 
migrantes internos e internacionais (Baeninger, 2012). Os primei-
ros vieram atraídos pela associação, logo esgotada, entre a mobili-
dade espacial e a mobilidade social (Brito, 1995) através do emprego 
na indústria, e expulsos de regiões rurais em razão tanto de fatores 
de estagnação como de transformação (Singer, 1995). Na sequência, 
vieram os atingidos pela crise econômica e política na Europa, pro-
duto e produtora das duas grandes Guerras Mundiais do século XX. 

A face migratória (Baeninger, 2012) deste período histórico da 
economia urbana de São Paulo é múltipla: às migrações internas de 
bolsões de pobreza do Nordeste e de Minas Gerais (Singer, 1995; 
Brito, 1995) somam-se fluxos de portugueses, espanhóis, italianos, 
gregos, japoneses, sírios, libaneses e os primeiros fluxos de bolivia-
nos e sul-coreanos, que viriam a se consolidar nas décadas seguintes 
(Véras, 2003). A maior parte do crescimento populacional da cidade 
de São Paulo foi promovida pelo volume das migrações internas; à 
medida em que, particularmente a partir da década de 1980, a mobi-
lidade espacial deixava de significar mobilidade social (Brito, 1995), a 
cidade apresentava a esses migrantes sua face mais perversa e agres-
siva: o desemprego, o trabalho informal, a vida em habitações precá-
rias, não apenas em áreas periféricas como também nos cortiços das 
regiões centrais (Véras, 2003). O que estava por trás era, justamente, 
a liberação da força de trabalho antes ocupada na indústria e não com-
pletamente absorvida pelos demais setores de atividade econômica, 
ampliando com isso o trabalho informal e o trabalho por conta pró-
pria, em decorrência da desconcentração industrial. A agenda urbana 
neoliberal, com seus efeitos sob a forma de uma guerra fiscal entre os 
municípios, a estadualização do ICMS pós Constituição Federal de 
1988, a supressão dos instrumentos de proteção à indústria nacio-
nal e a concorrência desleal por ela aberta condicionou a indústria 
brasileira a abandonar os seus espaços (e compromissos) históricos, 
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buscando novas localizações, com menores custos quanto às insta-
lações e mão de obra (Baeninger, 2010; Carvalho et al., 2018). Não 
se trata, é importante registrar, de um movimento de desindustriali-
zação, tendo em vista o valor da produção industrial não ter sofrido 
diminuição (Freitas e Baeninger, 2010), mas sim uma diminuição 
mesma do tamanho da indústria (Carvalho et al., 2018), em outros 
termos, uma concentração do capital industrial.

Entre 1991 e 2015, os empregos formais na indústria na cidade 
de São Paulo caíram de 24,44% para apenas 8,55%; na Região 
Metropolitana, no mesmo período, a diminuição foi de 30,73% de 
empregos formais para 13,28%. Tanto para o município de São Paulo 
como para a Região Metropolitana de São Paula, a perda do peso 
relativo da indústria no mercado formal de trabalho foi mais acen-
tuada na década de 1990, em decorrência da política econômica e 
comercial de desregulamentação que vinha sendo implementada 
desde o final da década de 1970. A Tabela 1 nos apresenta a evolução 
do peso da indústria no total dos empregos formais na cidade de São 
Paulo entre 1991 e 2015:



Luís Felipe Aires Magalhães, Lucia M. Machado Bógus

66

Tabela 1 – Empregos formais na indústria em São Paulo (% do total, 1991 a 
2015).

Ano MSP RMSP ESP
1991 24,44 30,73 4,17
1992 21,7 28,08 3,85
1993 22,34 27,96 3,74
1994 21,9 28,3 4,63
1995 21,24 27,36 4,5
1996 19,6 25,53 4,56
1997 18,44 24,16 4,56
1998 16,88 22,17 4,28
1999 16,59 21,65 3,79
2000 16,02 21,2 3,84
2001 15,51 20,67 3,7
2002 14,66 19,58 3,4
2003 14,43 19,5 3,2
2004 14,53 19,98 3,07
2005 14,15 19,77 3,4
2006 12,8 18,4 3,6
2007 12,3 18,1 4,1
2008 11,9 17,5 4,6
2009 11,2 16,6 4,9
2010 11,1 16,6 5,2
2011 10,6 16 5,5
2012 10,18 15,19 5,23
2013 9,88 15,06 5,33
2014 9,36 14,31 5,23
2015 8,55 13,28 4,96

Fonte: PED Dieese/Seade, 1991 a 2015. 
Elaborada pelos autores.

Bógus (2004) associa a diminuição do peso da indústria no mer-
cado formal de trabalho de São Paulo às transformações globais que 
se estavam gestando e incidindo na economia brasileira na segunda 
metade do século XX:

No caso brasileiro, as mudanças em curso no cenário interna-
cional, com a emergência do processo de reestruturação produ-
tiva, produziram, entre outros efeitos, alterações nas relações 
de trabalho, na estrutura de empregos e na alocação dos traba-
lhadores nos centros urbanos metropolitanos. Tais centros têm 
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apresentado, de um modo geral, transformações significativas, 
num esforço de se inserirem nessa dinâmica global, e muitos 
deles (especialmente no caso dos centros regionais) passaram 
a constituir polos de atração migratória, “desviando” fluxos que, 
em décadas passadas, tinham como destino quase exclusivo as 
regiões metropolitanas. Considerando-se as diferenças regionais, 
as alterações vêm sendo maiores, ou pelo menos mais difundidas, 
em áreas urbanas das regiões já dotadas de maior dinamismo, 
como é o caso das cidades da região sudeste e, particularmente, 
do estado de São Paulo. Ali, os processos de desconcentração 
econômica e populacional, iniciados nos anos 70, ganharam 
maior impulso com o crescimento das cidades médias, a consoli-
dação de importantes polos regionais e a formação de duas novas 
áreas metropolitanas, Campinas e Santos, com características 
muito semelhantes, em termos de estruturação, à região metro-
politana de São Paulo. (pp. 298-299)

De acordo com a autora, trata-se de uma conjuntura não apenas 
de desconcentração do emprego industrial como também de crise e 
estagnação da própria economia brasileira, especialmente a partir da 
década de 1980: “[...] não se tratava apenas de desconcentração, mas 
de uma instabilidade crônica retratada na rápida flutuação do nível 
de atividade e na deterioração da capacidade de absorção dos mer-
cados de trabalho, sobretudo nas grandes metrópoles” (Bógus, 2004,  
p. 299).

A liberação do trabalho na indústria, embora não absorvida 
inteiramente pelos demais setores – impulsionando com isso a eco-
nomia informal e ampliando o desemprego e formas modernas 
de subemprego – elevou a participação tanto do setor de comércio 
como do setor de serviços no total de empregos formais na cidade de 
São Paulo. A proporção dos empregos formais no comércio passou, 
no período de 1991 a 2015, de 11,32% para 17,17%. No mesmo 
período, na Região Metropolitana de São Paulo essa proporção subiu 
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de 11,03% para 18,3%, e no estado de São Paulo de 12,26% para 
19,78%, no mesmo período. Essa evolução do emprego formal no 
setor de comércio pode ser visualizada na Tabela 2.

Tabela 2 – Evolução do emprego formal no comércio no município de São 
Paulo, na Região Metropolitana de São Paulo e no estado de São Paulo (% 
dos empregos formais totais, 1991-2015).

Ano MSP RMSP ESP
1991 11,32 11,03 12,26
1992 11,01 10,75 11,9
1993 11,14 10,99 12,1
1994 12,75 12,37 13,49
1995 13,67 13,4 14,19
1996 14 13,91 14,72
1997 14,44 14,1 15,25
1998 14,7 14,38 15,69
1999 14,82 14,49 15,88
2000 15,58 15,12 16,4
2001 16,22 15,67 16,95
2002 15,69 15,7 17,16
2003 16,71 16,36 17,79
2004 17,15 16,81 18,2
2005 17,42 17,32 18,73
2006 17,2 17,2 18,6
2007 17,3 17,5 18,7
2008 17,3 17,6 19
2009 17,5 17,8 19,2
2010 17,7 18 19,3
2011 17,4 18 19,3
2012 17,46 18,1 19,46
2013 17,48 18,12 19,56
2014 17,32 18,2 19,72
2015 17,17 18,3 19,78

Fonte: PED Dieese/Seade, 1991 a 2015. 
Elaborada pelos autores.

O maior crescimento ocorreu, no entanto, no setor de serviços. 
Entre 1991 e 2015, a participação dos empregos formais no setor de 
serviços em relação aos empregos formais totais passou de 50,04%, 
em 1991, para 68,41%, no município de São Paulo. Na Região 
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Metropolitana de São Paulo, por sua vez, essa participação passou de 
45,23% para 62,83% e no estado de São Paulo de 41,55% para 54,5% 
neste mesmo período. Também é na década de 1990 que esse cresci-
mento ocorre de forma mais intensa, nas três regiões analisadas. Essa 
evolução do emprego formal no setor de serviços pode ser visualizada 
na Tabela 3.

Tabela 3 – Evolução do emprego formal no setor de serviços no município 
de São Paulo, na Região Metropolitana de São Paulo e no estado de São 
Paulo (% dos empregos formais totais, 1991-2015).

Ano MSP RMSP ESP
1991 50,04 45,23 41,55
1992 51,55 46,7 42,49
1993 49,34 45,16 41,14
1994 55,96 50,74 44,47
1995 58,65 53,14 47,81
1996 60,56 55,17 49,12
1997 61,43 56,5 49,94
1998 63,26 58,59 51,59
1999 63,95 59,46 52,08
2000 63,68 59,26 51,84
2001 63,74 59,39 52
2002 65,1 60,78 52,85
2003 64,91 60,3 52,33
2004 64,59 59,59 51,19
2005 64,44 59,17 50,94
2006 65,6 60,2 51,5
2007 65,5 59,9 51,1
2008 65,4 59,7 51
2009 65,4 59,9 51,6
2010 65,1 59,6 51,6
2011 65,3 59,8 51,6
2012 65,98 60,77 52,47
2013 66,06 60,67 52,57
2014 66,99 61,56 53,31
2015 68,41 62,83 54,5

Fonte: PED Dieese/Seade, 1991 a 2015. 
Elaborada pelos autores.
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As alterações descritas anteriormente relacionam-se com o pro-
cesso de reconversão econômica (Carvalho et al., 2018) no muni-
cípio de São Paulo e incidem, como vimos, não apenas na Região 
Metropolitana de São Paulo mas em todo o estado de São Paulo 
(Baeninger, 2010), deslocando a força de trabalho do setor indus-
trial para o setor de comércio e, principalmente, para o setor de ser-
viços. Altera-se, assim, a estrutura do mercado de trabalho, isto é, a 
composição sócio-ocupacional na capital paulista, com a liberação 
de trabalhadores de um determinado perfil e a atração e absorção 
de trabalhadores de outro perfil. Como produto e produtora destas 
mudanças, altera-se o padrão produtivo e a paisagem urbana de 
diversos distritos da cidade de São Paulo, alguns dos quais passam 
por um processo de expansão do comércio popular, seja ele formal 
ou informal, e de atividades como a produção têxtil, em oficinas com 
condições precárias de trabalho e alojamento; na construção civil 
(OIT, 2017; Magalhães, Bógus e Baeninger, 2018); em restaurantes 
e empreendimentos étnicos; em um conjunto de nichos econômicos 
étnicos que atraem trabalhadores imigrantes (OIT, 2017; Magalhães, 
Bógus e Baeninger, 2018). É essa alteração no perfil do trabalhador 
atraído e absorvido, ainda que de forma precária, que associa o pro-
cesso de reconversão econômica à emergência de novos fluxos migra-
tórios, e também de refúgio, na capital paulista (ibid., 2018). 

Não são apenas as condições do destino (ou do trânsito) que con-
dicionam o novo perfil da imigração internacional na cidade de São 
Paulo. Um conjunto de transformações de natureza global também 
redefiniu a dinâmica das migrações internacionais, fazendo emergir 
e expandir as migrações Sul-Sul (Baeninger, 2018). Detenhamo-nos 
neste ponto antes de iniciar a análise dos novos fluxos de migrantes 
em São Paulo e suas territorialidades.

Uma das características mais evidentes do século XXI é a irrup-
ção da crise capitalista em 2007-2008 (Magalhães, 2017) e seus efei-
tos na divisão internacional do trabalho e na própria dinâmica das 
migrações internacionais (Magalhães e Baeninger, 2016). Esta crise 
promoveu intensa deterioração das relações de trabalho no segmento 
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do mercado de trabalho ocupado por imigrantes nos países centrais 
(Canales, 2015; Covarrubias, 2010). Agravou-se, como consequên-
cia, a discriminação aos imigrantes (Canales, 2015), tanto em suas 
formas físicas, diretas, como as subjetivas, invisíveis, mas igualmente 
sentidas. A crise e sua concentração no elo mais frágil do mundo do 
trabalho nos países centrais (Magalhães, 2017) pressiona os níveis de 
remessas de migrantes para os países de origem (Cepal, 2009), afe-
tando os projetos migratórios e obrigando muitos deles (Magalhães, 
2013; Magalhães, 2017) a redefinirem seus trânsitos e destinos 
(Baeninger, 2016). Emergem, com isso, novos fluxos migratórios de 
países do Sul Global para outros países do Sul Global (Baeninger, 
2018), atraídos por conjuntura de expansão econômica nos mesmos e 
elevação das restrições à imigração nos países do Norte Global. 

O cenário das migrações internacionais no século XXI tem 
sido marcado por movimentos migratórios que incluem per-
cursos, cada vez mais intensos, entre os países do Sul global. 
As restrições impostas pelos países do Norte para a entrada e 
permanência de migrantes internacionais consistem em impor-
tante elemento na reconfiguração das migrações e seus desti-
nos no mundo hoje. As migrações Sul-Sul entre e em direção 
aos países da América Latina, na última década, demonstram 
a complexidade e heterogeneidade da imigração internacional. 
Denotam os desafios teórico-metodológicos para explicações e 
análises das migrações entre os países da região bem como da 
imigração haitiana, síria, africana, iraquiana, coreana, de imigra-
ções qualificadas, de imigrações refugiadas, dentre outras moda-
lidades migratórias que constroem o mosaico das tendências de 
deslocamentos de população na contemporaneidade. De fato, 
as migrações Sul-Sul se consolidam no bojo de processo mais 
amplo das migrações transnacionais, da divisão internacional do 
trabalho da mobilidade do capital. Refletem e (re)configuram 
condicionantes que ocorrem fora das fronteiras nacionais, com 
impactos na conformação da imigração no âmbito de cada país. 
(Baeninger, 2018, p. 13)
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Tanto do ponto de vista das migrações internacionais como do 
movimento global de refugiados,3 o Brasil se insere como novo país 
de destino, não o desejado, mas o possível, em grande parte, também, 
pela expansão econômica com relativa inclusão social entre os anos de 
2003 e 2010, não obstante a conjuntura internacional de crise capita-
lista (Magalhães, 2017). 

Embora a crise tivesse diminuído de imediato o consumo das 
exportações brasileiras e pressionasse, com isso, a balança comer-
cial brasileira, a opção pela manutenção da diminuição da taxa 
de juros representou uma acomodação de autonomia e de incen-
tivo à indústria com efeitos muito claros sobre a expansão da 
capacidade produtiva e do consumo internos. Ademais, a expan-
são do crédito também contribuía para manter elevado o nível de 
consumo. O resultado foi a criação de 14,7 milhões de empre-
gos ao longo dos oito anos do Governo Lula, acompanhado de 
valorização real do salário mínimo (a participação dos salários na 
renda nacional passa de 0,4000 em 2002 para 0,425 em 2007) 
e diminuição da desigualdade de renda via desconcentração do 
salário – o índice de Gini entre 2002 e 2009 cai de 0,59 para 
0,54. (p. 118) 

Atraídos ainda pela realização de grandes eventos, crescimento 
do setor da construção civil e recrutamento para trabalho na agroin-
dústria (frigoríficos), milhares de novos imigrantes do Sul Global 
dirigem-se ao Brasil, seja como país de trânsito, seja como de destino 
(Baeninger, 2018; Magalhães, Bógus e Baeninger, 2018). Nesta nova 
fase da imigração internacional no Brasil, diversas são suas faces: imi-
grantes do Haiti (Magalhães, 2017), Senegal e Gana, solicitantes 

3 É importante considerar que seguem vigentes instabilidades sociais e políticas, com o agravamento 
e mesmo emergência de novos conflitos armados, bem como a perseguição a grupos étnicos, políticos, 
religiosos e culturais. Esta conjuntura produz um momento de refugiados que também encontra barrei-
ras nos países do Norte Global, particularmente nos Estados Unidos e na União Europeia. Também na 
dinâmica global de refúgio o Brasil se insere como novo país de trânsito e de destino, não necessariamente 
como o destino ou trânsito desejado, mas sim o possível. Colabora para isso a vinculação do Estado bra-
sileiro aos tratados internacionais de refúgio e a própria Lei n. 9.474/1997, o Estatuto do Refugiado.
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de refúgio da Síria (Calegari, 2018), Angola, Guiné e República 
Democrática do Congo, reassentados da Colômbia e Palestina com-
põem o novo mosaico de rostos imigrantes e refugiados no país 
(Magalhães, Bógus e Baeninger, 2018). Somam-se, com isso, a fluxos 
da Bolívia, Peru e Paraguai, que, embora consolidados e com redes 
sociais migratórias constituídas, seguem tendo inserção laboral e 
social precárias (Magalhães, Bógus e Baeninger, 2018; Pucci e Véras, 
2018). 

Nesse contexto, a cidade de São Paulo consolida-se como impor-
tante local de trânsito e de destino para imigrantes internacionais 
e solicitantes de refúgio (Magalhães, Bógus e Baeninger, 2018), em 
razão de uma nova realocação geopolítica do Brasil nos últimos anos 
(Baeninger, 2016), não apenas no contexto latino-americano como 
também global (Magalhães, 2017), em que São Paulo se destaca por 
sua proximidade ao Porto de Santos e ao Aeroporto Internacional de 
Guarulhos, a “maior fronteira brasileira”.

Em diversos bairros da capital paulista, a paisagem urbana e 
social vê-se alterada com a presença de novas nacionalidades no 
comércio, na indústria têxtil e em empreendimentos étnicos, como 
restaurantes e salões de beleza (Magalhães, Bógus e Baeninger, 2018). 
Os bairros em que se concentram esses novos imigrantes são, justa-
mente, aqueles que passaram mais fortemente pelos efeitos da recon-
versão econômica (Carvalho et al., 2018), processo em curso desde o 
final do século XX e que se intensifica, como vimos, no século XXI: 
Bom Retiro, Liberdade, Pari, Brás, República e Sé. 

A transformação urbana e social nesses distritos, por sua vez, 
guarda íntima relação com um processo anterior de desconcen-
tração industrial, de expansão do setor terciário na cidade e dos 
processos atuais de reestruturação produtiva, onde São Paulo é 
o coração da indústria financeira do país. A inserção laboral da 
população imigrante também se articula a estas transformações 
da produção global. (Magalhães, Bógus e Baeninger, 2018, p. 83)
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A presença imigratória nesses bairros pode, frequentemente, 
ser indicada como causa e não como consequência do processo de 
deterioração sócio-ocupacional que caracteriza a transformação dos 
mesmos. Em outras palavras, esta deterioração não ocorre por que 
a imigração internacional passou a se concentrar nestes bairros, mas 
justamente o contrário: os imigrantes para lá foram em razão deste 
processo, que reduziu o preço do aluguel das moradias e criou um 
mercado informal de aluguel que, diante dos problemas de documen-
tação muito frequentes entre os imigrantes, passa a constituir uma 
alternativa real de residência, ainda que precária (Magalhães, Bógus 
e Baeninger, 2018). Frequente e erroneamente, a causa (reconver-
são econômica e deterioração sócio-ocupacional) é vista e propalada 
como efeito da presença de imigrantes. 

Entre 2000 e 2016, a cidade de São Paulo recebeu 293.219 
novos imigrantes, segundo o Sincre – Sistema Nacional de Cadastro 
e Registro de Estrangeiros - Ministério da Justiça e Segurança 
Pública em 2019, o equivalente a 68,85% do total de novos imigran-
tes recebidos pelo estado de São Paulo no mesmo período (425.850 
imigrantes).

A Tabela 4 nos apresenta, deste volume imigratório, quais as 
principais nacionalidades, isto é, as principais faces da imigração 
internacional na cidade de São Paulo. Por meio desta Tabela, pode-
mos perceber a predominância dos fluxos migratórios do Sul Global 
(Baeninger, 2018), como Bolívia (83.616 imigrantes, o equivalente 
a 28,58% do total), China (19.940 migrantes), Haiti (13.465 imi-
grantes), Peru (13.137 imigrantes), Argentina (10.807 imigrantes), 
Colômbia (9.005 imigrantes) e Paraguai (8.777 imigrantes). Apenas 
estes países, sem considerar os fluxos migratórios Sul-Sul no grupo 
de “outras nacionalidades”, totalizam 158.947 imigrantes internacio-
nais, o equivalente a 54,20% do total. 
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Tabela 4 – Imigrantes internacionais na cidade de São Paulo (2000-2016).

País de nascimento Número de Imigrantes % do total
Bolívia 83816 28,58
República Popular da China 19940 6,80
Estados Unidos da América 13641 4,65
Haiti 13465 4,59
Peru 13137 4,48
Argentina 10807 3,69
Colômbia 9005 3,07
Japão 8889 3,03
Paraguai 8777 2,99
França 8261 2,82
Portugal 6870 2,34
Alemanha 6688 2,28
Outros países 89923 30,67
Total de registros 293219 100

Fonte: Banco Interativo do Observatório das Migrações em São Paulo, 2019.

No que se refere ao sexo, 178.522 destes imigrantes são homens, 
o equivalente a 60,88% do total, ao passo que 114.697 são mulhe-
res, representando 39,11% do total. É, portanto, uma imigração pre-
dominantemente masculina, ainda que a imigração feminina, aqui 
entendida como um conjunto de especificidades (de seletividades 
migratórias na origem, de trajetórias, de inserções laborais e de inte-
rações socioculturais) precisa ser analisada para além de sua propor-
ção no número total de imigrantes (Peres, 2016; Magalhães, Bógus e 
Baeninger, 2018). 

Quanto à estrutura etária dos imigrantes internacionais na 
cidade de São Paulo, 19.679 (6,71% do total) possuem de 0 a 14 anos, 
263.157 (89,74% do total) têm entre 15 e 59 anos e apenas 10.383 
(3,54% do total) têm 60 anos ou mais de idade. Trata-se, portanto, 
em sua maioria, de imigrantes em idade (re)produtiva, indicando 
uma imigração para trabalho e não uma imigração familiar – ainda 
que se desloquem num projeto migratório essencialmente familiar.

Quanto ao estado civil desses imigrantes, 203.882 são solteiros 
(69,53% do total), 80.136 são casados (27,32% do total), 2.463 são 
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divorciados (0,83% do total), 464 são divorciados (0,15% do total), 
1.285 são viúvos (0,43% do total) e 4.989 possuem outro estado civil 
(1,7% do total).

Em relação ao ano de registro na cidade de São Paulo, percebe-
-se um crescimento considerável no volume migratório já na década 
atual do século XXI (Sincre, 2019). Em outras palavras, é um fenô-
meno mais intenso nesta década que na anterior. Dois anos chamam 
a atenção nesta série histórica de 2000 a 2016: os anos de 2006 e de 
2009, em grande medida destoantes da trajetória presente no Gráfico 
1. Em tempo: em 2006 ocorre o Acordo de Mercosul, que permite a 
livre circulação e residência de nacionais de países membros do bloco 
em outros países também membros do bloco. A presença de argenti-
nos, uruguaios e paraguaios intensifica-se a partir deste ano. Já o ano 
de 2009, por sua vez, é quando ocorre a última anistia aos imigran-
tes que estavam, até então, indocumentados. Essa anistia incide espe-
cialmente sobre os bolivianos (Magalhães, Bógus e Baeninger, 2018; 
Pucci e Véras, 2018).

Gráfico 1 – Imigrantes internacionais em São Paulo conforme ano de 
registro (2000-2016).

Fonte: Banco Interativo do Observatório das Migrações em São Paulo (2019).
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Quanto ao perfil ocupacional da imigração internacional na 
cidade de São Paulo,4 chama a atenção a predominância de “decora-
dores” (ver nota 4), estudantes (13,97% do total), oficiais (9,39% do 
total), ocupações não classificadas (8,37% do total), diretores, geren-
tes ou proprietários (5,38% do total) e vendedores ou empregados 
de casas comerciais (4,58% do total). A Tabela 5 apresenta as prin-
cipais ocupações presentes nos registros de imigrantes internacionais 
na cidade de São Paulo entre 2000 e 2016.

Tabela 5 – Registro de ocupação de imigrantes internacionais na cidade de 
São Paulo (2000-2016).
Ocupação Número de Imigrantes % do total
Decoradores 71570 24,41
Estudantes 40958 13,97
Oficiais 27519 9,39
Ocupações não classificadas 24553 8,37
Diretores, gerentes ou proprietários 15771 5,38
Vendedores ou empregados de casas 
comerciais

13439 4,58

Donas de casa 10871 3,71
Sem ocupação 10765 3,67
Dependentes de titular 8779 2,99
Sacerdotes 8165 2,78
Menores (crianças, não estudantes) 7494 2,56
Arquitetos 6950 2,37
Professores 4720 1,61
Economistas 4675 1,59
Médicos 4488 1,53
Pedreiros 3205 1,09
Profissionais liberais 3125 1,07
Programadores 2460 0,84
Aposentados 1568 0,53
Engenheiros 1100 0,38
Outras ocupações 21044 7,18
Total 293219 100

Fonte: Banco Interativo do Observatório das Migrações em São Paulo (2019).

4 Uma das principais limitações do Sistema Nacional de Cadastro e Registro de Estrangeiros (Sincre) é 
justamente a sua não compatibilidade com a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), de modo que 
suas categorias ocupacionais podem apresentar inconsistências, dado que não é uma fonte planejada para 
fins analíticos, mas sim administrativos. Uma destas inconsistência é, justamente, a ocupação de “decora-
dores”, em que se enquadram também os trabalhadores de oficinas têxteis. 
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Considerações finais

Neste artigo, associamos as transformações urbanas pelas quais 
vem passando a cidade de São Paulo (Carvalho et al., 2018), nas últi-
mas décadas, às novas faces da migração internacional e do refúgio 
na capital paulista (Baeninger, 2012; Magalhães, Bógus e Baeninger, 
2018). A recomposição na estrutura do emprego à luz do processo 
de reconversão econômica ampliou o peso do setor de comércio e de 
serviços na economia da cidade e da Região Metropolitana de São 
Paulo. Abriram-se, nesse processo, alguns nichos no mercado de tra-
balho local caracterizados pela absorção de trabalhadores imigran-
tes de outros países (OIT, 2017). Tais nichos tornaram-se muito 
evidentes em determinados distritos da cidade, como a costura, que 
emprega bolivianos no Pari, no Brás e no Bom Retiro; o comércio de 
rua, que emprega senegaleses no Brás, na República e na Sé; e a cons-
trução civil, que emprega haitianos nos novos empreendimentos imo-
biliários da cidade. 

Nesse novo mosaico étnico e social da cidade, caracterizado pela 
presença constante dos periféricos na periferia (Baeninger, 2016; 
Villen, 2016), é importante cada vez mais considerar as especifi-
cidades existentes não apenas de um fluxo em relação a outro, mas 
também internas a um mesmo fluxo: isso requer um olhar transversal 
capaz de envolver além da etnia, classe social e gênero. Na costura, por 
exemplo, um amplo leque de trajetórias e inserções laborais específi-
cas definem a migração boliviana feminina. Os resultados prelimina-
res apontam para uma reflexão sobre os significados da formalidade 
e informalidade nos nichos étnicos ocupados por essas mulheres, e 
vinculação delas à Organização Internacional do Trabalho por meio 
das cadeias mercantis de valor (OIT, 2017). Formalidade e informali-
dade não são dimensões tão distintas no processo de trabalho nestes 
nichos e, no que se refere ao trabalho feminino, os limiares entre eles 
apontam para estratégias pessoais decorrentes da dupla jornada de 
trabalho: mulheres são condicionadas a permanecer na informali-
dade para poder trabalhar em casa, perto dos filhos. A presença de 
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“recrutadores” na origem e no destino migratório constitui o universo 
laboral para diferentes inserções ocupacionais de mulheres ocupadas 
nos nichos étnicos da costura, dos restaurantes, dos salões de beleza 
e do comércio ambulante. A informalidade e o trabalho sem contrato 
já anunciam a inserção social de imigrantes em determinada rede 
migratória, que os “aprisiona” nas relações de trabalho informal. No 
nicho étnico da costura, a flexibilização da produção e o pagamento 
por peça reforçam a informalidade do trabalho, que está presente na 
produção global da cadeia do vestuário (OIT, 2017). É particular-
mente nesse nicho em que a opção pela informalidade se manifesta de 
forma mais clara, não apenas em decorrência da exigência do traba-
lho doméstico como também como mecanismo para, trabalhando-se 
mais horas, obter uma renda superior, renda esta que a formalidade 
não permitiria.

É importante também considerar a realidade específica dos 
novos refugiados na cidade de São Paulo. Não obstante possuam 
origens, razões e trajetórias absolutamente específicas, muitas vezes 
acabam por dividir os mesmos nichos econômicos (como ocorre 
na maioria dos casos que envolvem refugiados africanos, por exem-
plo). Todavia, as redes construídas historicamente por esses sujei-
tos seguem sendo capazes de garantir inserções laborais e interações 
sociais diferenciadas, além de mobilizarem recursos étnicos (econô-
micos, políticos e culturais) capazes de redefinir a própria produ-
ção do território, como é o caso dos bolivianos na rua Coimbra, dos 
sul-coreanos no Bom Retiro e dos haitianos na Baixada do Glicério. 
Cada vez mais a cidade se transforma por esses movimentos. Mas 
não podemos perder de vista que o espaço não é apenas condicionado 
pela migração, mas também a condiciona: cada vez mais os imigran-
tes e refugiados vêm-se na contingência de residir distante do centro 
da cidade, em distritos dos anéis exterior e periférico. Distritos como 
Artur Alvim, Cidade Tiradentes, Ermelino Matarazzo e Grajaú, por 
exemplo, cada vez mais recebem esses fluxos, expulsos pela dinâmica 
econômica das regiões centrais e atraídos por oficinas de costura que 
fogem da fiscalização existente nos bairros tradicionais da confecção. 
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Migração forçada no capitalismo 
contemporâneo: uma análise dos 
fluxos e da nova Lei de Migração  

no Brasil em crise 

Karina Quintanilha1 
Rosemary Segurado2

Desafios no estudo sobre a migração forçada no 
capitalismo contemporâneo: uma proposta de análise

Para essa primeira seção, buscaremos situar brevemente o fenô-
meno social da migração forçada como objeto de estudo, dialogando 
com autores(as) que analisam como a crise multidimensional no 
modo de produção capitalista contemporâneo coloca novos desafios 
para apreender a questão migratória no século XXI.

Uma questão inicial, porém, trata do próprio entendi-
mento sobre o fenômeno da migração forçada, já que na literatura 

1 É mestra em Ciências Sociais pela PUC-SP tendo publicado a dissertação “Migração forçada no capi-
talismo contemporâneo: trabalho, direitos e resistências no Brasil”. Formada em Direito pela mesma 
Universidade, atua como pesquisadora e advogada no campo dos direitos humanos e do direito migra-
tório. Tem especialização em migração e refúgio sob a perspectiva de direitos humanos pela Universidad 
de Lanús na Argentina. Foi curadora do Fórum Internacional Fronteiras Cruzadas – Fontié Ki Kwaze 
realizado na ECA-USP (2017 e 2018).

2 É professora do Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Sociais da PUC-SP e professora da 
Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Foi orientadora de Karina Quintanilha na dissertação que 
deu origem ao presente artigo. 
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especializada não há sequer um consenso sobre a definição de migra-
ção. Tampouco a definição jurídica do refúgio se mostra suficiente 
para alcançar outras faces do deslocamento forçado de milhões de 
pessoas, a exemplo do crescente número de refugiados ambientais e 
do que a visão dominante convencionou chamar de “migrantes econô-
micos”, um eufemismo dos Estados e dos organismos internacionais 
de direitos humanos (Ceriani Cernadas, 2016). 

Autores como Saskia Sassen, Pietro Basso e Raúl Delgado Wise 
contribuem para dissipar essa cortina de fumaça em torno das cate-
gorias jurídicas para compreender as transformações globais opera-
das nas últimas décadas pelo modo de produção capitalista e suas 
“lógicas de expulsão”. Tais lógicas estão evidenciadas, como demons-
tra a socióloga holandesa Saskia Sassen (2014), pela ampliação da 
desigualdade social, das guerras, da violência, da precarização do 
trabalho, da destruição ambiental, do encarceramento em massa, da 
concentração tecnológica etc. 

A ideia de uma massiva migração forçada decorrente dessas 
lógicas de expulsão capitalistas, porém, vem sendo omitida por uma 
análise acrítica e pretensamente “neutra” com relação à ordem socioe-
conômica e política capitalista. A reflexão do sociólogo italiano 
Pietro Basso, retratada no livro da socióloga brasileira Patrícia Villen 
(2018a), traduz os desafios por trás da “neutralidade” nesse campo, o 
que o autor chama de “causas sem causa” dos movimentos migratórios 
que se constata em teorias liberais e na visão majoritária de institui-
ções internacionais de direitos humanos sobre o tema:

(ao) identificar as causas desses imponentes movimentos migra-
tórios, os documentos da ONU elencam de modo confuso e 
desordenado a pobreza, os desastres ecológicos, os conflitos 
armados, o racismo, as perseguições políticas ou religiosas, quase 
como se fossem causas sem causa, sem nenhuma ligação, entre 
elas, e com o sistema da economia mundial. Por esse motivo, é 
importante precisar que as guerras e as ações de guerra empreen-
didas por países dominantes contra certos países dominados 
[...]; as catástrofes provocadas pelo homem, vale dizer caça pelo 
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lucro [...]; e as chamadas “guerras inter-étnicas”, nas quais é fácil 
entrever as mãos das velhas (e novas) potências coloniais e dos 
velhos (e novos) abusos coloniais [...] não são fenômenos que 
existem em si, em um universo ecológico, político e militar total-
mente separado e independente da mundialização. Ao contrário, 
retratam de forma crescente as dramáticas implicações ecológi-
cas, políticas e militares da mundialização das relações sociais 
capitalistas, que está ocorrendo sob a égide dos mercados finan-
ceiros. (Basso apud Villen, 2018a, p. 36)

Na modernidade, os estudos críticos sobre o fenômeno massivo 
da migração forçada de populações remetem ao legado do filósofo e 
sociólogo alemão Karl Marx, pelo que chama a atenção o texto jor-
nalístico “Emigração forçada” (Marx, 1853), na esteira da Revolução 
Industrial em fins do século XIX. Posteriormente, análises sobre 
o assunto ganham força com a explosão de refugiados da Segunda 
Guerra Mundial no marco do Holocausto implementado pelo regime 
nazista de Adolph Hitler. 

Uma nova leva de estudos se estabelece no período durante e 
após a Guerra Fria como resposta a um ciclo inédito de migrações 
forçadas, representado pelos chamados “novos refugiados” que bus-
cavam asilo como resistência às ditaduras e intervenções imperialis-
tas, apoiadas em sua maioria pelos Estados Unidos, como revela por 
exemplo os registros históricos da Guerra do Vietnã, das lutas anti-
coloniais na África e da operação Condor na América Latina, atri-
buindo um caráter transcontinental e global para o fenômeno. 

Essa visão global do fenômeno está estampada no livro Refugees: 
the dynamics of displacement [Refugiados: as dinâmicas do desloca-
mento]. Considerado um marco nos estudos de migração forçada 
(ICIHI, 1986, p. 33), esse livro, publicado em 1986, traz análises 
de pesquisadores de diversos países convidados a produzir um rela-
tório pela Comissão Independente sobre Questões Humanitárias 
Internacionais.

Como parte desse debate internacional encontramos refe-
rências bibliográficas que apontam a separação entre os chamados 
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estudos sobre refúgio e migração forçada como um campo distinto 
de pesquisas e análises (Malkki, 1995). Não apenas se tornam um 
campo específico, como inauguram uma certa divisão de teorias que 
se antagonizam entre estudos de refúgio e migração forçada, como 
analisa a pesquisadora Mariana Aydos (2010).3 

Outras contribuições fundamentais para os estudos migrató-
rios da década de 1990, e que vão além de dicotomias, podem ser 
encontradas nos pensadores das teorias pós-colonial4 e decolonial,5 
como evidenciado por autores de ex-colônias que foram em algum 
momento eles próprios migrantes, como o jamaicano Stuart Hall 
(Da diáspora: identidades e mediações culturais, 1990), o argelino 
Abdelmalek Sayad (A imigração, ou os paradoxos da alteridade, 1992) 
e o indiano Homi Bhabha (O local da cultura, 1994). 

Destacam-se também na década de 1990 uma retomada dos 
teóricos da dependência6 na América Latina para abordar as com-
plexidades das migrações forçadas, particularmente as Sul-Sul, 
sob influência das obras de Marx que apontam para “uma premissa 
metodológica de grande atualidade para o entendimento de que os 
deslocamentos de populações em massa, tal como passam a ocorrer 
na modernidade, não têm nada de natural ou puramente psicológico” 
(Villen, 2015, p. 22).

No território latino-americano, marcado por grandes índices 
de desigualdade como característica de um desenvolvimento desi-
gual e violento, a questão dos deslocamentos forçados se relaciona 

3 Stephen Castles, já em 2003, chegou a propor a abertura de um campo denominado  “sociologia da migra-
ção forçada” (Castles, 2003).

4  Para uma referência sobre o termo “pós-colonial”, ver O local da cultura, de Homi Bhabha (1998).

5 Sobre os estudos decoloniais, ver Antonacci, Colonialidade e decolonialidade de corpos e saberes (2009).

6 Delgado Wise (2014 p. 6448 explica que essa teoria foi iniciada na década de 1960 por Raul Prebisch 
e pesquisadores da Comissão Econômica para a América Latina (hoje conhecida como Comissão 
Econômica para a América Latina e Caribe (Cepal)).  Esta escola de pensamento centrada nas desigual-
dades inerentes a um sistema capitalista mundial estruturado do centro para periferia deu origem a uma 
crítica conhecida como teoria da dependência.
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historicamente com a questão indígena e a do tráfico de pessoas 
escravizadas7 durante a sangrenta colonização europeia, que enfren-
tou diversas formas de resistência.8 Desde o período pós-colonial,  
porém, a região tem sido marcada por deslocamentos forçados decor-
rentes das instabilidades político-econômicas, não raro atreladas à 
geopolítica internacional que conduz sucessivos golpes de Estado. 

Olhando para os estudos produzidos na região sob a influên-
cia da teoria da dependência, daremos breve destaque, a seguir, para 
as análises sobre a migração forçada elaboradas pelo cientista social 
mexicano Raúl Delgado Wise. 

Na visão de Delgado Wise, embora a mobilidade humana seja 
um processo histórico que engloba certas continuidades, é essen-
cial enfatizar que o contexto do capitalismo contemporâneo passa 
por transformações de primeira ordem que lhe conferem um novo 
perfil e dinamismo relacionado às causas profundas da migração 
forçada. 

Segundo o autor, a migração passa a ser essencialmente um 
processo de expulsão marcado pela privação dos meios de produ-
ção e subsistência, violência ou catástrofes que ameaçam as con-
dições materiais e simbólicas de grandes segmentos da população 
em seus lugares de origem, parte e resultado de um “colapso real 
da ordem social” (Delgado Wise, 2014, p. 651). Nesse sentido, 
entende que a migração em massa tem se convertido essencial-
mente em um deslocamento forçado cujo denominador comum é a 
precarização do trabalho, acompanhada de sistemáticas violações a 
direitos humanos atravessadas por uma política de criminalização 
dos “sem papéis”.

7 O Atlas of the Transatlantic Slave Trade, publicado em outubro de 2010 (Universidade de Yale) reúne, pela 
primeira vez, 200 mapas sobre o comércio transatlântico de escravos, estima que, ao longo de 350 anos, 
tenham sido retirados da África 12,5 milhões de pessoas, em uma das maiores migrações forçadas da 
história.

8 A história do Haiti é particularmente emblemática. Foi o primeiro país a organizar uma revolução de 
escravos negros iniciada em 1791 que derrotou a exploração colonialista francesa de Napoleão Bonaparte 
e declarou a primeira república independente da América Latina em 1842.
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A economia política do desenvolvimento, ao conceituar a 
migração forçada, fornece uma visão sistêmica, dando rele-
vância particular para as causas estruturais da migração, 
para a geração de transbordamento de uma superpopulação, 
o processo de reestruturação de capital demandante de tra-
balho barato qualificado e não qualificado, o papel conferido 
às remessas e outros recursos dos migrantes na precária esta-
bilidade socioeconômica do país de origem e apoio familiar 
nos locais de origem. A análise dialética do desenvolvimento 
e migração permite entender as contribuições dos imigrantes 
no processo de desenvolvimento (produção, consumo, fundo 
fiscal, cultura, reprodução demográfica), quais são os custos 
socioeconômicos que representam essas migrações (despo-
voamento, perda da força de trabalho, abandono de atividades 
produtivas, destruição de famílias, perda de sociabilidade), 
que transfere recursos (humanos, excedente econômico, 
lucros, dividendos, o comércio intra-firma, naturais) do país 
subdesenvolvido em direção aos desenvolvidos, quais são as 
novas formas de dependência (de remessas). (Delgado Wise, 
2016b, p. 145)

O termo “migração forçada” é empregado, nessa perspectiva, para 
reforçar as violências sistêmicas enfrentadas no país de origem, no trajeto 
e no país de destino como expressão de uma crise multidimensional –  
financeira, de superprodução, ambiental e social – que atinge especial-
mente a classe trabalhadora dos países periféricos. 

Raúl Delgado Wise e o pesquisador Humberto Márquez 
Covarrubias, um de seus principais coautores, bebendo direto da fonte 
do contexto migratório mexicano, que possui a maior população emi-
grante concentrada em um único país (cerca de 12 milhões residem nos 
Estados Unidos), escreveram uma série de artigos sobre o tema e também 
organizaram livros como Migração forçada e desenvolvimento alternativo: 
uma perspectiva do Sul (2013, tradução nossa) e Desenvolvimento desigual 
e migração forçada (2012, tradução nossa). Humberto Márquez enfatiza 
que a visão crítica sobre o fenômeno migratório contemporâneo
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questiona os fundamentos teóricos, políticos e ideológicos da 
chamada globalização e coloca em evidência o seu fundamento: 
um projeto de classe que visa concentrar poder e riqueza na 
classe capitalista transnacional às custas de desmantelamento 
das economias nacionais e o cancelamento das condições de vida 
e trabalho de milhões e milhões de pessoas no planeta (Harvey, 
2007a, Bello, 2006, Petras e Veltmeyer, 2003). (Márquez,  
2010, p. 9)

Segundo Delgado Wise, no coração desse processo está a divi-
são internacional do trabalho e a reserva global de força de trabalho, 
em especial pós-eclosão da crise de 2007/2008, que provocou altas 
taxas de desemprego resultante de uma violenta liberação de força de 
trabalho em massa nas economias periféricas como consequência dos 
programas de ajuste estrutural promovidos pelo Banco Mundial e 
Fundo Monetário Internacional (Delgado Wise, 2016b, p. 146), que 
agora atinge mais fortemente o Brasil.

À luz das mudanças operadas na divisão internacional do 
trabalho no contexto neoliberal, brevemente relacionadas acima, 
Delgado Wise propõe discutirmos cinco tendências da migra-
ção forçada que vão além da concepção do direito internacional 
sobre os deslocamentos forçados (Delgado Wise e Márquez, 2009; 
Gzech, 2008; Castles, 2003): 1. “Migração por violência, conflitos 
e catástrofes ambientais”, 2. “Contrabando de migrantes e tráfico de 
pessoas”,9 3. “Migração por despossessão, exclusão e desemprego”, 
4. “Migração por superqualificação laboral relativa”, 5. “Migração 
de retorno”.

Essas tendências sintetizadas, embora generalizantes, iluminam 
diferentes aspectos da mobilidade humana que têm sido pouco deba-
tidos em seu conjunto (Quintanilha, 2019a, p. 83). O autor não chega 
a teorizar ou conceituar propriamente cada uma dessas tendências, 

9 O próprio Delgado Wise ressalta que é fundamental estabelecer a distinção de que o tráfico ilícito de 
imigrantes se caracteriza por tratar de um crime contra o Estado, enquanto o tráfico de seres humanos é 
um crime contra a pessoa.
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apenas mobiliza um diálogo entre os acúmulos da chamada política 
econômica do desenvolvimento com a análise empírica dos dados dos 
principais organismos internacionais, como Acnur, OIM e OIT. 

Sem dúvida, esse quadro analítico apresenta limitações diante 
das complexidades metodológicas e políticas do fenômeno na atua-
lidade. A abordagem que o autor utiliza de migração forçada relacio-
nada ao “contrabando de migrantes e tráfico de pessoas”, por exemplo, 
tem sido utilizada como argumento para os Estados coibirem os pró-
prios imigrantes e fortalecer o discurso securitário, como demonstra 
Guilherme Dias em sua pesquisa “Migração e crime: desconstrução 
das políticas de segurança e tráfico de pessoas”. 

Apesar de limitações como essa, consideramos que a proposta 
de Raúl Delgado Wise revela o panorama dos desafios para a análise 
de uma condição global interconectada, que atinge também parcelas do 
trabalho tido como qualificado, e contribui para nossa análise sobre a 
realidade da migração forçada no contexto brasileiro, que será objeto 
a seguir. 

Um precedente fundamental nos estudos sobre a migração for-
çada no Brasil foi desenvolvido por Carlos Vainer em seu artigo sobre 
“Deslocamentos compulsórios, restrições à livre circulação: elemen-
tos para um reconhecimento teórico da violência como fator migrató-
rio” (Vainer, 1998). 

Para o autor, cada vez mais na história do capitalismo os des-
locamentos populacionais carregam marcas de “violência” em sua 
origem. A partir de evidências históricas, a exemplo de povos indíge-
nas e ribeirinhos expulsos de seus territórios,10 Vainer problematiza 

10 No período pós-colonial, seguem registros diversos sobre povos ribeirinhos e indígenas que têm sido des-
locados de maneira forçada de seus territórios, além da migração forçada de retorno. Exemplos históricos 
nos remetem a Canudos, como depreendemos da tese de Telma Sales sobre “Canuaenses na cidade de 
São Paulo – Memórias e experiências” e a cidade de São João Marcos destombada para a construção de 
uma usina pela Light em 1907. No fim da ditadura militar-empresarial, o Estado brasileiro chegou a ser 
condenado na CIDH para proteger a demarcação da terra dos indígenas Yanomami (1985), que estavam 
sendo deslocados forçadamente e também no caso da Usina Belo Monte contra os interesses especulativos 
no Xingu (Human Mobility Inter-American Standards, 2015). Mais recentemente, um levantamento do 
Observatório de Migrações Forçadas, realizado pelo Instituto Igarapé, tem mapeado dados sobre  deslo-
cados internos em decorrência de desastres (naturais e eventos adversos; degradação de longo prazo; e os 
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os silêncios teóricos sobre a violência como fator migratório, para 
além da categoria jurídica do refúgio. Essa perspectiva se relaciona 
com os processos de migração forçada interna,11 que não teremos 
como abordar nesse momento, mas que devem ganhar destaque nos 
estudos brasileiros, em decorrência da ampliação de políticas que dão 
carta branca para o agronegócio e a mineração, como o impacto do 
crime da empresa Vale do Rio Doce em Mariana e em Brumadinho, 
provocando sistemáticas mortes e deslocamentos forçados.

A elaboração teórica da violência como fator migratório também 
está presente no trabalho desenvolvido por outros autores brasileiros 
de diferentes campos de atuação e pesquisa, com destaque para os tra-
balhos de Mariana Aydos (2010), Mariana Roncato (2013), o artigo 
de Liliana Jubilut e André Madureira, de 2014, e o livro (In)visíveis 
globais: imigração e trabalho no Brasil de Patrícia Villen (2018a). 

Em livro recém-publicado, uma compilação de textos intitulado 
Migrações Sul-Sul, organizado por Baeninger et al. (2018), também 
é possível encontrar uma ampla fonte da temática no Brasil. Dentre 
os trabalhos aí apresentados, temos, as autoras Lya Amanda Rossa e 
Marilda Menezes (2018, p. 387) avaliam que na literatura nacional 
privilegiam-se as pesquisas sobre “refúgio ambiental (Claro, 2012), 
proteção a refugiados LGBTT, apatridia e deslocados internos, deba-
tes que se inserem em uma perspectiva de estudos sobre migração 
forçada”. 

Esses exemplos tratados não são exaustivos mas representativos da 
complexidade em torno dos estudos sobre a migração forçada que vem 
sendo analisada por um amplo e sofisticado espectro de frentes interdis-
ciplinares na América Latina e no Brasil. Na próxima seção, buscaremos 

provocados pelos seres humanos); desenvolvimento (infraestrutura e urbanização); violência (gangues e 
milícias); Estado, Forças Armadas e polícia; disputas e conflitos por terra (Estado e agentes privados). Se 
inserem nessa análise os deslocados em decorrência dos mega-empreendimentos como as Olimpíadas no 
Rio de Janeiro e a Copa do Mundo.

11 O deslocamento forçado interno no Brasil, embora exista como categoria sociológica, não é considerado 
pelos dados do Acnur, mesmo no caso do rompimento da barragem de Samarco em Mariana, crime 
praticado por uma multinacional, ainda pendente de reparação às vítimas e populações afetadas.
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aprofundar a importância de debater a migração forçada no contexto 
brasileiro em diálogo com as tensões globais desencadeadas pós-crise de 
2007 e da expansão das políticas neoliberais.12

O Brasil na rota das migrações forçadas

Em um contexto de crise que atinge particularmente os “periféricos 
na periferia” (Villen, 2015), seja como imigrantes, seja como refugiados 
ou deslocados forçados internos, a intensificação do fenômeno da migra-
ção forçada se torna um dos debates mais urgentes do século XXI. 

A nosso ver, provocar esse debate considerando o pensamento 
crítico desenvolvido na América Latina, como abordamos na seção 
anterior, é fundamental na medida em que a região se relaciona histo-
ricamente com aspectos singulares do processo de formação do capi-
talismo dependente e do racismo de Estado. 

No Brasil, as marcas da herança colonial e escravocrata estão 
presentes em todas as camadas da sociedade, não tendo sido imple-
mentada no período democrático medidas profundas de reparação 
e igualdade aos povos negros tornados migrantes forçados e traba-
lhadores escravizados durante o maior tráfico transatlântico que já 
se registrou na história durante o período de ascensão dos Estados 
modernos a partir do século XVI. 

No contexto pós Constituição Federal democrática de 1988, 
práticas do racismo estrutural do Estado se perpetuam e se atualizam 
pelo processo de inferiorização social e simbólica de determinados 
povos e culturas, sendo mais expressivas nas políticas que respal-
dam e/ou deixam de coibir a exploração do trabalho escravo contem-
porâneo, a tortura, a violência policial e o encarceramento em massa, 
das quais migrantes “periféricos da periferia” também se tornam alvo  
(Quintanilha, 2019a).

12 As políticas neoliberais têm sido implementadas desde fins da década de 1970 na região da América 
Latina, sob intensa resistência de movimentos sociais. Amplas reformas trabalhistas e/ou previdenciárias 
estão sendo implementadas em países como Argentina, Brasil, Colômbia, Chile, México e Nicaraguá, 
após terem sido rechaçadas na década de 1990 (Banco Mundial, 2017), produzindo fluxos migratórios 
para a região ainda pouco debatidos sob o prisma global da desapropriação, do desemprego e da exclusão.
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É certo que, atualmente, o Brasil não está apartado do contexto 
latino-americano e global de intensificação da migração forçada. 
Apresenta características de um país receptor de imigrantes e solici-
tantes de refúgio, mas principalmente produtor de emigrantes. São 
cerca de 3.105.922 de brasileiros residindo no exterior, uma tendên-
cia relacionada às lógicas de expulsão desde a década de 1980, com 
certa queda em razão da migração de retorno no fim dos anos 2000, 
mas que deve se acentuar nos próximos anos (Villen, 2018b).

É fundamental olhar para o aumento no número de emigran-
tes do Brasil, incluindo refugiados brasileiros. No relatório do Acnur, 
referente ao ano de 2017, foram registrados 855 brasileiros refugia-
dos e 6.803 solicitantes de refúgio brasileiro no exterior. Segundo 
artigo recente de Patrícia Villen (2018b), “Brasil, país de expulsão? 
Desemprego e emigração no Brasil”, nos próximos anos alguns grupos 
sociais poderão ser mais afetados pelos processos de migração for-
çada em razão do desemprego massivo, das políticas de flexibilização 
do trabalho e do rebaixamento das condições de vida. Apresentamos 
resumidamente os grupos por ela elencados: jovens em formação ou 
recém-formados; trabalhadores com perfil de baixa renda; compo-
nentes de famílias de classe média; mulheres que buscam se inserir 
nas “cadeias globais de cuidado”; brasileiros fronteiriços; imigrantes 
retornados; e futuros refugiados políticos brasileiros. Os principais 
motivos de solicitação de refúgio do Brasil são, de acordo com uma 
reportagem publicada na Folha de S.Paulo em 2014, “vítimas de 
tortura ou violência”; “ativistas na Amazônia ameaçados de morte”; 
“medo de perseguição de policiais corruptos, integrantes de milí-
cias e traficantes de drogas”; “testemunhas de crimes cometidos 
por policiais” (Mello e Donasci, 2014).

Com relação ao complexo e diversificado contexto da migra-
ção transnacional no país, dados da Polícia Federal (PF) obtidos via 
Lei de Acesso à Informação Pública em 2017 registraram 1.232.213 
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imigrantes regularizados residindo no Brasil,13 o que corresponde a 
menos de 1% da população nacional, um percentual baixíssimo em 
comparação à média dos países da América Latina.

Na literatura especializada recente, têm sido mapeadas algumas 
nacionalidades que indicam, por um lado, continuidades e, por outro, 
novidades do fenômeno migratório no Brasil, como exemplificado 
pela

permanência dos fluxos de sul-americanos ao Brasil, especial-
mente bolivianos (Silva, 2006), peruanos (Baeninger, Peres e 
Demétrio, 2016) paraguaios (Maldonado, 2016), além de sul-
-coreanos (Oliveira e Masiero, 2005) e de novos fluxos, como 
os de haitianos (Baeninger et al., 2016; Magalhães, 2017), sene-
galeses (Tedesco e Grzybovsky, 2013) e chineses (Yin, 2013). 
(Magalhães, Bógus e Baeninger, 2018b, p. 402)

Entre 2010 e 2015, por exemplo, foi registrada a entrada de 
mais de 85.000 haitianos, sendo que “estimativas apontam cerca de 
3 milhões de haitianos vivendo fora do país, numa população aproxi-
madamente de 9 milhões de habitantes” (Seguy apud Villén, 2015). 
A análise sociológica sobre a migração haitiana para o país nessa 
época (Mamed, 2016; Magalhães, 2017; Villén, 2015) chama a aten-
ção para o fato de que o terremoto de 2010 não representa uma “causa 
em si”, sendo necessário uma “construção sócio-histórica do terre-
moto” (Seguy apud Villén, 2015, p. 230) que considere as raízes da 
relação entre os Estados e o mercado de trabalho no país de origem 
e destino como produtores de uma lógica desigual que se alimenta 
desses fluxos migratórios na divisão internacional do trabalho.14

13 Os dados da PF, órgão que integra o Ministério da Justiça e Segurança Pública, contabilizam os regis-
tros até 20 de março de 2017. Disponível em: <http://www.consultaesic.cgu.gov.br/busca/dados/
Lists/Pedido/Attachments/547516/RESPOSTA_PEDIDO_Quantidade%20de%20registros%20
ativos%20por%20Amparo.pdf>. Acesso em: 20 jan. 2019.

14 O autor Luís Felipe Magalhães analisa que “Sob a dimensão da economia capitalista mundial, a emigração 
haitiana foi fortemente impactada pela deterioração das condições de vida e de trabalho que sofriam os 
migrantes haitianos em seus destinos tradicionais, especialmente Estados Unidos, França e República 
Dominicana (Bonó, 2016). Nestes países, sobretudo a partir de 2007, ano de irrupção da crise (Cepal, 
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Sendo tardio aqui, sobretudo a partir de 2014, os efeitos da 
crise internacional desencadeada entre 2007 e 2008, o Brasil é o país 
da América do Sul que mais recebeu imigrantes proporcionalmente 
na última década, mesmo que essa entrada não seja numericamente 
expressiva se comparada à população nacional.

Num cenário internacional de crise econômica, que ainda não 
tinha atingido tão fortemente o Brasil, e do fechamento de fronteiras 
de destinos tradicionais dos imigrantes haitianos e africanos, como 
os EUA, o Canadá e a França, o Brasil se tornou um dos destinos de 
migrantes internacionais. (Assis, 2018, p. 615)

Nesse período, o Estado brasileiro se empenhou em emitir sinais 
de aquecimento do mercado de trabalho e de respeito aos refugiados 
e imigrantes para atrair esses novos fluxos formados principalmente 
por trabalhadores de países periféricos, incluindo a mão de obra qua-
lificada e especializada (Villen, 2015). Há na literatura diversas aná-
lises (cf. Patarra, 2012; Villen, 2015; Magalhães, 2017) sobre como 
a política externa brasileira trabalhou, incluindo momentos como a 
Copa do Mundo, as Olimpíadas e a ocupação do Exército Brasileiro 
pela Minustah no Haiti, para articular um discurso de economia em 
ascensão que respeita os direitos humanos e de retomada do “País da 
Imigração”, o que pode ser interpretado como parte de uma estratégia 
para suprir a “necessidade, estrutural e secular, do país pelo trabalho 
imigrante” (Villen, 2018c, p. 46).

No contexto do aprofundamento da crise econômica e política 
posterior às manifestações massivas de descontentamento social em 
junho de 2013, surgem novas disputas na política migratória, como 
tem ficado mais explícito desde o contestado golpe (Löwy, 2016) da 
presidenta Dilma Roussef.15

2009), fortaleceram-se o discurso e a prática xenófoba, com efeitos sobre as condições de chegada, de 
documentação, de vida e de trabalho dos migrantes haitianos (Cotinguiba, 2014), bem como de seus 
descendentes, como na República Dominicana após a decisão 168-13 do Tribunal Constitucional deste 
país (Bógus e Mozine, 2015; Bonó, 2016)” (Magalhães, 2018b, p. 370).

15 Dilma Rousseff sofreu um processo de impeachment entre 2015 e 2016 por denúncias de crime de res-
ponsabilidade fiscal em meio a uma grande crise econômica, política e acusações de corrupção no âmbito 
da Operação Lava Jato. Michael Löwy (2016) afirma que a prática do golpe de Estado parecer legal é 
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Nos meses que antecederam a aprovação da nova Lei de 
Migração, já sob o então governo interino de Michel Temer, foram 
reportados casos coletivos de violação a tratados internacionais envol-
vendo pessoas migrantes. Dentre as violações nesse período, desta-
cam-se: a iminente deportação de 450 membros do povo indígena 
Warao provenientes da Venezuela; o caso de solicitantes de refú-
gio detidos no Aeroporto de Guarulhos em decorrência da Nota 
Informativa 09/2016 que dificulta a saída e retorno ao Brasil de soli-
citantes; o anúncio de fechamento de embaixadas e consulados na 
África e Caribe pelo então ministro das Relações Exteriores, José 
Serra, e de ameaças em romper o acordo para recebimento de refugia-
dos sírios. Com o acirramento da perseguição política antiesquerda 
no Brasil, também nessa época foi aberto um processo contra uma 
professora universitária de nacionalidade italiana, sob acusação de 
violação ao Estatuto do Estrangeiro por envolvimento com os sin-
dicatos e movimentos de protesto contra a deposição da presidenta 
Dilma Roussef (Pereira, 2019).

No primeiro discurso na ONU pós-golpe, Michel Temer (2017) 
inflou os dados sobre refúgio para sustentar que “temos, ainda, aco-
lhido número expressivo de refugiados”. Na realidade o número de 
refugiados reconhecidos no país é ínfimo, tampouco comparável às 
cifras de outros países latino-americanos. 

O número acumulado de refugiados reconhecidos pelo Estado 
brasileiro até o final de 2017 era de 10.145 (dos quais 25% são 
mulheres), majoritariamente da Síria, República Democrática do 
Congo, Colômbia, Palestina (Acnur, 2018). Desse total, apenas 5.134 
continuam com registro ativo no país, sendo que 52% moram em São 
Paulo, 17% no Rio de Janeiro e 8% no Paraná. Os sírios representam 
35% da população refugiada com registro ativo no Brasil.

a nova estratégia das oligarquias latino-americanas. Golpes que, segundo o autor, foram testados em 
Honduras e Paraguai e, em 2016, orquestrado no Brasil. Com a prisão de Luiz Inácio Lula da Silva, que 
o impediu de concorrer às eleições presidenciais de 2018, a denúncia de golpe ganhou força, em especial 
com a ida do então juiz Sérgio Moro para o Ministério da Justiça no governo de extrema-direita de Jair 
Bolsonaro.
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Um outro dado que se destaca é que o Brasil possui 86.007 
solicitações de reconhecimento de refúgio em trâmite. Em 2017, foram 
registradas 33.866 novas solicitações, sendo a maioria feita por vene-
zuelanos (17.865), seguida de cubanos (2.373), haitianos (2.362) e 
angolanos (2.036) (Acnur, 2017), a maioria com pouca ou nenhuma 
perspectiva de regularização já que mesmo as medidas existentes são 
temporárias.

Na prática, percebe-se que a seletividade nos mecanismos 
de regularização migratória expõe amplos setores de trabalhado-
res migrantes residentes no país à exploração e piores condições de 
trabalho, beneficiando o mercado interessado nessa mão de obra 
precarizada. 

Citamos brevemente um único exemplo dessa inferioriza-
ção do trabalho imigrante representado na revista Veja, em 10 de 
fevereiro de 2017, na matéria “Deixe a escória entrar, Bolsonaro. 
Pois faremos com ela um grande país”. Em tom irônico, o jornalista 
Leandro Narloch, autor da publicação, escreveu: “não há força mais 
capitalista que a dos imigrantes. Ninguém representa tão bem a 
vontade de vencer pelo próprio trabalho”. O texto vem acompa-
nhado de uma foto de imigrantes haitianos na indústria de abate 
de frango, um dos trabalhos extremamente penosos que tem acu-
mulado denúncias de adoecimento de trabalhadores enquanto essa 
indústria segue com recordes de lucro.16

O último relatório do OBMigra,17 publicado em 2018, mostra 
que, mesmo com formação técnica e profissional de parte significativa 
dos imigrantes que ingressam em território brasileiro, as ocupações 
de alimentador de linha de produção, magarefe e abatedor continuam 
entre as cinco primeiras ocupações que mais contrataram imigrantes, 
além da construção civil, restaurantes e serviços de limpeza.

16 Sobre essa questão, sugerimos ver Mamed (2016), e também o documentário Carne e osso (2011). 

17 O OBMigra foi instituído a partir de um termo de cooperação entre o Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE), por meio do Conselho Nacional de Imigração (CNIg) e a Universidade de Brasília (UnB), por 
meio do Departamento de Estudos Latino-Americanos (ELA).
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Diante dessa compreensão de que o Brasil assume um papel de 
produtor e receptor no contexto global do fenômeno da migração for-
çada vinculado ao mercado global, abordaremos na próxima seção 
mudanças recentes na resposta do Estado brasileiro a esses fluxos, 
que revelam novos desafios na política migratória brasileira que tende 
a ganhar mais importância na conjuntura nacional de retrocessos em 
matéria de direitos e liberdades democráticas.  

Nova Lei de Migração na conjuntura 
brasileira de profundos retrocessos

O período de aprovação e regulamentação da nova Lei de 
Migração (LDM), Lei n. 13.445 de 24 de maio de 2017, após um 
longo e permanente processo de lutas, se apresenta como um impor-
tante marco no debate sobre a resposta do Estado brasileiro diante 
das tendências, assinaladas anteriormente, da migração forçada 
contemporânea. 

A LDM aplica-se a imigrantes e refugiados no Brasil e aos emi-
grantes brasileiros no exterior, substituindo o Estatuto do Estrangeiro 
(Lei n. 6.815/1980)18 arquitetado no período de extermínio político19 
da ditadura militar-empresarial sob a influência da Guerra Fria. 

O Estatuto esteve vigente por quase 30 anos após a Constituição 
democrática de 1988, evidenciando como no chamado período de rede-
mocratização prevaleceu o investimento prioritário na perspectiva 

18 O Estatuto do Estrangeiro havia sido concebido com o objetivo de gerir a migração 
segundo os interesses securitários e econômicos de viés nacionalista que estavam 
conectados com diferentes leis restritivas à migração e repressivas aos trabalhadores no 
contexto dos golpes na América Latina, entre as décadas de 1960 e 1980. 

19 No período da ditadura no Brasil, além da censura, tortura e extermínio de opositores para impedir o 
processo de emancipação social, o Estado produziu a expulsão de dirigentes políticos não nacionais, o 
banimento de nacionais e o exílio. Dentre os afetados pelo exílio, estão artistas como Chico Buarque de 
Holanda, Caetano Veloso, Elza Soares, Gilberto Gil, José Celso Martinez Corrêa, Marília Pêra, Norma 
Bengell e Antonio Benetazzo (Quintanilha, 2019b, p. 114). Segundo a OIM, a diminuição na década de 
1990 do número de migrantes na região decorre basicamente do fim dos regimes militares, que permi-
tiu a repatriação de milhares de refugiados, sobretudo na América Central. Essa asserção é confirmada 
numericamente pela própria IOM, de acordo com a qual, o número de refugiados na região passou de 1,2 
milhões, em 1990, para algumas dezenas de milhares em 2000 (Marinucci, 2007).
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securitária e no tratamento policial da questão migratória.20 Parte 
do conteúdo do Estatuto, no entanto, não foi recepcionado pelo 
regime constitucional, como demonstram inúmeras decisões judiciais 
(Vedovato e Assis, 2018) e a ratificação de tratados internacionais que 
conflitavam com a lei ditatorial.21 

Se, por um lado, a nova Lei de Migração (LDM) é conside-
rada uma conquista da sociedade que reconhece juridicamente os 
migrantes como “sujeito de direitos”, por outro, buscaremos demons-
trar como a face humana da lei possui um (ou vários) calcanhar de 
Aquiles, que na realidade funcionam como sua coluna vertebral, 
estruturando a política migratória a partir do paradigma do controle 
e não dos direitos humanos. 

Investigando as ambiguidades das manobras legislativas no 
processo de aprovação e regulamentação da nova Lei de Migração 
em meio a uma crise sem precedentes desde o período de “tran-
sição democrática”, encontramos paralelo com a ideia de “política 
migratória de controle com rosto humano” (Domenech, 2011). A 
referida expressão22 foi utilizada pelo sociólogo argentino Eduardo 
Domenech no contexto das mudanças operadas na legislação migra-
tória na Argentina em 2011 para simbolizar o conjunto de ideias e 

20 Tal prioridade se verifica, por exemplo, no crédito público extraordinário de R$ 479.162.288,26 (somente 
em 2015) para a Coordenação Geral da Polícia de Imigração. Em 2015, o valor arrecadado pelo setor de 
migração da Polícia Federal, via Funapol e Funad, foi correspondente a 71,55% do total arrecadado das 
outras áreas como “armas” (1,93%), “segurança privada” (21,55%), “químicos” (4,39%), dentre outros.

21 O avanço se deu principalmente no escopo da ratificação de tratados internacionais de direitos humanos. 
Ver Nunes (2017): Convenção Americana de Direitos Humanos; Protocolo Adicional à Convenção das 
Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, relativo ao Combate ao Tráfico de Migrantes 
por Via Terrestre, Marítima e Aérea; Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra o 
Crime Organizado Transnacional Relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, 
em Especial Mulheres e Crianças; Acordo sobre Tráfico Ilícito de Migrantes entre os Estados Partes do 
Mercosul; Lei n. 9.474/1997 – Mecanismos para a implementação do Estatuto dos Refugiados; Lei n. 
13.344/2016 – Prevenção e Repressão ao Tráfico Interno e Internacional de Pessoas e sobre Medidas 
de Atenção às Vítimas. A mobilização dos próprios migrantes e as iniciativas de instituições de direitos 
humanos para conquistar espaços de reivindicação e diálogo com o Estado, foram extensamente discuti-
das durante a Conferência Nacional sobre Migrações e Refúgio (Comigrar), ocorrida em São Paulo em 
2014.

22 A expressão utilizada pelo autor remete a estudos marxistas que descrevem o projeto social-democrata 
desde os fins dos anos 1990 como “neoliberalismo com rosto humano” (Saad-Filho, 2015).
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práticas que, amparadas no discurso de direitos humanos como fonte 
de legitimação, perseguem a mesma finalidade de políticas aberta-
mente restritivas para controlar os fluxos migratórios. 

Como desdobramento de um lento processo que envolveu dife-
rentes projetos de lei e iniciativas desde 2013,23 a Lei de Migração 
no Brasil foi promulgada, porém com mais de vinte vetos de Michel 
Temer em pontos centrais na garantia de direitos. Não é um dado 
irrelevante para a análise desse processo histórico o fato de que o pre-
sidente interino mais impopular e alvo de denúncias assinou a lei no 
mesmo dia em que convocou as Forças Armadas para reprimir uma 
manifestação massiva contra a reforma trabalhista em Brasília.24

Foi somente nesse conturbado período de golpe e retirada de 
direitos trabalhistas que o Estado brasileiro contraditoriamente 
aprova pela primeira vez uma Lei Migratória com perspectiva de 
respeito aos direitos das pessoas migrantes, substituindo a figura 
do “estrangeiro”, que representa o “outro”, “estranho”, para modalida-
des como “imigrante”; “emigrante”; “apátrida”; “refugiado”; “visitante”, 
apesar de o termo “migrante”, que seria mais abrangente, ter sido 
vetado. 

23 A pesquisadora Gláucia Assis analisa que desde 2013 um amplo movimento social em torno de uma 
nova lei migratória contou com apoio do Ministério da Justiça e que a “primeira versão desse anteprojeto 
foi elaborada e discutida de maneira ampla envolvendo, entidades públicas e sociais, migrantes e espe-
cialistas. Nesse projeto também foram consideradas as discussões e recomendações encaminhadas pela 
Conferência Nacional sobre Migrações e Refúgio (Comigrar), ocorrida entre 30 de maio e 1º de junho 
em São Paulo. Nesse novo anteprojeto, o Brasil passou a abordar a migração a partir da perspectiva dos 
Direitos humanos. O Projeto de Lei do Senado (PLS 288/2013) que é encaminhado para substituir o 
Estatuto do Estrangeiro (Lei n. 6.815/1980) contempla vários pontos desse amplo debate realizado. A 
proposta já havia sido aprovada em 2015 pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) 
que passou a tramitar na Câmara dos Deputados sobre Projeto de Lei (PL) n. 2.516/2015. Em dezembro 
de 2016, um Substitutivo da Câmara dos Deputados n. 7 (SCD 7/2016) de autoria do senador licenciado 
Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP) foi encaminhado, aprovado e retornou para a análise do Senado” 
(Assis, 2018, p. 617).

24 Ao contrário do que se colocava na grande mídia, a reforma não trouxe alívio para o desemprego, que 
chegou ao final de 2018 com o patamar de 12%. Acompanhado de um alto índice de trabalhadores infor-
mais, nacionais e migrantes transnacionais, sujeitos a trabalho intermitente e terceirização – principal 
objetivo da reforma –, mesmo com uma possível retomada do emprego há forte tendência à diminuição 
da massa salarial e consequente aumento da desigualdade.
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Observa-se que em seu viés “principiológico”, ao contrário do 
Estatuto do Estrangeiro, o rosto humano da LDM faz explícita 
referência aos direitos humanos, pautando o repúdio à discrimi-
nação e a não criminalização de migrantes que estão de modo irre-
gular no país, na igualdade de direitos, incluindo a liberdade de 
associação sindical e política, e na impossibilidade de expulsão ou 
deportação coletivas.  

Além disso, é importante reforçar que a nova lei se aplica 
também aos brasileiros que vivem no exterior e faz menção ao res-
peito a tratados internacionais de direitos humanos, tendo sido a 
maioria ratificados – com exceção da Convenção Interamericana 
sobre extradição formulada em 1992, e das duas convenções refe-
rentes aos temas do racismo, da discriminação e da intolerância, 
que o Brasil ratificou mas não assinou. Também ressaltamos que a 
Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos os 
Trabalhadores Migrantes e Membros de suas Famílias está há mais 
de 6 anos parada no Congresso Nacional.25

Ainda que com lacunas significativas, a LDM abre novas pos-
sibilidades jurídicas, embora sujeita às regras definidas em regula-
mento, para que a residência seja autorizada ao migrante.26 Apesar 
dos avanços, pesquisas demonstram que a prática verificada conti-
nua sendo a temporariedade do visto, com regras burocráticas para a 
renovação, resultando no fato de que

o exercício de uma atividade laboral no país só é permitido 
a um perfil qualificado-especializado da imigração que entra 
pelo circuito legalizado, aos cidadãos do Mercosul e países 

25 A Convenção conta com 47 Estados-parte – 15 são da América Latina, infelizmente o Brasil não está 
entre um deles. O texto é um instrumento legal para proteger trabalhadores migrantes, estejam em situa-
ção regular ou irregular. Além disso, estabelece responsabilidades para países de origem, trânsito e destino 
e propõe um piso mínimo para o tratamento não discriminatório. Confira o andamento em Brasil (2010). 

26 Entre as hipóteses de regularização estão: residente fronteiriço ou visitante que tenha oferta de trabalho; 
que já tenha possuído nacionalidade brasileira no passado; que tenha o refúgio reconhecido; que seja 
menor de 18 anos desacompanhado ou abandonado; que seja vítima de tráfico de pessoas ou trabalho 
escravo; ou que esteja em liberdade provisória ou em cumprimento de pena no Brasil.
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associados e a casos particulares de casamento e p(m)aterni-
dade. Todas as outras modalidades de imigração e o refúgio 
recebem um tratamento emergencial, com efeitos diretos para 
o imigrante, no que se refere ao exercício de uma atividade 
laboral e à estruturação de vida no país. (Villen, 2018c, p. 44)

A preocupação com o controle migratório, em detrimento da 
proteção aos direitos humanos e da regularização migratória, ficou 
mais evidente nos artigos vetados da lei e suas justificativas (Brasil, 
2017). 

A pesquisadora Gláucia Assis mostra que órgãos, como a Casa 
Civil, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, a Advocacia 
Geral da União e o Gabinete de Segurança Institucional, tive-
ram atuação determinante para os vetos, com prejuízo para toda 
a comunidade migrante, e ainda mais adversos para transfronteiri-
ços, indígenas e pessoas em conflito com a lei.

O veto da anistia teve grande impacto, tendo sido alvo de protes-
tos de movimentos de migrantes e organizações em defesa de direitos. 
Trata-se de demanda antiga e recorrente, já que, na política brasileira, 
a anistia é o “principal procedimento utilizado historicamente para 
agir na imigração indocumentada, aplicado nos anos de 1980, 1988, 
1998 e 2009” (Villen, 2015, p. 206). A justificativa para o veto foi o 
suposto esvaziamento da “discricionariedade do Estado” sobre quem 
entra no país (ibid.).

Esse veto é considerado uma atitude antidemocrática, pois é um 
procedimento adotado com frequência no momento de implanta-
ção de uma lei conceder anistia aqueles que já residiam no país, para 
possibilitar a regularização de imigrantes não documentados que já 
viviam no país. (Vedovato e Assis, 2018, p. 618)

Uma das consequências da indocumentação pode ser a aplicação 
de multas e/ou a deportação e expulsão. Na LDM, tanto a depor-
tação quanto a expulsão, esta última nos casos de migrantes egres-
sos do sistema prisional ou em conflito com a lei, são procedimentos 
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administrativos. Isso significa que não é obrigatória a oitiva por 
um(a) juiz(a) prévia à deportação ou expulsão, o que muitas vezes 
dificulta o acesso à justiça e direito de defesa que deve estar garantido 
a todos os migrantes pela lei.27 Uma questão não tocada diretamente 
pela LDM, porém, trata das prisões de migrantes feitas pela Polícia 
Federal no conector de Guarulhos.

Tendo em vista esses antagonismos, se por um lado a nova 
lei avança no paradigma humanista, nas entrelinhas, e principal-
mente em suas brechas, demonstra o quão “porosas” são as fronteiras 
brasileiras.

Avaliamos que essa porosidade se agrava justamente no que cha-
mamos de “calcanhar de Aquiles” da LDM: as trinta e sete menções 
na lei que utilizam a palavra “regulamento”, ou seja, permitem um 
amplo poder para modificar questões centrais da lei mediante “regula-
mento”. A regulamentação desregulamentada no texto da lei coloca a 
questão imediata: quem regulamenta a Lei de Migração? 

Trata-se de uma insegurança jurídica – que atinge a todos 
migrantes, seja no polo documentando ou indocumentado – per-
mitindo amplos poderes no controle migratório ao presidente 
da República que estiver no poder, principalmente por meio do 
Ministério da Justiça e Segurança Pública28 e da Polícia Federal. 
Até o próprio regulamento parece ter vida própria como estampado 
no artigo 114: “Regulamento poderá estabelecer competência para 
órgãos do Poder Executivo disciplinarem aspectos específicos desta 
Lei” (Artigo 114 da LDM).

Enquanto amplia o poder de controle policial, a participação 
da sociedade civil, por meio do Conselho Nacional de Imigração 
(CNIg), foi relegada na lei à uma participação lateral na política 
migratória, conforme previsto no artigo 120. Isso significa amplos 

27 Um caso importante trata da sul-africana Nduduzo G. D. que abriu um precedente positivo em 1a ins-
tância na Justiça Federal para reverter o procedimento de expulsão com base na “ressocialização” prevista 
na nova Lei de Migração (Quintanilha, 2019a, p. 192).

28 Curiosamente, o Ministério Extraordinário da Segurança Pública, que à época nem havia sido criado 
institucionalmente, entrou em todas as portarias.
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poderes de regulamentar e atuar nas mãos da Polícia Federal, 
que entre 2014 e 2016 arrecadou uma média anual de cerca de 
R$ 460.000.000,00 para a política migratória via Fundo para 
Aparelhamento e Operacionalização das Atividades-Fim da Polícia 
Federal (Funapol),29 com um histórico de opacidade sobre a desti-
nação desses gastos públicos (Baraldi e KweiteL, 2014). Observa-se, 
nesse sentido, um completo atropelo de uma reivindicação antiga dos 
movimentos de migrantes que lutaram pela substituição do Estatuto 
do Estrangeiro: a criação de uma autoridade cível no controle migra-
tório composto por representantes eleitos democraticamente pela 
sociedade.

Como era de esperar, com base no que o Estado havia deci-
dido sobre os vetos, a LDM foi seguida de regulamentação autoritá-
ria – sem participação da sociedade civil – que resultou no Decreto  
n. 9.199/2017, alvo de inúmeras críticas. Além de seu caráter extenso, 
mais de 70 páginas, com entraves burocráticos à regularização do 
trabalho imigrante, o decreto ainda abriu brechas para criminalizar 
migrantes para além das hipóteses previstas nos procedimentos de 
deportação e expulsão (Brasil, 2017b).

Soma-se a essa política de controle, a “falta de estrutura para 
análise dos pedidos de refúgio”, como é justificada pelos órgãos 
do governo e pelo Conare. O Brasil apresenta altíssimas taxas de 
indeferimento do refúgio,  cerca de 60% nos últimos três anos, o 
que tem encurralado milhares de pessoas a uma situação de inde-
terminação jurídica, vivendo por anos como solicitantes de refúgio 
indeferidos, mas em processo de reconsideração. 

No caso dos solicitantes da Venezuela, que representam 
um fluxo inédito de deslocados forçados na América do Sul, um 
visto temporário foi a principal via adotada pelo Estado brasileiro 

29 Sobre as atribuições desse órgão, ver Decreto n. 2.381 de 12 de novembro de 1997 (Cf. Baraldi e Kweitel, 
2014).
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em 2018 (DOU, 2018; Brasil, 2018a). O Ministério Público do 
Trabalho denunciou a demora na emissão de carteiras de trabalho 
para os venezuelanos que estão em Roraima (Brasil, 2018). 

Enquanto opta por “soluções emergenciais”, ao invés de uma 
política direcionada para a proteção a refugiados, o Estado brasi-
leiro tem reforçado políticas de militarização da “acolhida huma-
nitária” (Kweitel e Ceriani, 2018) e total omissão sobre os direitos 
desses migrantes, como ficou explícito nos ataques sistemáticos 
direcionados a essa população que seguem ocorrendo em Roraima, 
com agravante das medidas adotadas pelo próprio estado de 
Roraima.30

Essas análises no contexto brasileiro indicam que, apesar de 
avanços, a LDM e suas regulamentações dão continuidade à lógica 
utilitarista, ou instrumental (Assis, 2018, p. 617), de priorizar o visto 
para fins de captação de mão de obra qualificada, reconhecimento 
científico (Capes, 2018) e profissional (Fernandes, Accioly e Duarte, 
2017).

Como alerta Patrícia Villen: “No Brasil contemporâneo, os cri-
térios seletivos dos imigrantes ‘bem-vindos’ são bastante claros e se 
colocam como pretensamente neutros (em relação à classe, ao gênero, 
à etnia e nacionalidade)” (Villen, 2018c, p. 44).

Essa neutralidade se relaciona com a construção histórico-social 
da imagem do Brasil como um país desenvolvido com políticas aco-
lhedoras aos migrantes, ao menos até a eleição de Jair Bolsonaro para 

30 Em 1o de agosto de 2018 o governo de Roraima publicou um Decreto com objetivo de limitar o acesso de 
venezuelanos aos serviços públicos e com viés criminalizador. Segundo a Folha de S.Paulo: “Os imigrantes 
venezuelanos que permanecem em Pacaraima, na fronteira entre o Brasil e a Venezuela, estão vivendo sob 
uma espécie de toque de recolher informal. Desde sábado (18), quando brasileiros expulsaram de forma 
violenta  com paus e pedras cerca de 1.200 venezuelanos que estavam instalados de forma improvisada 
no pequeno município, poucos são os que se arriscam (a ficar nas ruas durante a noite)” (Prado e Mello, 
2018; Mello, 2018; Prado, 2018). A questão também foi abordada em estudo da FGV (FGV-DAPP, 
2018). O referido Decreto foi objeto de ação no Supremo Tribunal Federal. No entendimento do STF na 
Ação Cível Originária n. 3.121 ao indeferir os pedidos de fechamento temporário da fronteira do estado 
de Roraima com a Venezuela. Em decisão monocrática, a ministra Rosa Weber se valeu da ampliação do 
conceito de refugiado para afirmar o dever de proteção humanitária aos Estados signatários da Declaração 
de Cartagena.
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presidente. Bolsonaro, anteriormente deputado federal pelo Partido 
Social Liberal (PSL), militar aposentado, defensor da ditadura mili-
tar e representante da proposta de extrema-direita (Salém e Hoelever, 
2018), já havia utilizado o termo “escória do mundo” para se referir a 
migrantes haitianos, senegaleses, bolivianos e sírios.31

Na época de aprovação da nova Lei de Migração no Congresso, 
em 2017, Bolsonaro esteve articulado com outros representantes 
políticos do PSL para barrar a lei. Segundo uma pesquisa da FGV 
(FGV-DAPP, 2016),  entre os tweets mais compartilhados no período 
de debate sobre a LDM estão:

@joicehasselmann
A Lei da Migração pode ser uma estratégia INTERNACIONAL 
para uma possível guerra mundial. Parece loucura? Sim, mas pq 
tanta insistência? (12 de abril)

@jairbolsonaro
Nova lei sobre Migração pode trazer o caos para o Brasil. (15 de 
abril)

@janainapaschoal
Pres. @MichelTemer leia o texto aprovado no Senado. O sr. verá 
a grande armadilha que está na Lei de Migração. O crime orga-
nizado comemora. (18 de abril)

@janainapaschoal
Pres. @MichelTemer o BR está em crise, ñ tem como ofere-
cer o mínimo ao nosso povo, já tão sacrificado. Ñ A LEI DE 
MIGRAÇÃO #VetaTemer. (18 de abril)

31 Em entrevista, Bolsonaro disse que “Não sei qual é a adesão dos comandantes, mas, caso venham reduzir 
o efetivo (das Forças Armadas) é menos gente nas ruas para fazer frente aos marginais do MST, dos hai-
tianos, senegaleses, bolivianos e tudo que é escória do mundo que, agora, está chegando os sírios também. 
A escória do mundo está chegando ao Brasil como nós não tivéssemos problema demais para resolver”. A 
matéria foi publicada pelo Jornal Opção com o áudio em sua totalidade (Parrode, 2015). 
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Além dos ataques virtuais, foi significativa a mobilização de 
grupos que se identificam como extrema-direita em manifestações 
racistas e fascistas contra a aprovação da Lei de Migração. Não 
obtiveram adesão popular, mas alcançaram a grande mídia, como 
foi o caso das manifestações na Avenida Paulista (Icarabe, 2017). 
Houve ainda ampla atuação no Congresso pela conhecida bancada 
da bala. 

Uma parcela dos senadores, particularmente a conhecida ban-
cada da bala, considerava que a nova lei da forma como estava, 
contribuiria para a diminuição do controle migratório e da 
vigilância das fronteiras, abrindo brechas, por exemplo, para o 
ingresso de traficantes e terroristas. (Assis, 2018, p. 618) 

É nesse contexto que constatamos no Brasil a crescente mobili-
zação de discursos, alinhados com representantes da extrema-direita 
na Europa e nos Estados Unidos, em ascensão também na América 
Latina, que colocam os migrantes como bodes expiatórios das maze-
las sociais e leis supostamente protetivas dos direitos de migrantes 
como uma grande ameaça. Pietro Basso, referindo-se a esses grupos 
no continente europeu lembra que

as políticas contra os imigrantes produzem efeitos negativos para 
a existência dos próprios trabalhadores nativos porque eles não 
estão separados dos trabalhadores imigrantes por uma Muralha 
da China. Exatamente por essa razão, é necessária uma abun-
dante e incessante injeção de venenos racistas para dividi-los, no 
pensamento e nos sentimentos, dos imigrantes com quem ten-
derão a se aproximar na vida cotidiana, muito mais do que já 
acontece hoje (e mais do que esses mesmos poderes gostariam). 
(Basso, 2015, p. 24)

O efeito mais imediato da eleição de Bolsonaro para os direi-
tos dos migrantes foi a pressão para saída dos médicos cubanos do 
Programa Mais Médicos após declarações que afrontavam a dig-
nidade desses trabalhadores: “vamos expulsar com o Revalida os 
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cubanos do Brasil” (Tibaldo e Roberto, 2018),  e a saída do Pacto 
Global das Migrações sob a justificativa de que violaria a soberania 
nacional. Desde então, em reuniões na ONU, o Estado brasileiro tem 
se posicionado a favor de países fundamentalistas e reacionários em 
matéria de direitos humanos, a exemplo da eliminação de menções a 
gênero, pobreza, desigualdade, fome e tortura em documentos insti-
tucionais, deixando de assumir migração e refúgio como um compro-
misso na proteção a direitos.

É sintomático que Bolsonaro tem declarado aliança política 
com representantes que lideram a política anti-imigrantes no mundo, 
como Donald Trump (EUA), Viktor Orban (Hungria) e Giuseppe 
Conte (Itália).

Em 26 de julho de 2019, o ministro da Justiça e Segurança 
Pública Sérgio Moro publicou a Portaria n. 666 que é marco desse 
governo na violação a direitos conquistados na Constituição Federal, 
como a presunção de inocência e ampla defesa.

A Portaria institucionaliza a ideia de “pessoa perigosa” para fins 
de impedimento de ingresso no território nacional, repatriação e 
deportação sumária de “suspeito”, mesmo sem uma sentença condena-
tória, com apenas 48 horas para tentativa de recurso.

Se é certo que há mais de um século no Brasil termos como 
“nocividade”, “pessoa perigosa”, “conveniência”, “interesses nacionais” 
estão ligados a um projeto racista de embranquecimento da popula-
ção, e também à repressão política de pessoas consideradas subver-
sivas, há motivos para acreditar que a Portaria n. 666 inaugura um 
novo capítulo na virada punitiva do Estado brasileiro (Quintanilha, 
2019b).

Sobre essas políticas na contemporaneidade, Pietro Basso 
explica que “não se trata tanto de política contra a imigração quanto 
de políticas contra os imigrantes [...] ‘Para dizê-lo com uma fórmula, 
sua finalidade fundamental não é nenhuma imigração, é a imigração 
sem nenhum direito’” (Basso, 2015 p. 59). Trata-se de inferiorizar os 
imigrantes no plano jurídico e simbólico, seja perante a si mesmos, 
seja perante as populações e os trabalhadores nativos (ibid., p. 60). 
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Meses antes da Portaria n. 666 que garante amplos poderes à 
Polícia Federal, Bolsonaro promoveu por decreto a isenção de visto 
temporário, de forma unilateral, para cidadãos dos Estados Unidos, 
Canadá, Japão e Austrália, ignorando a situação de emigrantes bra-
sileiros indocumentados nesses mesmos países e sujeitos à prisão em 
centros de detenção de imigrantes.32

O impacto da eleição de Bolsonaro sobre a questão migratória, 
porém, excede o alcance temporal colocado para este artigo e deverá 
ser objeto de investigação futura. Esse novo período da política bra-
sileira indica, contudo, rupturas inéditas com a Constituição Federal 
democrática de 1988 que já reverberam em todas as camadas da 
sociedade brasileira. 

Nesse sentido, ainda que a LDM seja considerada uma con-
quista apesar dos vinte vetos do então presidente Michel Temer 
(Vedovato e Assis, 2018; Dal Maso, 2017), acreditamos que a pers-
pectiva de Eduardo Domenech (2011) contribui para entender que 
o eixo central da política migratória continua vinculada às políticas 
securitárias de controle geridas pela Polícia Federal, produzindo a 
cada dia novos regulamentos que tornam a regularização no país mais 
dificultada e criminalizada (Quintanilha, 2019a, p. 39). 

Tratam-se de contradições na lei que não são meramente jurí-
dicas, mas correspondem a escolhas políticas que atendem aos inte-
resses do casal soberano Estado/mercado, principalmente no que diz 
respeito à lógica capitalista da política de indocumentação e do traba-
lho temporário (Basso in Villen, 2018a, p. 16). 

Consideramos que para entender as recentes mudanças na polí-
tica migratória no Brasil é fundamental analisar o processo de fundo, 
ou seja, os desdobramentos de aguda crise social e política-econô-
mica ligada a um projeto político mais amplo de expansão interna-
cional de projetos extremamente prejudiciais aos interesses dos(as) 

32  Somente nos Estados Unidos são 320 prisões para imigrantes, sendo 61 geridas por corporações pri-
vadas, ou seja, o encarceramento como negócio lucrativo, detalhadamente investigado na tese de Isabela 
Jinkings (2007). Estima-se, pelos dados do Global Detention Project (2018), que cerca de 500 brasileiros 
estão presos nos Estados Unidos em decorrência de irregularidade migratória e poderão ser deportados.
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trabalhadores(as). Enquanto os bancos e o 1% das famílias ricas con-
tinuam a anunciar lucro recorde, dados do Banco Mundial sobre o 
Brasil em crise estimam que 3,6 milhões de pessoas teriam voltado à 
pobreza até o final de 2018, com renda menor que R$ 140,00 (cento e 
quarenta reais) por mês. Paralelamente, o governo implementa cortes 
no Bolsa Família, nos serviços básicos de educação e saúde (reduzi-
dos pela chamada PEC 241), e uma tentativa de reforma draconiana 
da previdência social, após a desastrosa reforma trabalhista que não 
trouxe mais empregos. 

A questão migratória, nesse contexto, não está apartada das 
segregações sociais historicamente produzidas no Brasil. Nesse sen-
tido, analisamos como a substituição do Estatuto do Estrangeiro por 
uma nova Lei de Migração, em um período de profundos retroces-
sos da história nacional, abre um novo período de disputas jurídicas 
no reconhecimento de migrantes como sujeitos de direitos mas com 
limitações políticas bastante significativas. 

Desse cenário de crise, decorre a tarefa imediata para o campo 
humanista de refletir sobre: Como desconstruir o discurso de que os 
migrantes são uma ameaça ou criminosos e responsáveis pela crise, 
perda de empregos e oneração dos serviços públicos?

Como reflete Patrícia Villen com base em Sayad, “é nos 
momentos de crise – aliás, já anunciada como uma certeza histó-
rica para os próximos anos no país – que a verdade da imigração se 
revela” (Villen, 2015, p. 263).

Considerações finais

Esse artigo teve como preocupação levantar questões sobre a 
migração forçada como categoria analítica central no capitalismo con-
temporâneo em sua relação com a sociedade, o mercado e a ordem 
jurídica do Estado. 

A partir de contribuições da América Latina, em especial de auto-
res(as) do México e do Brasil, apontamos a necessidade de reatualizar a 
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economia política das migrações por meio de suas interdisciplinaridades 
para questionar a “naturalização” dos processos que produzem a migra-
ção forçada como um fenômeno irremediável da sociedade. 

Tal perspectiva que enxerga as forças ocultadas no deslocamento 
da classe trabalhadora imprime uma ideia que se contrapõe ao pen-
samento liberal de que as migrações são como a “água”, um fenômeno 
natural na história da humanidade. Contribui para refletir sobre o 
caráter não emergencial mas racionalizado e permanente das forças 
que produzem e se alimentam das expulsões e dos deslocamentos na 
contemporaneidade.

Se é certo que se trata de um fenômeno social histórico, também 
é certo que muitas mudanças recentes no fenômeno merecem ser mais 
aprofundadas, em especial o impacto da nova divisão internacional do 
trabalho sob transformações bruscas na política neoliberal diante de 
uma crise multidimensional do capitalismo financeirizado, que obje-
tiva dispor de uma massa de trabalhadores(as) temporários, sem 
liberdade, sem família e sem nenhum direito permanente.

Olhando para os fluxos migratórios no Brasil desde a crise 
global de 2007, percebemos a produção de fluxos considerados inédi-
tos, como o de haitianos, venezuelanos, senegaleses e de outros países 
do Sul global. Há inúmeros desdobramentos nesse novo perfil migra-
tório que, como regra, enfrenta condições precárias de vida e traba-
lho, em particular no que se refere aos venenos racistas que inoculam 
os divisionismos de classe.

Buscamos demonstrar a importância crescente do debate sobre 
a estruturação contraditória das relações jurídicas e sociais que se 
estabelecem no trato do Estado brasileiro com a população de refu-
giados e imigrantes, uma parcela hoje proporcionalmente pequena da 
população nacional, mas expressiva enquanto corpo sociológico.

Com foco no argumento da “política migratória de controle com 
rosto humano”, refletimos sobre as ambiguidades estampadas na nova 
Lei de Migração e sua regulamentação, entre 2017 e 2018, no con-
texto de crise política e econômica marcada por profundos retroces-
sos em matéria de direitos trabalhistas e sociais. 
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Verificamos que a lei possui um “calcanhar de Aquiles” que deixa 
muitas brechas para manobras jurídicas, via regulamento, em pre-
juízo dos direitos conquistados, como evidenciado pelo Decreto n. 
9.199/2017 e pela Portaria n. 666/2019, ambos questionados por 
sua ilegalidade e inconstitucionalidade.

Enquanto persiste na lei garantias aos migrantes como sujeitos 
de direitos, coexiste na mesma lei, e principalmente em sua regula-
mentação, a lógica do controle, do migrante como ameaça. São vários 
os dispositivos administrativos que contradizem a lei com violações 
a direitos e medidas de criminalização, expondo a política da indo-
cumentação e o tratamento discriminatório, privilegiando a Polícia 
Federal como principal ator regulamentador e gestor, com grandes 
orçamentos, da política migratória.

Como resultado dessa política, grande parte de migrantes e 
solicitantes de refúgio são alvo de um limbo jurídico que cria um 
ambiente favorável a violações de direitos humanos e precarização 
no ambiente de trabalho, engajando-se em atividades temporárias 
notadamente mais precárias ou no mercado informal, e com difi-
culdades para exercer seus direitos.

Entender o contraditório contexto político-econômico em 
que se dá a aprovação da nova Lei de Migração e sua regulamen-
tação no Brasil, dá pistas sobre o nebuloso terreno que nos espera 
diante da virada à extrema-direita sob os interesses neoliberais. 

Esperamos que este artigo provoque novas reflexões sobre os 
processos interconectados entre a produção da migração forçada, o 
agravamento das políticas neoliberais e as contradições nas políticas 
anti-imigrantes permeadas pelo racismo de Estado. 
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Presença boliviana em São Paulo: 
cotidiano, resistência e associativismo

Camila Collpy G. Fernandez1 
Maria Izilda S. Matos2 

Estes escritos se propõem a discutir sobre as práticas asso-
ciativas vinculadas aos e/imigrantes bolivianos estabelecidos na 
cidade de São Paulo, Brasil. Cientes de que as práticas associativas 
se constituem em experiências e lutas, buscar-se-á discutir os proje-
tos associativos e as ações dos grupos folclóricos, práticas que visam 
criar estratégias de articulação interna ao grupo, enfrentar barrei-
ras na sociedade de acolhimento e questionar estigmas enraizados.  
Dessa forma, pretende-se observar como grupos/redes viabilizaram a 
circulação de informação, o acolhimento/solidariedade e concretizam 
possibilidades de trabalho e melhor integração.

Saídas: contexto e possibilidades 

Do ponto de vista geográfico, a Bolívia encontra-se situada na 
América do Sul, com área de 1.098.580 km2 dividida em três regiões 
distintas: o Altiplano ou Região Andina (concentra 16% do terri-
tório), onde estão localizas as cidades de La Paz (sede do governo), 

1 Professora do Instituto Federal São Paulo, Bacharel e mestre em Turismo e Doutora em História pela 
PUC/SP.

2 Professora titular da PUC/SP, livre docente em história PUC/SP, pesquisadora 1 A CNPq.
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Potosí e Oruro; os Vales ou Região Subandina (cerca de 14% do ter-
ritório e 30% da população), aí se localiza Cochabamba, Chiquisaca; 
e a Região de Tarija e os vales de Yungas. 

Administrativamente, a Bolívia está organizada em 9 departa-
mentos: La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca (Sucre), 
Tarija, Santa Cruz, Beni (Trindade) e Pando (Cobija). A capital loca-
liza-se em Sucre e a sede do governo em La Paz. As cidades de La 
Paz, Cochabamba e Santa Cruz são os pontos de onde vem maior 
emigração e também são as que mais atraem migrantes das regiões 
rurais (Silva, 2005). 

A Bolívia é um país multiétnico, podendo-se identificar 38 
povos, sendo os mais importantes os quéchuas (38%) e os aimarás 
(25%). No território fala-se cerca de 26 línguas que se subdividem 
em 127 dialetos (ibid., p. 8), destes apenas dois são reconhecidos 
como idiomas oficiais, além do espanhol, o quéchua e o aimará. 

No processo histórico da Bolívia, a instabilidade econômica e 
política é uma permanência de longa duração. Após a independên-
cia, o país passou por diversos conflitos internos (entre 1880 e 1920, 
as tensões políticas geraram mudanças contínuas, com a sucessão de 
conservadores e liberais no poder) e com os países vizinhos (Guerra 
do Pacífico, em 1879-1884, perda do território do Acre para o Brasil, 
em 1903, e Guerra do Chaco, em1932) o que acarretou perda de 
vidas, pobreza e aumentos de impostos.

Economicamente, observa-se a expansão do setor da minera-
ção, sustentado pela elevação na arrecadação de impostos, junta-
mente com os investimentos estrangeiros (ibid.). Apesar do declínio 
da mineração da prata, a exploração do estanho manteve a importân-
cia do setor (até 1930). Acordos realizados com o Brasil (Tratado de 
Petrópolis de 1903) e Chile (Tratado de Paz de 1904) propiciaram 
a instalação da malha ferroviária que conectou as principais cidades 
bolivianas.

Até a metade do século XX a Bolívia foi atingida por uma suces-
são de golpes militares. Em 1952 iniciou-se a denominada Revolução 
Camponesa articulada pelo Movimento Nacionalista Revolucionário 
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(MNR), tendo como bandeira a luta pela reforma agrária. Nesse 
contexto, as participações políticas implicavam na inserção sindical 
e lutas por direitos por meio de movimentos como: “A Marcha pela 
Paz”, organizada pelo Sindicato dos mineiros (1986); “A Guerra pela 
Água”, na qual os habitantes de Cochabamba se revoltaram contra o 
aumento das tarifas da empresa Águas Del Tunari, que resultou na 
expulsão da empresa Transnacional (2000); o movimento Aimarás 
do Altiplano, que realizou um cerco a La Paz e bloqueou a entrada 
de alimentos na capital (2000); Levante popular que culminou com 
a deposição do então presidente Gonzalo Sánchez Lozada (2003); 
“Guerra do gás” (2004 e 2005); e a eleição de um presidente índio, 
Evo Morales Ayma (2005) (Linera, 2010). As revoltas se mani-
festavam por meio de movimentos sociais e greves contra os cortes 
de benefícios sociais, pelo aumento de salários e por estabilidade 
trabalhista. 

Esse contexto instável de lutas e conflitos fez que alguns bus-
cassem na emigração uma saída. O sonho do deslocamento marca a 
trajetória do povo boliviano, envolvendo complexas relações culturais 
e histórias, heranças pré-colombiana e hispânica (conflitos gerados 
pelos colonizadores que impuseram modos de vida, produção, orga-
nização social e valores religiosos) (Silva, 1997). Assim, a decisão de 
partir era tomada em razão de uma somatória das condições, como 
instabilidade política, social e econômica. Pelos dados do censo boli-
viano de 2012, cerca de meio milhão de bolivianos estavam vivendo 
fora do território, atualmente estima-se que cerca de sejam 1/3 da 
população do país. 

Os bolivianos encontrados em São Paulo saíram de seu país de 
origem com certa facilidade, antes de partirem já tinham experimen-
tado deslocamentos internos de áreas rurais para centros urbanos 
(Silva, 2005; Campos, 2009; Xavier, 2010).3 Neste processo, a cidade 

3 Os deslocamentos são práticas do povo andino, durante o período do Império Inca os nativos já migravam 
de uma região a outra para produzir alimentos de acordo com as condições climáticas e para construir 
novas localidades a fim de expandir o império. Nas terras onde a Bolívia se localiza viveram culturas que 
deixaram seus traços presentes na vida cotidiana até hoje. São heranças de formas de cultivo, de fabricação 
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de El Alto, localizada na região metropolitana de La Paz, destaca-se 
como o polo receptor de migrantes provenientes do interior. La Paz e 
região também são apontadas como as principais localidades emisso-
ras do fluxo de trabalhadores, calcula-se que três de cada dez lares da 
área metropolitana uma pessoa migrou para São Paulo, processo que 
se intensificou, a partir de 1985 (Arroyo Jiménez, 2009).

As instabilidades e tensões apresentadas somadas às diferenças 
sociais motivaram e motivam os bolivianos a se deslocar. Nos anos 
1950, acordos bilaterais4 entre Brasil e Bolívia abriram possibilidades 
a estudantes (medicina, direito e outros) de concluir seus cursos no 
Brasil e muitos destes não retornaram. Estes fixados formaram as pri-
meiras agremiações, ancorando a recepção e o acolhimento de novos 
emigrantes. 

Em busca de um sonho 

De acordo com os registros de entradas de imigrantes bolivianos 
no país (Celade, 2006), nas primeiras décadas do século XX, o fluxo 
era pouco expressivo, sendo intensificado a partir de 1970 (10.712 
bolivianos residentes), já em 1980 eram 12.980, elevando-se para 
15.691, em 1990 e 20.398, em 2000. 

Na década de 1980, 1.360 bolivianos vieram para São Paulo e, 
em 2000, 4.974, estando a maior parte concentrada na área metro-
politana (em 82 dos 96 distritos da cidade e em 23 municípios da 

de produtos têxteis e técnicas de metalurgia. As principais culturas nativas identificadas são: Chavín, 
Tiahuanaco, Aymaras e Incas. Portanto os fluxos migratórios se apresentam tanto internamente (êxodo 
rural) quanto em direção ao exterior (Paiao, 2009, p 18; Klein, 2004).

4 Em 1958, um convênio bilateral foi firmado, fazendo parte de um conjunto de acordos entre Brasil e 
Bolívia denominado “Ata de Roboré”, e tinha dentre seus objetivos e medidas resolver questões em torno 
da exploração de petróleo, das pendências na demarcação de limites entre os países, da área de transporte 
ferroviário, do comércio e de promover o intercâmbio cultural. “Além disso, Andrade (2004) mostra que, 
já no início da década de 1950, também houve um projeto de cooperação científica Brasil-Bolívia na área 
de Física, revelando que o histórico de acordos entre os dois países pode ser ainda mais amplo. Em tra-
balhos sobre a ocupação de uma das áreas da fronteira Brasil-Bolívia (o caso do estado do Mato Grosso 
do Sul), Manetta (2009) indica também a existência de intercâmbios comerciais entre os dois países na 
década de 1960, relacionados especificamente às áreas fronteiriças, embora não explicite se existiram” 
(Xavier, 2010, pp. 44-45).
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região metropolitana). As zonas de maior presença eram o Centro de 
São Paulo (27,2%) e a Zona Norte (26,4%), seguidas por Zona Leste 
(19,6%), com menor presença na Zona Sul (9,2%) e Oeste (4,3%) 
(Xavier, 2010). Os bolivianos se fixaram em áreas nas quais podiam 
exercer suas ocupações e obter trabalho (Braga, 2011). 

Os dados computados pelo governo boliviano, brasileiro e pelo 
estado de São Paulo apresentam disparidades, com variações numé-
ricas entre 80.000 e 200.000 indivíduos. Sendo uma das dificuldades 
na coleta de dados precisos as constantes entradas e retornos propi-
ciados pela proximidade entre os países. Como se pode depreender 
pelos relatos: 

No ano de 1979, vim pela primeira vez ao Brasil, fui tocar no Rio 
de Janeiro. Fiz uns trabalhos de carpintaria por lá e retornei. Estava 
desesperado para voltar, peguei meu dinheiro e fui embora. Fiquei 
cerca de 3 meses.5

Eu gostava do meu trabalho da oficina, mas pedi pra acertar e fui 
trabalhar com o outro. Já tava lá há 4 meses. Aí de uma hora pra 
outra a saudade era grande, da família, da Bolívia, e eu resolvi 
voltar. Não sabia se ia voltar pro Brasil.6

Eu queria mudar, estava desesperado mesmo. Então era junho, eu 
pensei, se eu não gostar eu volto, fico uns dois meses. Pensei, tem 
oportunidade de ir para Brasil e ou para Argentina, pensei se não 
gostar, é pertinho.7

5 Depoimento C. A. L., boliviano, natural de Yungas, La Paz. Carpinteiro e músico. Veio pela primeira vez 
ao Brasil em 1979, para divulgar a música boliviana, e retornou para ficar em 1982. Entrevista cedida em 
24 de novembro de 2012. A opção por não identificar os depoentes vincula-se a questões de ordem ética, 
dentro de normas estabelecidas pela metodologia da História oral. 

6 Depoimento de S. T., boliviano, natural de Cochabamba, província rural de Quillacollo, nascido em 1948. 
Mecânico e aposentado. Veio pela primeira vez para passar o Carnaval em São Paulo em 1970. Retornou, 
casou-se na Bolívia e emigrou com a esposa boliviana definitivamente em 1979. Entrevista cedida em 8 de 
novembro de 2012.

7 Depoimento de F. E. Q. R., boliviano, descendente de quéchuas. Emigrou para o Brasil para estudar e 
trabalhar. Hoje é estudante universitário. Entrevista cedida em 12 de maio de 2012.
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Os motivos para as saídas são diversos, mas alguns são frequen-
temente indicados como jornadas de trabalho, privações, trabalho 
informal e sonho de uma vida melhor.

Nessa época, eu lembro das maiores limitações lá, minha mãe sem 
formação nenhuma, cuidava de 3 crianças sozinha. Trabalhando no 
comércio informal, como tantas famílias, lá. Ela tinha uma barraca 
de frutas, uma vendinha. Então ela acordava 5 horas da manhã 
para fazer as compras, na feira, como Ceagesp, aí ela arrumava tudo 
na vendinha, ficava até às 10 da manhã e voltava para fazer almoço 
pra nós. Depois voltava para barraca e vinha de novo umas cinco, 
seis horas da tarde, e ficava depois até as 10 da noite. E era assim, 
nós tínhamos pouco dinheiro, só mesmo pra se alimentar e quem aju-
dava a cuidar de nós e acabou criando, mesmo, era minha irmã mais 
velha que tinha uns 13 anos quando meu pai veio para o Brasil.8

Para quem se desloca, conseguir um trabalho torna-se condição 
essencial para se manter no novo país. Contudo, isso nem sempre é 
fácil, já que existem barreiras que dificultam a inserção do imigrante 
no mercado de trabalho. No caso dos bolivianos, o trabalho nas ofici-
nas de costura, mesmo que por pouco tempo, foi e é a alternativa. Em 
relatos mencionavam-se as tentativas infrutíferas de buscar emprego 
em bares na área central, a indicação era de procurar por seus conter-
râneos no Pari, que eles lhe dariam emprego na costura. O idioma, 
os costumes diferentes, a discriminação e a imagem negativa relacio-
nada ao narcotráfico foram elementos que prejudicaram (ainda preju-
dicam) a inserção dos bolivianos no mercado de trabalho em esferas 
diferente da costura, permanecendo esses associados a este setor 
(Souchaud, 2012).

No contato com os conterrâneos, na busca por ajuda o imigrante 
pode encontrar solidariedade, mas, também depara com situações 

8 Depoente V. Q. Y., boliviana, engajada em projetos sociais. Emigrou aos 8 anos de idade com a mãe para 
auxiliar os pais na oficina de costura da família. Entrevista cedida em 20 de junho de 2013. 
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de falsas promessas e exploração. Promessas também veiculadas por 
agenciadores, em rádios e jornais, nas cidades La Paz e Santa Cruz 
(Silva, 2005).

Como se observa nos relatos de experiências vivenciadas no 
cotidiano das oficinas de costura, onde os imigrantes tinham seus  
documentos presos, enfrentavam jornadas de trabalho exaustivo, 
fome e maus tratos.

Eles ficavam com os documentos das pessoas, com os meus  
documentos, mas eles diziam que eu tinha dívida, e para segurança, 
eles diziam que tinham que ficar com os documentos [...] acordava e 
costurava até de noite. Eu não tava entendendo. Eu nunca tinha cos-
turado, eu jamais ia pensar, nunca na minha vida, lá a costura está 
ligada a mulher eu jamais tinha pensado em costurar. Confecção é 
muito diferente. (F. E. Q. R., 2012)

Estabeleciam-se relações de dependência entre o “oficinista” e o 
costureiro, pois, em alguns casos, o empregador financiava os custos 
com a viagem para o Brasil, além de proporcionar estadia e alimenta-
ção. Assim, eles já chegavam endividados e dependentes.

A maioria dos trabalhadores encontra-se subordinada a um sis-
tema de superexploração regido por uma cadeia de subcontratação 
de oficinas de costura. Nas oficinas se trabalha sob ritmo e controle 
altamente hierarquizados, sistema just-in-time, gestado pela empresa 
contratante, que inclui controles de qualidade na forma de visto-
rias. Somente os costureiros mais habilidosos conseguem produzir e 
lucrar.

Ao sair da oficina o imigrante se depara novamente com o desco-
nhecido, como um recém-chegado, cheio de inseguranças, sem saber 
para onde ir, o que fazer e onde ficar. Assim, a rede de conterrâneos 
passa a ter papel fundamental na abertura de alternativas. 

Nos relatos pode-se observar as dificuldades e problemas de 
adaptação vivenciados nos primeiros anos. Os sonhos de estudar, 
enviar dinheiro para a família e se relacionar com outras pessoas eram 
adiados, crescendo o sentimento de estar deslocado, não se reconhecer 
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e não ser reconhecido. Diante dessa situação, as questões de perten-
cimento e identidade levam a uma busca de maior aproximação com 
os conterrâneos nas igrejas, associações e grupos folclóricos. Busca-se 
apoio necessário para enfrentar as adversidades, os estranhamentos 
de códigos e saberes desconhecidos, as ações de hostilidade, segrega-
ção e isolamento, as difíceis condições financeiras e de sobrevivência. 

As redes proporcionam acolhimento e segurança emocional, 
particularmente, quanto envolviam vínculos familiares: “Ah! Depois 
de mi, veio irmãos, sobrinhos, veio muitos” (S. T, 2012), também 
cunhados e outros parentes e conterrâneos. 

No mesmo sentido, outro depoente destaca que “quando alguém 
briga, é destratado, perde emprego ou quer se reconciliar e até pedir 
conselho, é aqui em casa que vem. Minha mãe e meu pai são o elo da 
nossa família”.9

Práticas associativas e acolhimento

“Sim, quando eu estava mais o menos estável, Ah! Aí eu conheci 
um monte, na associação dos bolivianos, tenho um monte de amigos” 
(S. T, 2012). Com a melhoria das condições que se desenha para 
alguns, busca-se uma reaproximação com as origens, tendo como um 
dos canais as associações voltadas para comunidade migrante. 

Dentre as associações mencionadas nos relatos destacaram-se 
o Centro de Apoio ao Migrante (Cami), o Projeto Si Yo Puedo da 
Praça Kantuta e a Pastoral do Imigrante, ambos voltados para o aten-
dimento e acolhimento de migrantes e imigrantes. 

O Cami10 iniciou suas atividades em 2005, visando o atendi-
mento aos latino- americanos, um acordo entre o Brasil e a Bolívia 
propiciou o início dos trabalhos. Tendo como proposta principal 

9 Depoimento de A. T, filho de pais bolivianos, nascido no Brasil. Solteiro, 31 anos. Ex-bailarino do grupo 
folclórico Sociedad Folclorica Boliviana. Formado em Sistemas de Informação. Entrevista cedida em 8 de 
novembro de 2012.

10 Centro de Apoio ao Migrante (Cami), localizado na Rua Guaporé, 353, Ponte Pequena. Endereço ele-
trônico: secretaria@cami-spm.org. M. N. Entrevista realizada com a advogada do Cami em 4 de março 
de 2013. Trabalha com atendimento e apoio jurídico aos imigrantes.
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auxiliar na inserção do imigrante, oferece aulas de português, infor-
mações para a regularização migratória, auxílio em questões traba-
lhistas e violência doméstica. Possui convênios com o Comitê para 
Democratização da Informática (CDI)11 para aulas de informática e 
português.

A interlocução com os imigrantes é facilitada por agentes sociais 
bolivianos, que identificam os imigrantes que se transferem para as 
periferias. Buscam atuar na luta contra o trabalho em condições aná-
logas ao de escravo. 

[...] estes vão até as oficinas conversar com proprietários e funcio-
nários, verificam as condições de trabalho e moradia. Verificam as 
instalações, a legalidade dos contratos e percebem as necessidades dos 
imigrantes. Deixam contatos para conversas posteriores. Informam 
sobre o Centro de Apoio, sobre a rádio a Voz do Migrante e sobre o 
Jornal Nosotros. Percebe-se um número maior de homens do que de 
mulheres nas oficinas e nos atendimentos. (M. N., 2013) 

Observa-se a participação em fóruns sobre a temática da imigra-
ção, além do trabalho de divulgação com o consulado e a relevância de 
parcerias com outras redes de apoio.

 Trabalhamos conjuntamente com o Centro de Estudos Migratórios 
(CEM),12 Comissão Estadual para Erradicação do Trabalho 
Escravo (Coetrae),13 [...] e o Ministério do trabalho. Também 

11 Comitê para Democratização da Informática (CDI): ONG com cursos de informática que objetiva dar 
oportunidades para as pessoas de baixa renda. Disponível em: <http:www.cdi.org.br>.

12 “O Centro de Estudos Migratórios (CEM) surgiu em 1969. Pertence a Congregação dos Missionários de 
São Carlos/Escalabrinianos, cuja finalidade é atuar com os migrantes. Integra a Federação dos Centros de 
Estudos Migratórios João Batista Scalabrini, que congrega os demais Centros de Estudos da Congregação, 
presentes em vários países (São Paulo, Nova York, Paris, Roma, Buenos Aires e Manila). Conta com uma 
biblioteca especializada em migrações e desde 1988, publica Travessia – Revista do Migrante.” Disponível 
em: <http://diversitas.fflch.usp.br/cem>. Acesso: 17 abr. 2015.

13  Comissão Estadual para Erradicação do Trabalho Escravo (Coetrae): “O Decreto n. 57.368, de 2011, 
instituiu junto à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, a Comissão Estadual para Erradicação 
do Trabalho Escravo (Coetrae/SP), que tem como objetivos: I - avaliar e acompanhar as ações, os pro-
gramas, projetos e planos relacionados à prevenção e ao enfrentamento ao trabalho escravo no Estado 
de São Paulo, II - elaborar e acompanhar o cumprimento das ações constantes do Plano Estadual para a 
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realizamos uma parceria com ONGs uma delas em Guarulhos, 
com o Centro de Referência de Assistência social (Cras)14 e com as 
Unidades Básicas de Saúde. (M. N., 2013)

A rede de contatos do Centro de Apoio ao Migrante se formou 
a partir da participação em comitês, como o de Enfrentamento ao 
Tráfico, dos Agentes do Ministério do Trabalho, de ONGs, da pasto-
ral, de associações de saúde e albergues conforme M. N. (2013).

Um diferencial do trabalho do Cami é a preocupação em esta-
belecer um processo de aproximação entre os estrangeiros e o Centro 
de Apoio, para tal fazem uso de questionários como ferramentas de 
comunicação, em que o imigrante indica seus interesses e dificulda-
des, assim, o material pode ser produzido de acordo com a demanda. 
O trabalho é realizado nas organizações de bairros e igrejas.

É... e aí a gente faz aos finais de semana, esse ano ainda não come-
çou, mas o semestre passado foi assim. Todo final de semana com 
oficinas informativas. De temas: Regularização de situação imigrató-
ria, regularização de pessoa jurídica, segunda via de documentos, via 
definitiva de documentos. E para isso eles precisam comprovar meios 
de subsistência, abrir uma empresa. Então eles usam o manual, que 
acaba sendo um guia para essas oficinas e palestras, porque aí tem 

Erradicação do Trabalho Escravo, propondo as adaptações que se fizerem necessárias; III - acompanhar 
a tramitação de projetos de lei relacionados com a prevenção e o enfrentamento ao trabalho escravo; IV 
- apoiar a criação de comitês ou comissões assemelhadas nas esferas regional e municipal para monito-
ramento e avaliação das ações locais; V - manter contato com setores de organismos internacionais, no 
âmbito do Sistema Interamericano e da Organizações das Nações Unidas, que tenham atuação no enfren-
tamento ao trabalho escravo, dentre outros”. Disponível em: <http://www.justica.sp.gov.br/portal/site/
SJDC/menuitem.7e46e7e22f62a4d7d30d0cf6390f8ca0/?vgnextoid=a7d80195a1d70410VgnVCM10
000093f0c80aRCRD&vgnextfmt=default>. Acesso em: 17 abr. 2015.

14 Centro de Referência de Assistência Social (Cras) – “é uma unidade pública estatal descentralizada da 
Política Nacional de Assistência Social (PNAS). “[...] atua como a principal porta de entrada do Sistema 
Único de Assistência Social (Suas), dada sua capilaridade nos territórios e é responsável pela organização 
e oferta de serviços da Proteção Social Básica nas áreas de vulnerabilidade e risco social. O principal 
serviço ofertado é o de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif ), cuja execução é obrigatória e 
exclusiva. Este consiste em um trabalho de caráter continuado que visa fortalecer a função protetiva das 
famílias, prevenindo a ruptura de vínculos, promovendo o acesso e usufruto de direitos e contribuindo 
para a melhoria da qualidade de vida”. Disponível em: <http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/prote-
caobasica/cras>. Acesso: 17 abr. 2015.



Presença boliviana em São Paulo: cotidiano, resistência e associativismo

133

como se regularizar, como se manter no Brasil... Enfim, fala também 
sobre cidadania, arte. Tudo isso a partir da vontade do entrevis-
tado, porque os cursos são montados de acordo com o que eles têm de 
dúvida. (M. N., 2013) 

Com o aumento da divulgação nas comunidades, a participação 
dos imigrantes nas oficinas tem aumentado gradativamente. Alguns 
relatos mencionaram a busca por ajuda financeira para se estabele-
cer no Brasil ou mesmo para retornar a Bolívia “fui até a associação, 
mas é aquela coisa, eles te ajudam orientando, mas eles não dão ajuda 
financeira ou trabalho. Hoje não sei, mas na época eles orientavam só 
isso” (F. E. Q. R., 2012). Sobre esse fato a representante do Centro de 
Apoio comenta: 

É difícil, a gente direciona para o consulado e vê o que pode fazer, 
nós não temos verba pra isso. É uma ação pública que vai ajudá-lo. 
Mesmo para se regularizar, ele que deve conseguir o dinheiro, nós 
não temos como. As taxas somam em torno de 200 reais, se tiver 5 
pessoas na família, eles muitas vezes não têm como pagar. (M.N., 
2013)

Além do trabalho realizado nas oficinas, o Centro de Apoio 
executava em média 40 atendimentos diários sobre as mais variadas 
questões, incluindo assuntos de relacionamento com a vizinhança, 
reclamações de maus-tratos em serviços públicos (escolas e departa-
mentos de polícia) e solicitações de ordem trabalhista. Os bolivianos 
que efetuavam reclamações de ordem trabalhista, em geral, faziam 
quando deixavam de receber pela produção entregue.

[...] eles só reclamam algum direito quando deixam de pagar. Aí 
sim eles falam em muito trabalho, exploração e reclamam da falta 
de pagamento. Mas trabalho escravo, não, aqui eu nunca ouvi essa 
palavra. Eu ouvi uma vez de uma pessoa do Ministério Público, 
mas, dos imigrantes não. Eles vêm reclamando por dívidas peque-
nas, mil reais, 500 reais. Tem pessoas que falam que o patrão fala 
que o Brasil é muito perigoso, deixa que eu guardo seu dinheiro e 
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depois não devolve. Ao invés de pagar dão vales, R$ 50 reais por 
final de semana. E aí eles nunca sabem quanto tem para receber, os 
valores que o patrão apresenta não batem e aí vem reclamar porque 
se sentem lesados. (M. N., 2013)

As instituições religiosas que acolhem e orientam também foram 
referendadas nos depoimentos, dentre elas a sede da Pastoral do 
Imigrante, na Igreja Nossa Senhora da Paz.15 Todos os depoentes em 
algum momento a visitaram a igreja, participaram de missas, cultos 
e festas, ou de trabalhos voluntários para acolher seus conterrâneos. 

Acho importante para manter a cultura. A igreja tem bastante 
força com a comunidade. Todo último domingo do mês tem o culto 
em espanhol. Outros peruanos, paraguaios também frequentam as 
missas. Não são só bolivianos.16

Nessas ocasiões, depois do ato litúrgico, é oferecido o almoço 
com comidas típicas, seguido de apresentações de dança dos país par-
ticipantes, dando-se destaque ao grupo que foi escolhido para organi-
zar o evento. 

Eu ajudei outras pessoas, fui tocar nas associações de imigrantes de 
graça, para arrecadar dinheiro para ajudar. Lá no Glicério. O tra-
balho das associações é importante, dão orientação, ajudam a arru-
mar trabalho. Orientam com a documentação, dão apoio mesmo. 
(C. A. L., 2012)

A Pastoral dos Imigrantes Latino-americanos, na Igreja Nossa 
Senhora da Paz de São Paulo, iniciou seus trabalhos na década de 
1970, encabeçada pelos missionários escalabrianos. Inicialmente, 
atendia exilados políticos do Cone Sul (chilenos, uruguaios e 

15 Localizada na Rua do Glicério, 225, Liberdade. Site: <http://www.misaonspaz.org>, telefone: 
3340-6950.

16 Depoimento de F. T., boliviana, dona de casa. Emigrou após o casamento em 1979. Formada professora 
na Bolívia, natural de Quillacollo. No Brasil, foi proprietária de restaurante. Membro atuante na comuni-
dade associativa. Entrevista cedida em 8 de novembro de 2012.
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argentinos), atualmente, acolhe e atende paraguaios, bolivia-
nos, colombianos, peruanos, incluindo africanos e haitianos, entre 
outros.17

Além dos serviços religiosos, a Pastoral oferece gratuitamente 
orientação jurídica e psicológica. Também disponibiliza seus espa-
ços para manifestações culturais e religiosas, como as festas de Nossa 
Senhora do Carmo (de chilenos, em julho); de Nossa Senhora de 
Copacabana e Urkupiña (bolivianos/agosto), Santa Rosa de Lima e 
Senhor dos Milagres (peruanos/agosto e outubro) e Nossa Senhora 
de Caacupê (peruanos/dezembro). Esses encontros propiciam maior 
integração entre os imigrantes e com os demais frequentadores da 
igreja, e possibilita a organização de outros eventos, como as novenas 
que ocorrem periodicamente nas residências dos participantes. 

Eu participo das festas, por exemplo a de Nossa Senhora de 
Copacabana que é em Agosto, que tem que fazer novenas. Começa 
em novembro e vai até agosto. Recebo a santa da Igreja da Paz, vem 
o padre fazer a missa aqui. E às vezes até alugo um salãozinho.  
(F. T., 2012)

Identifica-se na igreja a prática da hospitalidade (Montandon, 
2011), da acolhida fraternal e ajuda ao imigrante, buscando aproxi-
má-los da comunidade. Pode-se considerar o templo, como um ter-
ritório de hospitalidade espiritual, com práticas que remetem aos 
ensinamentos cristãos de amor, acolhimento e respeito ao próximo. 

As obras realizadas pelas instituições religiosas sejam católicas 
ou não, propiciam aos imigrantes acolhimento, estando marcadas 
por atos caritativos de apoio aos necessitados, de partilhar a comida, 

17 A Pastoral do Imigrante surgiu de uma preocupação da Igreja Católica com a mobilidade humana e 
foi expressa no documento “Pastoralis Migratorum Cura”, do Papa Paulo VI, em 1969. Antes desse  
documento a iniciativa de assistência social e religiosa a migrantes foi do Bispo de Piacenza (Itália) João 
Batista Scalabrini, que em 1887 fundou uma Congregação de Missionários e Irmãs para acompanhar os 
imigrantes italianos rumo a América. No Brasil, esses grupos estão presentes em várias cidades, como 
Caxias, Porto Alegre, Curitiba, Foz do Iguaçu, Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus, Guajará-Mirim e 
Cuiabá e podem se expandir de acordo com os interesses da igreja e necessidades apresentadas pelas 
comunidades (Silva, 2005).
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recolher e vestir (Montandon, 2011, p. 1273). Como a Assembleia de 
Deus, do Bairro do Bom Retiro, que realiza cultos em espanhol aos 
sábados e domingos, após as cerimônias oferece almoço comunitário 
aos participantes.18 

Esses encontros contribuem para ampliar as redes entre os imi-
grantes, possibilitando a solidariedade entre os conterrâneos, manter 
e difundir as tradições culturais. Também auxiliam na criação e 
manutenção de outras associações, como a Associação dos Residentes 
Bolivianos (ADRB), fundada em 1969, que objetiva a promoção cul-
tural, recreativa e social, possui uma publicação mensal e gratuita o 
jornal La Puerta del Sol) e o Círculo Boliviano (fundado em 1975, 
com os mesmos objetivos). Com o aumento de costureiros fundou-se 
a Associação Comercial Bolívia-Brasil (Bolbra, 2001) a fim de mini-
mizar e resolver conflitos entre empregadores e empregados do ramo 
das confecções. Já em 2003, surgiu a Federação Única dos Residentes 
Bolivianos no Brasil (Furbra), com o objetivo de superar as diferenças 
sociais e ideológicas entre os bolivianos.

Outra forma de acolhimento e atendimento ao imigrante é o 
Projeto Si Yo Puedo, que realiza suas ações aos domingos na Feira da 
Kantuta.19 Este projeto se originou da preocupação com a formação 
educacional dos jovens bolivianos, que abandonavam muito a escola, 
como relata a sua fundadora:

Eu percebi que os imigrantes da segunda geração e até a terceira 
geração de bolivianos estavam abandonando o estudo muito cedo e 
reproduzindo a rotina dos pais, casavam cedo e mantinham ofici-
nas, o máximo que eu vi de diferente nos últimos 5 ou 6 anos foi que 
jovens que dominavam o idioma saíram para as ruas para vender 
a produção. Agora em formação (estudo), não estava acontecendo 
nada. (V. Q. Y., 2013) 

18 Também atuam nos presídios, por meio de visitas realizadas aos imigrantes detidos. 

19 A feira teve início em 2001 e acontece aos domingos na Rua Pedro Vicente no bairro do Pari, das 11 às 19 
horas, com mais de 80 barracas voltadas para comunidade boliviana, oferecem comidas típicas, músicas, 
produtos típicos e festa folclórica (São Paulo, s. d.; Cidade de São Paulo, s. d.).



Presença boliviana em São Paulo: cotidiano, resistência e associativismo

137

Ela compreendeu que muitos abandonavam a escola ao serem 
hostilizados pelos colegas por serem estrangeiros. Para os jovens 
em fase de formar vínculos, esta situação se apresenta insustentável, 
levando-os a abandonar as salas de aula. Assim, o intuito do Projeto 
é ajudar os jovens a se valorizarem e voltarem para a escola, “abrir a 
cabeça, discutir a visão de mundo, fazer com que os pais acompa-
nhem mais os filhos na trajetória escolar e na área da saúde” (V. Q. 
Y., 2013). O Projeto localiza vagas nas escolas e apoia na documenta-
ção necessária para regularização, também, informa sobre ofertas de 
trabalho. 

Hoje o projeto também é procurado pelos recém-chegados que 
se deparam com as exigências do mercado de trabalho. 

Assim o Projeto tomou o rumo de orientação profissional e vocacio-
nal e pela busca do emprego formal. Eu recebo muitas ofertas para 
trabalho, falam sobre casas separadas da oficina com piscina, bilhar, 
eu não ponho no mural se não for oferta de trabalho formal com car-
teira assinada. (V. Q. Y., 2013)

Dentre outras atividades desenvolvidas pelo Si Yo Puedo, 
encontram-se as aulas de português, já que muitos têm dificulda-
des em conseguir emprego por não compreender o idioma. “Nós não 
somos assistencialistas, mas, tentamos encurtar os caminhos para o 
imigrante. Explico como é para entrar no ensino técnico, na univer-
sidade e direciono sonhos para que eles não se decepcionem mais”  
(V. Q. Y., 2013). 

Identifica-se nas formas de apoio mencionadas (de instituições 
religiosas ou de apoio e de projetos) várias ações que procuram faci-
litar a inserção desses indivíduos na comunidade esclarecendo o imi-
grante de seus direitos e deveres. Dentre as informações destacam-se 
os assuntos voltados para a regularização de documentos, orientações 
de trabalho, acesso a serviços públicos (educação e saúde) e, quando 
necessário, auxílio jurídico e psicológico. 
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As ações de caráter religioso se dedicam ao acolhimento, ofere-
cendo aos necessitados alimentação e abrigo (no caso da Pastoral o 
imigrante pode ficar hospedado por três meses), até que regularize 
sua situação migratória e consiga uma colocação. 

Percebe-se a prática da dádiva e da hospitalidade, seja por meio 
dessas instituições ou do auxílio dos imigrantes já estabelecidos que 
apoiam a inserção dos recém-chegados, mantendo um processo con-
tínuo de dar, receber e retribuir (Camargo, 2004; Godbout, 1999; 
Fernandez, 2009, pp. 49-70). A dádiva pode ser considerada como 
um ato individual e livre, mas, também, é um ato coletivo e enga-
jado socialmente. De uma forma ou de outra, esses atos ligam pes-
soas num ciclo da sociabilidade, que contempla “prestação de serviços 
ou de bens efetuada sem garantia de retribuição, com o intuito de 
criar, manter ou reconstituir o vínculo social” (Camargo, 2004, p. 19). 
Ressalta-se que todo ato de hospitalidade se inicia a partir de uma 
dádiva, e, é a partir desse ato que o processo de retribuição possibilita 
a constituição de vínculos e o estreitamento de relações.

Em diferentes momentos do cotidiano dos imigrantes identifi-
ca-se a tríade dar-receber-retribuir, no âmbito das festas religiosas, 
nas comemorações entre amigos e familiares e no apoio recebido das 
instituições. 

O projeto é minha válvula de escape, é o que me faz sentir útil para 
a comunidade. Eu adoro trabalhar, não faço diferença nenhuma no 
atendimento às pessoas. O projeto me faz sentir que eu estou retri-
buindo tudo de bom que consegui em São Paulo, a escola estadual, a 
universidade. É uma forma de devolver para o Estado o que ele fez 
por mim e ajudar outros imigrantes a não serem uma vergonha e 
sim motivo de orgulho na mídia. (V. Q. Y., 2013 )

Esse sentimento de reconhecimento da dádiva recebida se faz 
presente no cotidiano do imigrante boliviano e pode ser retribuído 
a comunidade com o “presterío” ou apadrinhamento de uma festa 
boliviana, como foi expresso no relato da família que participa das 
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novenas de Nossa Senhora de Copacabana recebendo a imagem e 
organizando a festa em sua residência ou em um salão: “Temos que 
agradecer as graças a Santa” (F. T., 2012).

A conquista da ascensão econômica na sociedade de acolhi-
mento pode até se concretizar, como neste caso, porém o reconhe-
cimento social se torna mais difícil já que no Brasil todos são vistos 
como estrangeiros.20 As estratégias traçadas por esses imigrantes 
visam romper com o anonimato, voltando-se para seus grupos e pela 
recriação de valores culturais, como é o caso dos presteríos21 e das 
relações de apadrinhamento entre os compatriotas, estabelecidas no 
âmbito religioso, do trabalho e da vida familiar. 

Percebe-se que a prática de apadrinhamento enraizada no coti-
diano dos bolivianos, sendo um costume trazido dos antepassados 
que se perpetua no contexto de imigração, criando situações de débito 
com aqueles que estão provendo o benefício momentâneo, mantendo 
o ciclo da tríade dar-receber-retribuir, mesmo que sua conservação 
implique em sacrifício.22 “Nesse sentido, as sociedades andinas, têm 
pautado sua organização sobre o valor básico da reciprocidade, o qual 
fundamenta as relações econômicas, sociais e culturais” (Silva, 2003, 
p. 168).

As tradições se mantêm, mas as proporções são cada vez maiores. 
Semana passada teve uma festa no salão Golden House da Marginal 

20 Ser estrangeiro possui dois lados: o bom por ser de fora, não possuir vínculos e poder se aventurar. 
Também há a valorização de tudo e todos que vem de fora, desde que sejam produtos ou pessoas advin-
dos de países economicamente ricos ou com diversidade cultural, exóticos para a sociedade receptora. Por 
outro lado, ser estrangeiro é ser estranho, não passar credibilidade, confiança, não possuir vínculos que 
passem uma noção de segurança (Bauman, 2004; Elias, 2000). 

21 Presterío: um festeiro que é escolhido para organizar uma festa, como forma de agradecer a uma santa 
ou um santo de sua devoção uma graça alcançada. Nesta festa o festeiro deve dispor de altos valores para 
retribuir a graça, oferecendo comida, bebida e música em abundância. (Silva, 2005, p. 36.)

22 Em outras palavras, a prática do apadrinhamento encontra respaldo na teoria da dádiva iniciada por 
Marcel Mauss sendo aceita como um fato social observado em diversas sociedades e presente na 
contemporaneidade.
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que veio a Ivete Sangalo cantar. A festa é aberta, não tem muito con-
trole. Era uma festa que finalizava a novena e oferecia a recepção dos 
convidados. (V. Q. Y., 2013)

Cultura e tradição

Várias agremiações bolivianas de âmbito cultural podem ser 
encontradas em São Paulo. O Raza Índia foi o primeiro grupo fun-
dado na cidade, em 1976. Eles interpretam músicas e danças tradi-
cionais de várias regiões da Bolívia, utilizam instrumentos de sopro, 
como a quena e a zampoña; de corda, como o charango; e para per-
cussão o bombo.23 Um dos fundadores do grupo rememora o traba-
lho realizado para manter e divulgar a cultura boliviana. 

Fonte: Foto cedida pelo depoente C. A. L., São Paulo, 1976.

Figura 1 – Apresentação do Grupo Raça Índia na Praça da República.

23 Instrumentos musicais de sopro dos Andes (quena e zampoña), as flautas podem ser de cana, osso ou 
madeira; o bombo leguero é um bumbo de couro de ovelha ou guanaco o charango é um instrumento 
cordófono de dez cordas ou mais feito com carapaça de tatu (chamado de quirquincho) ou de madeira.
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Todos os grupos nasceram praticamente do meu. Eu os conheço 
desde o começo, conheço os mais velhos, as pessoas que começa-
ram a dançar e a cantar a música boliviana. Obviamente que os 
mais velhos já não dançam, mas continuam cuidando dos grupos. 
Conheço seus filhos, netos, é muito bom ir aos encontros e as pessoas 
te reconhecerem, te cumprimentarem. Às vezes me chamam e eu 
toco com eles. São muito importantes, com eles a cultura não acaba. 
Estão sempre pesquisando para ensinar os mais jovens e dão conti-
nuidade ao trabalho que comecei. Fico feliz, eu particularmente me 
orgulho de ser boliviano e de trazer o orgulho para o povo boliviano.  
(C. A. L., 2012)

A fim de divulgar a cultura da Bolívia outros grupos surgiram, 
dentre eles destacam-se o Kantuta, fundado em 1988, que prioriza 
em suas apresentações as danças tradicionais24 como a diablada, a 
morenada, tinkus, caporales e cueca. Já em 2003, nasceu o Sociedad 
Folklórica Boliviana, formado por dissidentes do Kantuta e do Raíces 
de Bolívia. A coordenadora e dançarina do Sociedad Folklórica reme-
morou seu primeiro contato com a dança e a música boliviana:

Quando eu tinha 6 anos, meu pai me levou a comemoração feita 
no Memorial da América Latina pelo Dia da Independência da 
Bolívia, onde havia apresentações de grupos de música e dança fol-
clórica. Foi nesse momento que iniciou o meu contato com a cultura, 
tradições e valores do meu pai, pois me encantei e comecei a dançar 
em um grupo de danças folclóricas e sigo até hoje dançando. No 
Sociedad Folklórica temos ensaios todos os sábados, onde atuo como 

24 As danças tradicionais bolivianas apresentadas pretendem contar um pouco da história do povo, do pro-
cesso de colonização, do cotidiano, da mineração e do cortejo entre os namorados. Dentre elas: caporales 
– uma dança que se inspirou nos passos da morenada, do tundiquis, do negritos e saya afro, estas últimas 
satirizam o período colonial e a escravidão, representam os negros e o capataz no cotidiano das fazendas, 
no trabalho nas minas e na agricultura. A cueca é dançada em pares e representa o cortejo entre os casais, 
Já a diablada é uma dança que representa a lenda de Huari, um deus que representa a força do fogo e das 
montanhas e quis destruir os urus (um povo), mas uma divindade do bem Ñusta o derrota e espanta o 
mal representado nas figuras de um sapo, um lagarto, uma víbora e formigas. A dança tem origem com 
os mineradores e expressa a rebeldia do povo andino em aceitar a imposição do catolicismo estabelecida 
pelos colonizadores. A constante luta entre o bem e o mal e os sete pecados capitais fazem parte da dia-
blada (Revista Integración Nacional, 2011).
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coordenadora e dançarina. É uma responsabilidade muito grande 
aliada de uma paixão. Desde os 6 anos de idade, ininterruptamente, 
danço música folclórica boliviana e não penso em meu cotidiano sem 
essa atividade. Para mim, é mais do que dançar. É dignificar uma 
cultura que considero minha, valorizar e mostrar as tradições de um 
povo, que apesar de ser financeiramente pobre, é rico de valores e que 
se preocupa em preservar tudo aquilo que foi cultivado e passado por 
seus ascendentes.25

Outros grupos foram identificados, como a Fraternidade 
Folclórica Morenada Bolívia Central (2001) e o Unión Fanáticos 
(2002) ambos apresentam a dança da morenada. Há também grupos 
voltados para animação musical (Santa Fé, Latin Band, Los Duques, 
dentre outros), instrumentais (Sensación) e uma gama de bares, res-
taurantes e danceterias espalhados pela cidade nos quais se pode ver, 
ouvir, e também saborear aspectos da cultura boliviana, refletindo a 
presença dos bolivianos em certos territórios.

Muitos jovens, como eu, tem contato com as tradições bolivianas 
devido a esses grupos, que também se preocupam em preservar e 
divulgar a cultura e por eles possuem orgulho de serem descendentes 
de bolivianos. (R. O., 2013)

Os filhos de imigrantes bolivianos comentam a relevância das 
agremiações em sua formação. Dizem conhecer vários grupos de 
dança e têm participado ativamente nos últimos anos das ativida-
des vinculadas a cultura boliviana. “Gosto não só da cultura, mas de 
participar dela, é muito legal. Continuar aprendendo é muito bom”.26 
Ressalta-se a valorização cultural e a preocupação com a preservação 
da cultura e da imagem positiva do imigrante.

25 Depoimento de R. O., bailarina e coordenadora coreógrafa do grupo Sociedad Folklórica Boliviana, filha 
de pai boliviano e mãe brasileira, 21 anos, estudante de Física da USP. Entrevista cedida em maio de 2013. 

26 Depoimento A. T., jovem brasileiro, filho de bolivianos, ex-bailarino do Sociedad Folklórica Boliviana. 
Entrevista cedida em 8 de novembro de 2012. 
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Ele me ensinou muito com relação a timidez e enfim a valorizar 
cada vez mais a cultura como patrimônio, como algo que você tem 
que preservar, passar boa impressão e também como algo que não 
pode ser esquecido tem que ser cultivado. (A.T., 2012)

No grupo Sociedad Folklórica para a montagem de cada apre-
sentação são realizadas pesquisas, o que possibilita o aprendizado das 
tradições. Os bailarinos não apenas repetem movimentos, mas enten-
dem todo o seu significado. 

O grupo é [...] pra mim muito importante, é a minha herança. Todo 
mundo que eu tenho contato sabe o que eu faço, que eu danço. Então 
tudo o que eu tenho aprendido no grupo eu quero passar para os 
meus filhos. O grupo é a minha marca. Cada dança tem uma his-
tória, a gente apresenta no palco o fundamento, os passos, tudo tem 
um motivo. Eu quero passar para os meus filhos não só o conheci-
mento, mas a minha história, a minha origem. ( J.L., 2012)27

Fonte: Arquivo pessoal. Carnaval de 2014. Praça Kantuta, São Paulo .

Figura 2 – Bailarinos de dança folclórica boliviana. 

27 Depoimento de J. L., jovem brasileira, bailarina do Sociedad Folklórica Boliviana. Entrevista cedida em 6 
de outubro de 2012.
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As vestimentas das apresentações são encomendadas direta-
mente da Bolívia e buscam manter as características do país. 

Através das danças folclóricas, é possível perceber a “moderniza-
ção” das tradições. A Bolívia é um país de um povo que valoriza 
muito sua cultura, seus valores e suas tradições, preservando-as até 
hoje. É incrível ver as mulheres do campo, chamadas de “cholas”, ves-
tidas como a 100, 150 anos atrás. Mesmo com a globalização, a 
culinária, as vestimentas, as brincadeiras, as danças são semelhan-
tes aos antepassados do povo boliviano e fazem parte do cotidiano.  
(R. O., 2013)

A prática associativa é identificada como uma prática de luta, 
resistência e união para os imigrantes. Nos ensaios dos grupos, os 
participantes, algumas vezes de culturas distintas, se reconhecem e 
se sentem conectados. Nas viagens realizadas para as apresentações, 
bailarinos e músicos recebem o reconhecimento de outros grupos, 
ampliando seu sentindo de pertencimento, associação e seu compro-
metimento com a manutenção das tradições culturais, bem como com 
a construção de uma imagem positiva dos bolivianos, desvin culada 
daquela gerada pela exploração da mão de obra na costura. 

Fonte: Arquivo pessoal. Carnaval 2014. Praça Kantuta, São Paulo.

Figura 3 – Público à espera do desfile das fraternidades.
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As associações também proporcionam diversão. Nos finais de 
semana e após o trabalho, os imigrantes se encontram para os ensaios. 
Encontram-se também nas festas, apresentações teatrais e outras 
ações conjuntas, essas atividades modificaram trajetórias individuais 
e possibilitam sentimentos maior de pertencimento.28

A bailarina, descendente de bolivianos, reconhece no grupo de 
dança suas origens e destaca a relevância desta atividade na manuten-
ção de uma identidade boliviana em São Paulo.

O grupo é [...] pra mim muito importante, é a minha herança. Todo 
mundo que eu tenho contato sabe o que eu faço, que eu danço. Então 
tudo o que eu tenho aprendido no grupo eu quero passar para os 
meus filhos. O grupo é a minha marca. Cada dança tem uma his-
tória, a gente apresenta no palco o fundamento, os passos, tudo tem 
um motivo. Eu quero passar pros meus filhos não só o conhecimento, 
mas a minha história, a minha origem ( J. L., 2012)  

Nos momentos de festa circulam práticas culturais de paceños 
ou cochabambinos, que são identificadas como nacionais bolivianas e 
se convertem em estratégias de resistência contra os estigmas enrai-
zados na sociedade de acolhimento. Essas imagens negativas preo-
cupam, incomodam e acompanham o boliviano seja na escola, no 
trabalho, pelas ruas ou nas ações de seu grupo, mas já se pode obser-
var a presença de não bolivianos como membros nos grupos de dança, 
o que pode ser um vestígio de aproximação cultural.

 
***

Na sociedade de acolhimento, os valores trazidos do país de 
origem se mesclam com novas práticas constituídas que contribuem 
para a formação de identidades híbridas, apesar de que nem todos 

28  Peça teatral: Caminos invisibles... la partida, apresentada no Sesc Bom Retiro, em 7 de agosto de 2013. A 
obra retrata as histórias de imigrantes bolivianos em oficinas de costura de São Paulo, destaca o processo 
de saída de La Paz, as angústias e ilusões, a chegada à oficina, as adaptações e choques culturais e o sonho 
do retorno. Com atores bolivianos de várias idades, expressa a realidade vivenciada por muitos imigrantes, 
inclusive pelos atores.
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os imigrantes se submetem a negociar seus costumes. Observam-se 
esforços que se redobram para que as tradições sejam mantidas e 
divulgadas, constituindo-se estratégias por meio da prática associa-
tiva e cultural. 

Os depoimentos analisados ao longo deste artigo reafirmam a 
relevância do trabalho das associações, onde os imigrantes se encon-
tram, convivem, se auxiliam e se reconhecem identitariamente. Se 
encontram como indivíduos e como grupo, recriando vínculos na 
nova sociedade. As associações auxiliam na inserção destes sujeitos 
históricos no novo contexto, fornecendo alicerces na busca do sonho 
que moveu o deslocamento. Sentimentos emergem nessas trajetórias, 
como o acalento de ouvir o idioma de um conterrâneo num momento 
de dificuldades ou a alegria que ressurge nos passos de dança das tra-
dições culturais do país de origem.
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Imigrantes nordestinos em São Paulo: 
a invenção do baiano e da peixeira

Mariza Romero1

Eles começam chegando em pequenos grupos. E logo se trans-

formam em centenas, inundando as ruas principais da cidade com-

preendidas no seu roteiro de fuga. Maltrapilhos, sujos e famintos, 

constituem a triste legião dos flagelados da seca no Nordeste, que este 

ano se prenuncia tão terrível com a de 1952, espalhando a miséria 

e a morte por aquela vasta área do território brasileiro. Telegramas 

da Agência Meridional, procedentes do Recife, João Pessoa, Natal e 

Fortaleza dão conta que, como “aves de arribação”, os primeiros serta-

nejos já estão atingindo o litoral, premidos pela estiagem prolongada. 

No interior, a situação é mais dramática, com a ameaça de invasão de 

algumas cidades pelas hordas sem pão e sem água. (Diário da Noite, 

18 mar. 1958).

Eles, pequenos grupos, centenas, legião, hordas, flagelados, ser-

tanejos. Recife, João Pessoa, Natal, Fortaleza, Nordeste. Com estas 

1 Possui graduação em História pela Universite de Paris VII - Universite Denis Diderot, mestrado em 
História pela Université de Paris X, mestrado em História Social pela Universidade de São Paulo 
e doutorado em História pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Realizou estágio Pós-
Doutoral na Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines. Centre de Histoire Culturel des Societés 
Contemporaines e na École de Hautes Études en Sciences Sociales. Centre Alexandre Koyré. Atualmente 
é professora do Departamento de História da PUC-SP.
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palavras o jornal Diário da Noite compõe um texto em que é possível 
identificar referências construídas desde o final do século XIX sobre 
o Nordeste, sobre este “vasto território e seus habitantes”.2

Por um lado, o meio geográfico, que ocasiona não só as secas, 
mas, solidário com as teorias deterministas, age tragicamente sobre 
os homens, selecionando-os e produzindo um movimento errático: 
os flagelados. Por outro, uma multidão “tumultuária”, cuja formação e 
atuação, principalmente durante a Revolução Francesa, foram detida-
mente analisadas. Esses estudos permitiram considerar que, quando 
se forma a multidão, todas as “agonias e infortúnios afloram e cres-
cem, em cortejo turbilhonante, transformando seres que até ali pare-
ciam resignados, em bestas-feras impiedosas” (Oliveira, 1934, p. 76). 
Dessa forma, o “eles” vai se adensando até se transformar em turba, 
predisposta a atos de violência e ao crime.

As teorias sobre o determinismo do meio e sobre o perigo das 
multidões que obtiveram grande repercussão nas interpretações 
sobre o Nordeste, produzindo as imagens de atraso  da região e dege-
nerescência do sertanejo, irão instrumentalizar o Diário da Noite, nos 
anos 1950, para a construção de um sentido sobre o flagelado, sobre 
o migrante que pode ser encontrado agora, em São Paulo, numa pro-
porção nunca vista nas cidades do Nordeste, que durante a década 
passou por duas secas: a de 1952 e a de 1958.

O Diário da Noite foi um vespertino financiado por empresários, 
industriais e fazendeiros paulistas, tendo sido adquirido por Assis 
Chateaubriand em 1925. Com feições populares desde o início, equi-
pamentos de ponta, profissionais experientes, articulistas internacio-
nais, reportagens de impacto, notícias em primeira mão, anúncios, 
campanhas, concursos, obteve sucesso e mais ainda com o destaque 
dado às páginas policiais e aos escândalos.

2 Nos debates gerados pela seca de 1877-1878, seja nos meios políticos oficiais, na literatura ou nos jornais, 
já está presente o temor das ações das multidões esfomeadas, assim como os paradigmas deterministas 
sobre o meio e sobre o sertanejo. Criminologistas como Lombroso e Ferri também salientaram fatores 
climáticos e econômicos como agravantes da fúria coletiva. As publicações do IHGB, e as obras da crimi-
nologia brasileira divulgaram estas teorias. Ver Revista Projeto História, n. 27 e Barbosa (2000).
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Nos anos 1950, atingindo um universo de leitores amplo e 
diversificado, com uma tiragem de 70 mil exemplares e duas edições, 
o Diário da Noite será um dos jornais de maior circulação em São 
Paulo e um dos mais importantes do poderoso Império Associado, a 
chamada Taba. Exercerá papel estratégico na difusão de informação, 
na formação de opinião, na criação de consenso, produzindo imagens 
que fazem parte do nosso cotidiano, sinalizando os primórdios de 
um desempenho que é o da mídia hoje, instituir uma imagem do real 
para o consumo diário, contribuindo para modelar opiniões, compor-
tamentos, identidades, lazer.

“Falando ao coração do leitor” sobre temas de “interesse humano”, 
despertando sua emoção, levando em consideração alguns problemas 
do cotidiano da população, aproximando-se do folhetim, do grotesco, 
utilizando recursos narrativos melodramáticos e ao mesmo tempo 
informando e divertindo, o Diário da Noite produziu representações 
sobre as classes populares que legitimaram exclusões e promoveram 
partilhas sociais. Em suas páginas, o “povo” aparece ora com ingênuo, 
ora como vítima, ora como ignorante ou perigoso e, mais raramente 
como cidadão. Contribuiu assim, para administrar as fronteiras da 
participação popular, estabelecendo os nexos entre as representações 
por ele produzidas e a manutenção da ordem social. 

Fome, sede, doença, miséria e morte. Esses foram os cenários que 
o jornal montou para apresentar aos seus leitores os migrantes nor-
destinos que fizeram parte juntamente com os mineiros, do grande 
crescimento populacional da cidade de São Paulo nos anos 1950.3

A migração do Nordeste para São Paulo ocorre desde o início do 
século XX, mas foi durante a década de 1930 que esse fluxo se avo-
lumou, incentivado pelo governo Vargas, que limitou para um terço 
a entrada de trabalhadores estrangeiros por empresa, e pelo governo 
do estado, que estimulou o movimento de mão de obra para regiões 
produtoras de café e algodão no oeste de são Paulo e norte do Paraná.

3 A população da cidade em 1950, é de 2.198.096. Em 1954, já atinge 2.817.600. Entre 1950-1970, tripli-
cou de tamanho e a população de origem nordestina aumentou 10 vezes (Azevedo, 1958; Weffort, 1979).
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Como resultado dessas políticas, do final da década de 1930 até 
1950, 1.300.000 migrantes foram deslocados para São Paulo, vindos 
principalmente de Minas Gerais, Bahia, Alagoas e Pernambuco. 
Entretanto, a precariedade de trabalho e sua intensa sazonalidade 
transformavam a migração rural/rural também em rural/urbana, 
levando os migrantes a percorrerem diversas propriedades em busca 
de trabalho para, finalmente, afluírem à cidade inserindo-se em ativi-
dades urbano-industriais.

Durante a década de 50, a migração para São Paulo foi maciça. 
Entre os anos 1951-1955, o Departamento de Imigração e 
Colonização registrou a entrada de 762.707 migrantes na cidade, 
com preponderância de nordestinos, que concorrem agora para 
a formação da classe trabalhadora na São Paulo do pós-guerra. 
(Netto, 1973, p. 16)

A Nitro Química, fábrica inaugurada no bairro de São Miguel 
Paulista, também conhecido como “Nova Bahia”, emergirá da 
Segunda Guerra como uma das mais importantes indústrias do 
país, com mais de 7 mil operários, sendo que 55,41% procediam 
do Nordeste e de Minas Gerais. (Paiva, 2004, p. 90)

Se preceitos desqualificadores quanto ao trabalhador nacional já 
estavam presentes na literatura e na ciência do século XIX, tais com 
a indolência, a vadiagem, a fraqueza e o nomadismo, o jornal agora, 
como meio massivo de comunicação, amplia suas dimensões, atua-
liza seus significados, acrescenta novas categorias, incentiva práticas, 
coloca em ação sentimentos de perplexidade, estranhamento e medo.

“A crônica de todos os dias: a miséria na metrópole”
Diferentemente das anteriores, as secas de 1952 e 1958 impul-
sionaram o fluxo migratório para o sul, principalmente para 
São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. A melhoria dos meios de 
transporte rodoviário facilitou a viagem em busca de uma vida 
melhor, longe do latifúndio, da prepotência dos coronéis e do 
flagelo. Utilizando-se de vapores que percorriam o Rio São 
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Francisco até Pirapora, de trens e caminhões, centenas de milha-
res de nordestinos, sem nenhum apoio oficial, deslocaram-se 
espontaneamente para o sul. A rodovia Rio-Bahia transformou-
-se no maior conduto dessa migração. Dezenas de caminhões, 
os paus de arara, trafegavam todos os dias pela estrada, trans-
portando de 70 a 90 pessoas, em direção a São Paulo e Rio de 
Janeiro. (Villa, 2000, p. 170)

Alternando manchetes sobre a chegada dos flagelados às cidades 
do Nordeste que se defrontavam com saques e ataques por parte dos 
migrantes, com a “fuga desordenada para o sul”, o jornal estimula no 
leitor sentimentos que vão do estranhamento à apreensão e ao medo, 
produzindo estereótipos, criando condições para o exercício do pre-
conceito e da discriminação. Quando se referem aos acontecimentos 
na Região Nordeste, as matérias privilegiam as invasões e os saques.

“Agravou-se a situação no nordeste.
Cidades ameaçadas de saque por flagelados.”

Milhares convergem para a cidade cearense de Senador Pompeu –  
apreensiva a população – graves consequências para o abas-
tecimento – fuga em massa – providencias das autoridades. 
Despachos de Fortaleza adiantam que os flagelados de quase 
uma dezena de municípios do interior cearense convergem para 
a cidade de Senador Pompeu, cuja população se encontra jus-
tamente apreensiva temendo o saque por parte dos sertanejos 
famintos. (DN, 26 mar. 1958)

“Centenas de flagelados na marcha do desespero
implorando água e comida. Legiões invadem as cidades.

Quatrocentos retirantes saquearam o comércio em Triunfo.”
As cidades de Flores, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, 
Triunfo e outras foram invadidas por legiões de flagelados que 
imploravam água e comida na sua marcha desesperada para o 
sul. Em Triunfo, residências e casas foram saqueadas por cerca 
de 400 retirantes. Todas as casas foram fechadas e a feira-livre 
também saqueada teve que ser suspensa. (DN, 26 mar. 1958)
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“Flagelados da seca invadem e saqueiam cidades.

Mães oferecem os filhos em troca de alimentos.”

Tristes casos estão sendo verificados em Senador Pompeu, pois, 
premidas pelas contingencias da situação crítica em que estão, 
várias mães estão oferecendo seus filhos a pessoas mais favoreci-
das pela sorte. (DN, 27 mar. 1958)

O “desespero dos sertanejos famintos” era proporcional ao 
“pânico” da população das cidades diante da concentração de centenas 
e até milhares de flagelados dispostos a “assaltar” residências e comér-
cio. As notícias sobre a seca também dizem respeito a “providencias 
das autoridades”, “medidas de emergência”, “liberação de recursos”, 
“frentes de trabalho”, “distribuição de alimentos”, mas elas mostram-
-se difusas diante do impacto das manchetes sobre as ações dos fla-
gelados, que chegavam ao “cúmulo de abrir mão dos próprios filhos 
dissolvendo a unidade familiar”. São vistos assim, como dispostos a 
tudo, transformados em turba cujas ações são irracionais, imprevi-
síveis, gerando um sentimento de insegurança e o seu par, o medo. 
Medo das explosões repentinas, da violência inusitada, da concentra-
ção espontânea da multidão que ataca, que pilha e saqueia.4

Nas reportagens sobre a seca, o Diário da Noite realiza duas ope-
rações simultâneas. Por um lado, fabrica o medo da multidão tumul-
tuária que se forma nas cidades do Nordeste, por outro, conjura o 
medo, nomeando-o, tornando-o preciso e identificado: são os retiran-
tes, os flagelados. E um dos medos que ele fará circular nos anos 1950 
é o da concentração de migrantes na cidade de São Paulo.5

4 A partir dos anos 1930 do século XX, com o estudo de Georges Lefebvre, O grande medo de 1789, inau-
gura-se uma nova abordagem sobre o significado das ações da multidão, que deixa de ser de ser vista 
como ajuntamento de miseráveis que agem de forma espasmódica e violenta, para tornar-se um sujeito 
coletivo com expressão política própria, cujos comportamentos por muito tempo julgados desviados ou 
erráticos têm sua construção própria e estão ligados a sistemas de representações que exprimem os valo-
res, as normas e as restrições sobre os quais a sociedade devia repousar ( Julia, 1998, p. 223). Segundo 
Arlete Farge, sob a aparência de impulsividade, o que motiva a ação popular é uma construção de sentido 
fundada na leitura do que foi visto e percebido (apud Julia, 1998, p. 225).

5  Conforme Jean Delumeau (2001), o Ocidente venceu a angústia nomeando ou mesmo fabricando medos. 
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Quando restritas à Região Nordeste, as matérias enfatizam o 
“drama” do clima hostil, da miséria, da fome, e principalmente privi-
legiam o nordestino como propenso a ações coletivas descontroladas, 
violentas, geradoras de insegurança social. Quando tratam da che-
gada de migrantes a São Paulo, tendo como tema a seca, a ênfase gira 
em torno do nordestino como flagelado/vítima, igualmente assusta-
dor, pois são doentes, esfomeados, sujos, condenados a perambular, 
estranhos ao modo de vida e de trabalho urbanos.

“Mais uma leva de nordestinos. Chegam como animais.”
Oito dias de viagem num ônibus infecto. Procedente de Recife 
chegou hoje às 08h30min, no ponto final da rua Almeida Lima, 
esquina da rua Castanheiro, um ônibus trazendo uma leva de 
nordestinos cujo destino é incerto e duvidoso. Os retirantes em 
número de 60 estavam em condições sanitárias dignas de lás-
tima. (DN, 10 set. 1952)

O jornal afirma que o ônibus “servia até para dejeções” dando a 
impressão de um porão de refugiados das devastações de uma guerra, 
e finaliza: “recebemos famílias que não estão aptas para o trabalho, 
mas sim para a entrada em hospitais. Fisionomias baças, macilen-
tas, doentias, ali ficam com seus companheiros à espera de alguma 
medida que viesse aliviar seus males”.

“Cinquenta e sete nordestinos abandonados à porta da central.”
Mais de 40 imigrantes, entre eles 17 crianças esfaimadas, encon-
tram-se postadas no Pátio do Colégio, ignorando por com-
pleto que destino tomar. Centenas de pessoas desfilando pelas 
imediações da Central durante a manhã estacionam por alguns 
minutos movidas pela curiosidade e pela surpresa diante de um 
agrupamento miserável e malcheiroso de um bando de mulhe-
res magras e crianças doentias, sentadas na sarjeta em frente a 
alguns litros de leite vindos de caridade. Vieram de Muriti no 
Ceará. Com a detenção do motorista que os levaria para uma 
fazenda em Presidente Prudente, não sabem o que fazer e a sol-
tura do motorista pode levar meses. (DN, nov. 1952)
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“Doze dias de fome na rota dos paus de arara.”

Uma buzinada e os portões da Hospedaria dos Imigrantes abri-
ram-se de par em par; o caminhão entrou no pátio e despejou a 
carga humana. A medo, um a um os retirantes foram descendo. 
Eram mais de 60 “massacrados” numa viagem infernal dentro do 
veículo.

Retirantes do Ceará, tangidos pela seca, utilizaram-se de uma 
frota de três paus de arara para chegar a São Paulo. Eram dez 
horas da manhã. Aqueles homens, mulheres e crianças com o 
cansaço estampado nos rostos macilentos haviam viajado nada 
menos que doze dias na rota de fuga da seca. (DN, 23 maio 
1958)

Em matéria posterior, de dezembro de 1958, o jornal informa 
que os retirantes pagam caro a passagem, dois mil cruzeiros para 
viajar “jogados como verdadeiros trapos humanos, famintos, maltra-
pilhos e doentes”.

Não só os relatos das viagens nos paus de arara depõem contra 
os nordestinos, pois eles próprios, independentemente das condi-
ções do transporte, seriam como que hospedeiros naturais de inúme-
ras doenças contagiosas próprias das regiões mais atrasadas do país, 
colocando em risco a saúde da população de São Paulo.

“Migrações nordestinas alastram a esquistossomose.”

A Esquistossomose está assumindo proporções no Brasil que 
começam a preocupar os homens de indústria. As migrações de 
habitantes de zonas infestadas do Norte e Nordeste funcionam 
como veículos de difusão de vermes causadores de moléstia até 
hoje incurável.

Observa-se que para maior incidência do mal encontram-se  
as correntes migratórias de nordestinos e nortistas, fugiti-
vos da seca ou de condições desfavoráveis de existência em 
sua terra, e que demandam o sul dirigindo-se para a lavoura.  
(DN, 8 abr. 1958)
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Informa que o Brasil, na época, era um dos maiores focos endê-
micos da doença, ressaltando sua presença prioritariamente nos 
estados de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do 
Norte e nordeste da Bahia. A doença, típica de regiões onde não 
existe saneamento básico, seria mais uma confirmação do retardo 
do Nordeste. Na sua fase crônica e mais grave, ocasiona aumento do 
fígado e do baço, e já seria tão comum que os nordestinos a conhe-
ciam popularmente como “barriga d’água”.

Essa percepção do migrante como portador de doença conta-
giosa combina com a percepção de “atraso” da região que foi muito 
enfatizada pelo jornal a partir de 1958, atraso que não se restringia 
apenas às condições naturais, mas seria também econômico, político 
e social. O sertanejo seria o eterno flagelado, cuja vida era um calvário 
de fome e doença. O sofrimento iniciava-se com o custo de vida mais 
alto que o de São Paulo e Rio de Janeiro e com o salário que não atin-
gia o mínimo exigido por lei: “Por isso, toda a família tinha que traba-
lhar para suprir as deficiências do ganho” (DN, 8 abr 1958). Algumas 
consequências destas condições eram a péssima alimentação; o ele-
vado índice de mortalidade infantil; a elevada taxa de doenças como 
a tuberculose, a hanseníase, o tracoma, tifo, tétano, difteria, além da 
falta de água crônica e quase inexistência de saneamento básico.

Visitando um bairro pobre de São Luiz, os repórteres consta-
taram que as casas de madeira eram sustentadas por quatro paus, e 
que embaixo corriam todos os detritos: “A fedentina era insuportá-
vel”. Visitaram também outros bairros em companhia do Secretário 
da Saúde e era “a mesma imundície por falta de esgotos. Mosquitos 
formam verdadeiros exércitos. É impossível dormir”. E concluem: 
“Assim é todo o Nordeste”.

A essas imagens, as reportagens vão acrescentando números. 
Em maio de 1958, o jornal informa que “uma após outra chegam as 
caravanas. Caminhões despejam a carga humana diante da hospeda-
ria dos Imigrantes, que em nenhuma época anterior teria recebido um 
número tão elevado de retirantes”. Segundo estatísticas do Serviço 
social da Hospedaria, no mês de maio de 1958 teriam passado pela 
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Rua Visconde do Parnaíba: dia 10; 622; dia 11: 501; dia 12: 450; dia 
13: 371; dia 14: 455; dia 15; 354; dia 16: 324; dia 17: 436 e dia 18: 
447. (DN, 23 maio  e 26 jun. 1958)

Se em 1954 o jornal trazia manchetes assustadoras como: 
“Um milhão de nortistas em São Paulo”, referindo-se à evasão do 
campo para a cidade, o que provocaria escassez de gêneros devido ao 
aumento de consumidores nos centros urbanos, agora, em 1958, a 
evasão teria assumido proporções de êxodo rural:

Vem-se alarmando de maneira dolorosa, como consequência da 
seca no Nordeste, o êxodo humano rumo ao sul do país. A cala-
midade assume caráter nacional, pois os flagelados na iminên-
cia de sucumbirem na zona atingida pela seca deslocam-se para 
regiões mais amenas acarretando, para os estados sulinos, despe-
sas cujo valor se empregado no “polígono da seca” poderia resol-
ver parte do problema, fazendo pelo menos diminuir a imigração 
que tantos malefícios para o desenvolvimento da nação têm pro-
vocado. (DN, 22 nov. 1954 e 24 maio 1958)

A matéria destaca que o êxodo se transformou em fuga desespe-
rada que chegava a comprometer o trabalho de imigração organizada 
e o atendimento do Serviço Social. Afirma que levas de migrantes 
doentes, nus, famintos, sem dinheiro, não só fugidos da seca, mas 
iludidos à procura de outra vida e, no entanto, inaptos para o tra-
balho nas regiões necessitadas de braços, tornam-se uma população 
flutuante, “vivendo em estarrecedora promiscuidade nas viagens pelos 
vagões da Central do Brasil ou nas carrocerias dos caminhões” (DN, 
24 maio 1958). 

Outras reportagens referem-se à sazonalidade e às péssimas 
condições de trabalho, com baixa remuneração e exploração de crian-
ças, principalmente com relação à frente agrícola do norte do Paraná, 
resultando na expulsão do migrante dessa região que, pela obtenção 
de passes para viagens de trem, “passeavam” de cidade em cidade em 
um ir e vir andando a esmo em busca de trabalho.
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Dão-se lhes sem nenhum controle o direito de viajar para onde 
queiram, quantas vezes o entendam. O pior de tudo é que a desgraça 
toda cai sobre São Paulo. Não encontrando colocação nas fazendas, 
buscam os nordestinos fugir à fome lançando-se em aventuras por 
nosso estado. Aqui chegam doentes, e por excessiva sensibilidade dos 
prefeitos e delegados de polícia, são enviados para São Paulo, para 
serem internados no hospital das Clínicas, onde as vagas são conta-
das e mal chegam para os nossos.

O redator conclui: “o que vão encontrar aqui por leito é um sujís-
simo passeio público ou um portal de edifício. Assim nascem os men-
digos” (DN, 10 fev. 1958 e 14 jan. 1958). E, com eles,

os espetáculos deprimentes de milhares de nordestinos exibindo 
nas ruas da capital sua miséria degradante, a miséria de mulheres 
macilentas, crianças nuas tiritando de frio, homens em estado de 
debilidade física, infelizes, famintos, andando à toa pela cidade, 
inaptos para o trabalho. (DN, 20 mar. 1953 e 27 maio 1958)

Se, por um lado, na década de 1950, São Paulo podia ser consi-
derada uma metrópole industrial com um elevado índice de trabalha-
dores ocupados na indústria, na construção civil e no comércio, por 
outro, já começava a se fazer presente um grande contingente popu-
lacional advindo tanto do crescimento vegetativo como do grande 
volume de migrantes que o mercado formal não tinha capacidade de 
absorver.

Esses trabalhadores, embora não fossem novidade, agora sur-
preendem pelo número, tornando-se visíveis pelas ruas da cidade. 
Visibilidade que se reflete nas falas preocupadas  de políticos, técni-
cos, médicos, psiquiatras, que utilizam expressões como: “questão de 
suma gravidade a migração desordenada” (Ministro da Agricultura, 
João Cleofas,1952 – DN, 17 mar. 1952); “aumento espantoso dos 
necessitados” (Homero Silva, deputado Estadual,1952 – DN, 
29/8/1952); “esse deslocamento de atividade é demasiadamente vio-
lento para o Brasil” (Rafael Xavier, secretário geral do Conselho Geral 
de Estatística, 1951 – Revista Anhembi, v. 2, n. 4, 1951 ); “evitar 
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o êxodo da população do Norte, zelando pelo bem-estar de toda a 
comunidade” (Pacheco e Silva, psiquiatra, 1952 – Palestra realizada 
na cidade de Sorocaba, na sede da União Cultural Brasil/Estados 
Unidos, em  21/9/1946.); “recém-chegados surpreendem-se pre-
dispostos a sofrer verdadeiras crises de personalidade, muitas vezes 
seguidas de intensas e dramáticas repercussões no âmbito social” 
(Carvalhal Ribas, assistente da Clínica Psiquiátrica da Faculdade de 
Medicina da USP, 1952 – Arquivos da Polícia Civil de São Paulo,  
v. 24, 1952.).

Visibilidade promovida pelo Diário da Noite, que vai procurar 
construir um sentido para essa nova configuração da população da 
cidade. Fortalecendo leituras já feitas, entrelaçando leituras diversas, 
criando outras, o jornal proporá uma ordenação para a sensação de 
estranhamento, para o espanto, para a tensão que ele também contri-
bui para criar, provocados pelo aparecimento de miseráveis no centro 
da cidade, numa proporção nunca vista. E, se o sentido da pobreza 
é socialmente construído (Simmel, 1998, p. 15), o jornal contribui 
para essa construção apoderando-se dos migrantes e transformando-
-os em espetáculo e objeto de conhecimento.

O tema da mendicância fará parte das reportagens do Diário 
da Noite desde o início dos anos 1950, estendendo-se até o final da 
década. Sua argumentação terá como eixo a clássica oposição entre 
o verdadeiro e o falso mendigo, não isenta de polêmica, na própria 
imprensa naqueles anos, mas que se ajustava às posições que o jornal 
pretendia divulgar.

Intimamente ligado ao tema está o corpo do mendigo, pois his-
toricamente, é essa visão que desperta o sentimento de caridade e 
estabelece um dos principais critérios para a concessão de esmola.

Denunciando sistematicamente a mendicância, principalmente 
como fraude; a exposição do corpo sofredor do mendigo, não como 
digno de piedade, mas como espetáculo repelente e a caridade através 
da esmola à mão como encorajadora de ociosidade e do parasitismo 
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é que o Diário da Noite pretende orientar o leitor diante das novas 
questões suscitadas pelo crescimento da população migrante em São 
Paulo.

“Grupos de nordestinos: confrangedor espetáculo.

Falsos e verdadeiros mendigos continuam  
infestando São Paulo.”

Nordestinos.

Como se os mendigos da cidade não bastassem, seu número 
nesses últimos dias foi acrescido de maneira espantosa por reti-
rantes do Nordeste. De manhã e à tarde, invadem as ruas cen-
trais aos grupos e passam a cercar transeuntes com as mãos 
estendidas, implorando a esmola. Como, ás vezes, esta demora, 
chegam a importunar seriamente as pessoas que abordam. (DN, 
13 nov. 1951)

“Milhares de pedintes nordestinos nas ruas.

Espetáculo deprimente na capital e no interior.

Dormem nas favelas, cortiços e terrenos baldios.” 

Na capital o espetáculo é degradante. Eles sentam nas calçadas, 
dormem nos viadutos e nos cantos. Onde quer que andemos 
temos sempre aos nossos pés um infeliz nordestino. O roteiro da 
fome do Nordeste aos estados do sul facilitou o aparecimento de 
uma legião de milhares de mendigos. (DN, 23 mar. 1953)

O jornal cobra cadeia para os falsos mendigos, assistência em 
asilos para os verdadeiramente necessitados, e pede que o paulistano 
não dê esmolas. “O slogan deve ser este: “colabore com as autoridades. 
Não estimule a mendicância, não dê esmolas” (DN, 7 ago. 1952).

O delegado Paulo Henrique Silveira promete campanha severa 
contra os falsos mendigos, afirmando que “ainda há mendigos nas 
ruas, mas estão diminuindo e com o tempo serão reduzidos a um 
pequeno número que não envergonhará ninguém. Todos os pedintes 
são de outros estados ou do interior. 
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Confinamento e ação policial serão as soluções apoiadas pelo 
Diário da Noite para pôr término “às cenas chocantes e entristecedo-
ras” que se desenrolavam nas ruas da capital. Um dos artigos refere-se 
a uma verdadeira blitzkrieg para descrever a ação da polícia, que con-
sistia em percorrer as ruas da cidade praticando a detenção de mendi-
gos que, ao chegarem à delegacia passavam por uma avaliação na qual 
os verdadeiros necessitados, ou seja, aqueles que não tinham condi-
ção de se manter, receberiam assistência, e os “exploradores do senti-
mento do povo”, “os espertalhões” seriam encaminhados aos “xadrezes 
da polícia”.

Durante a década de 1950, a elevada entrada de migrantes na 
capital acrescida pelo agravamento da seca no Nordeste, determinou 
o acirramento do discurso do jornal, o próprio repórter colhe dados, 
presencia os fatos, adensa a verdade e, ao mesmo tempo questiona 
definitivamente o ato de caridade tradicional que agora parecia com-
binar, mais do que nunca, com gestos que alimentavam um atraso 
proverbial do Brasil e já descabido na metrópole de São Paulo, carro-
-chefe do país. Os mendigos além de envergonharem os paulistanos, 
tornam-se ainda mais intoleráveis porque vêm de outro lugar. A men-
dicância, assim, vai deixando de ser tratada como um espetáculo con-
frangedor para tornar-se repelente, caso de polícia, protagonizada por 
gente que explora e maltrata crianças, que expõem seus corpos con-
tagiosos e deformados sem nenhum pudor, envergonhando e ofen-
dendo os paulistanos, podendo mesmo atentar contra a propriedade 
privada. Segundo o jornal, as mãos que pedem esmolas deveriam, 
antes, ocupar-se da lavoura. 

Cada vez mais desaparece a imagem do verdadeiro mendigo, 
predominando a já consagrada figura do vagabundo, agora incrus-
tada na paisagem das ruas centrais da “capital do trabalho”. Sendo os 
falsos a maioria, como as manchetes não cansam de repetir. A pre-
sença dessa população em São Paulo, seria eminentemente, um caso 
de polícia, previsto no código Penal de 1940.
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A parte da população de São Paulo que vive em condições de 
miséria porque não pode se enquadrar no emprego formal, nem 
nas modalidades informais de sobrevivência, tampouco no pre-
cário sistema de assistência pública do período, mais voltado 
para o trabalho com carteira assinada, vai sendo cada vez mais 
associada ao universo do crime, com num retorno à fórmula e 
que a questão social é uma questão policial. É associada também 
à ideia que nesses anos começa a ser construída, tornando-se 
quase um padrão nos dias atuais, de que as metrópoles abrigam 
supérfluos, inúteis para o mundo. (Bauman, 2009)

Além disso, a nítida distinção que o jornal opera entre o pau-
listano e os recém-chegados, como os textos não cessam de assina-
lar, permite que se cole à imagem do mendigo, que se confunde com 
vagabundo, vadio, desajustado, delinquente, a do nordestino, abrindo 
assim espaço para a construção de estereótipos.

Nessa realidade que se quer objetiva, porque constante-
mente reiterada, realidade que o leitor está convocado a apreender, 
o migrante aparece duas vezes como inutilidade. Inútil porque não 
pode trabalhar e inútil porque não quer trabalhar. Nas duas catego-
rias ele é desprezado.

Começam a surgir assim, os “baianos” e os “paus-de-arara”.

A nova face do crime: o baiano e a peixeira

Indigente, mendigo, desempregado, molambo, o migrante 
recém-chegado a São Paulo aparece no jornal como expressão de um 
universo social marginal. “Flutuantes”, “difíceis de classificar”, “profis-
sionais da viração”, são rubricas que se fundem num único significado: 
fora do mundo do trabalho formal, aproximam-se perigosamente do 
mundo do crime.

Atestando essa proximidade, várias reportagens sobre as bati-
das policiais contra a mendicância apontam para a existência, 
em meio àquele grupo, de indivíduos procurados pela polícia, 
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foragidos da justiça e mesmo para a presença de menores por-
tando “pacaus” de maconha e arsênico, em promiscuidade com 
marginais. (DN, 24 jan. 1958)

Desde o final do século XIX, na Europa e nos Estados Unidos, 
congressos, resoluções, publicações, criações de instituições, numa 
atividade febril que se estenderá até os anos 1860, ampliaram de tal 
forma o espectro da delinquência que a criminologia, mais do que 
defender a sociedade contra o crime, tornou-se uma “ciência” do con-
trole social, incidindo sobre o ainda pouco conhecido “mundo do tra-
balho” e sobre aqueles que, como marginais, estavam fora dele.

O discurso criminológico harmonizava-se com a ideia, predo-
minante nos anos 1850, do triunfo do capitalismo como represen-
tante do máximo de desenvolvimento social e de que qualquer falha, 
como a pobreza, seria antes de indivíduos anormais, nunca do sis-
tema, considerado exemplar, pautado pelo valor do trabalho. Sendo 
assim, ociosidade, indolência, inconstância resultariam na miséria e, 
consequentemente no crime.6

Reiterando a associação entre pobreza, ócio e crime promovida 
pela criminologia, que funde a aparência do corpo, a hereditariedade 
e o meio social como parâmetros para detectar os que tinham ten-
dência para o desvio, o Diário da Noite, ao noticiar os crimes, numa 
linguagem apropriada ao seu público, divulga empiricamente os pres-
supostos discutidos por juristas, médicos e psiquiatras cujos objetivos 
seriam discriminar claramente os que oferecem perigo à integridade 
da sociedade e contra eles estabelecer medidas de “defesa social,” seja 
com o propósito de reabilitação, por meio da segregação em colônias 
agrícolas, da cura pela internação no manicômio Franco da Rocha ou 
estabelecendo a reclusão em penitenciárias.

6 Segundo Foucault, o discurso da criminologia é tão fortemente exigido e tornado necessário pelo funcio-
namento do sistema que não precisa se justificar teoricamente, nem ter uma coerência ou estrutura. Ele 
é inteiramente utilitário (Foucault, 1979, p. 138). Na América Latina e no Brasil, obteve forte acolhida, 
proporcionando suporte teórico à discriminação de negros, migrantes e imigrantes. 



Imigrantes nordestinos em São Paulo: a invenção do baiano e da peixeira

165

Nessa perspectiva, os migrantes enquadram-se na ampla cate-
goria de “desviantes sociais”, bem detectados por Goffman (1998): 
são essas, as pessoas consideradas engajadas numa espécie de nega-
ção coletiva da ordem social. “Elas são percebidas como incapazes de 
usar as oportunidades disponíveis para o progresso nos vários cami-
nhos aprovados pela sociedade; mostram um desrespeito evidente 
por seus superiores; falta-lhes moralidade; elas representam defeitos 
nos esquemas motivacionais da sociedade”.7

Assim, o jornal concebe um texto que articula um pensamento 
já elaborado sobre os desviantes sociais, desde o século XIX, com as 
“migrações irracionais” que “infestam a cidade com milhares de inap-
tos para o trabalho” produzindo no leitor um sentido coerente para 
uma realidade que suas próprias páginas evidenciavam como caótica 
e perigosa.

Se, de um lado, o nordestino é o indigente, o mendigo, o 
molambo, farrapo, ao mesmo tempo o jornal cria para ele uma nova 
representação: ele não será apenas um criminoso, mas o pior dos cri-
minosos, assassino movido por uma crueldade inusitada e gratuita:

Não furei mais porque ele fugiu

No quadro dos desajustados que procedem do Nordeste brasi-
leiro está o cearense Abmur Cassiano Silva, de 21 anos, natural de 
Baturité, que foi autor de covarde agressão da qual foi vítima um 
menor de 16 anos, seu amigo. Motivos pueris que, de forma alguma, 
justificam o gesto violento e brutal, a fúria sanguinária de que deu 
provas com o máximo de seu sangue frio, foram a causa do crime, só 
não matou porque não pôde.

Abmur quando chegou do Nordeste, ficou na casa de conheci-
dos em Tibagi, onde conheceu Luiz Carlos Oliveira, 16 anos, 

7 Fazem parte dos desviantes sociais: prostitutas, viciados em drogas, delinquentes, criminosos, músicos de 
jazz, boêmios, ciganos, parasitas, gigolôs, homossexuais malandros de praia e o mendigo impenitente da 
cidade. Goffman, 1988, p. 155).
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ambos vieram para São Paulo e moravam num hotel na rua João 
Teodoro. Estavam aqui há 14 dias e discutiram por questões de 
serviço. O moço esfaqueado conseguiu fugir. (DN, 24 out. 1952)

“Prisão preventiva do baiano Oliveira Junior.

Principal personagem de uma orgia de sangue.”

Em Vila Xavantes, estrada de Itaquera, o delegado João 
Nepomuceno de Freitas solicitou prisão preventiva de José de 
Oliveira Júnior natural de Itabuna (Bahia), 43 anos, casado. O 
fato ocorreu numa maloca paupérrima. Ali viviam José, esposa, 
filha e tinha como vizinhos mais dois casais. Por discussão a res-
peito de cabras soltas, José atirou num dos vizinhos com uma 
espingarda, espancou outro, apunhalou mortalmente o outro e 
feriu a mulher. (DN, 7 jul. 1953)

“Saiu de casa disposto a fazer ameaças.

Tres rapazes esfaqueados pelo paraibano valentão.”

Armado de faca e canivete, em companhia de um conterrâneo, o 
agressor insultava meio mundo até que encontrou jeito para dar 
evasão aos seus instintos sanguinários. (DN, 4 abr. 1955)

Com textos curtos, sem rodeios, com linguagem incisiva, o jornal 
recorta o real e dele faz surgir o nordestino homicida. Aqui, não se 
trata de narrativas longas, de “interesse humano”, não se busca a pro-
ximidade do leitor com o acontecimento, mas seu distanciamento, a 
vítima é descrita de forma sucinta, evitando-se os detalhes; a atenção 
do leitor deve focar  no criminoso.

O jornal descreve a eminencia do perigo e sua natureza. Se o 
texto deve despertar sentimentos, seriam o do medo e do ódio, se 
deve despertar algum desejo, seria o de repúdio. Por certo, o medo e 
a raiva não eram emoções novas veiculadas pelos relatos de crimes na 
imprensa. A diferença é que, agora, elas se identificam com “adventí-
cios das regiões mais atrasadas do Brasil”, cuja natureza seria tão pri-
mitiva quanto a do território do qual procedem.
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Pelos relatos, o leitor será sempre informado quando o assassino 
for nordestino e aprenderá a reconhecê-lo pela ausência de afetivi-
dade, pois é capaz de matar amigos; pela ausência de arrependimento, 
pois se pudesse “furava mais”; pela frieza, pois mata ex- namoradas, 
abate chefes de família; pela brutalidade, pois crava o punhal no cora-
ção, matando sem motivo. Assim, quase que diariamente a mesma 
aula se repete com as mesmas palavras: baiano, cearense, pernambu-
cano, paraibano, sergipano que vêm acopladas a “episódio sangrento”, 
“fúria sanguinária”, “gesto violento e brutal”, “motivo banal”, “sangue 
frio”.

À descrição do fato como seu retrato fiel impresso junta-se 
o retrato que associa as características físicas do nordestino com o 
crime, com a ajuda de legendas como: “Estava disposto a matar”; 
“Este indivíduo carregava ostensivamente uma faca”; ”Estava pronto 
para matar”. 

À véspera de Natal, em 1956, o Diário da Noite, em uma man-
chete, com uma única palavra, estabelece para o leitor uma das ima-
gens mais contundentes do nordestino em São Paulo: “selvagem”.

Na manhã de ontem, em Guarulhos, o servente de pedreiro José 
Ferreira da Silva, alagoano, de 34 anos de idade, casado, pai de 
cinco crianças, por ter sido despedido do emprego que exercia 
num prédio em construção naquele município, muniu-se de 
duas “peixeiras” e abateu o chefe de serviço Wladimir Kurilas, 
com cerca de 20 pontaços. Perseguido por populares que ten-
taram linchá-lo, o bárbaro homicida escondeu-se num matagal, 
onde pouco depois foi preso por um soldado da aeronáutica e 
entregue à polícia. Uma das facas, o selvagem atirou fora ficando 
de posse apenas da outra. Mesmo preso, o alagoano quase foi 
justiçado por populares que, armados de cacetes e outros ins-
trumentos, procuraram arrancá-lo das mãos dos policiais, tal 
foi a revolta que o seu crime lançou no espirito público. (DN,  
22 dez. 1956)
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Em um texto curto, que aproxima o nordestino do criminoso 
lombrosiano, meio homem, meio animal, marcado pelos estigmas da 
degeneração, o jornal localiza onde está o selvagem: nos canteiros de 
obras da construção civil, onde se encontra grande parte dos migran-
tes da cidade, que munidos de “peixeiras”, impulsionados por ata-
vismo sanguinário “abatem com vinte pontaços” seu superior, o chefe 
de serviço.

No final da matéria, agora tomando um distanciamento que 
o exime de qualquer responsabilidade, o redator informa sobre o 
impacto que o crime teria provocado num vago “espírito público” que 
por pouco não teria levado a que o criminoso fosse justiçado, mesma 
informação que já havia passado numa notícia de 13 de outubro de 
1952, quando “populares tentaram linchar um criminoso alagoano a 
cacetadas. O jornal, aqui, toma o cuidado de se referir a populares 
como as pessoas de bem, cidadãos indignados, não a um ajuntamento 
de pessoas predispostas a atos irracionais.

As tentativas de linchamento, estrategicamente colocadas nas 
conclusões dos textos sugerem essa ação como alternativa válida, 
sugerem que se os linchamentos tivessem sido realizados a justiça 
teria sido feita. É preciso ressaltar que essa possibilidade, na grande 
maioria das vezes só aparece quando o criminoso é nordestino, único 
cuja procedência é denominada nos relatos de crimes, sendo os come-
tidos por eles, invariavelmente, os mais graves como os de homicídio. 

“Tentaram linchar o baiano”
Quando provocava os fregueses e empregados do bar, café e 
restaurante Colon, na rua João Guerra em Santos, o operá-
rio Ananias Monteiro da Silva, 34 anos, natural de Angical, no 
estado da Bahia, foi advertido pelo estivador Ermínio Germano 
da Silva, de 48 anos, casado, de que não permitiria que ele con-
tinuasse a contar vantagem e daí praticasse qualquer desordem. 
Resmungando, o baiano deixou o bar num táxi, foi até sua casa, 
muniu-se de um revólver e voltou.
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Ananias fez dois disparos contra o estivador e tentou a fuga. 
Houve perseguição e alcançado no pátio da estação de ferro 
Sorocabana foi agredido pelos populares a socos, pontapés e 
empurrões. Uma viatura da Rádio Patrulha evitou que o operá-
rio fosse massacrado. (DN, 22 set. 1970)

Personificando o real, falando em nome dos fatos, entre os 
quais estaria o aumento da criminalidade e a inoperância da polícia, 
demonstrados pelos relatos diários, o jornal produz credibilidade. 
Colocando em circulação o medo e a insegurança, insinua possibili-
dades de ações práticas. Como afirma Michel de Certeau, “uma credi-
bilidade do discurso é em primeiro lugar aquilo que faz os crentes se 
moverem. Ela produz praticantes” (1994, p. 241).

Não seria surpreendente assim, o desabafo trágico e perplexo 
de um velho e humilde morador da Baixada Fluminense, em 1980, 
vítima de muitos assaltos e testemunha de tanta violência: “O rádio 
diz a toda hora para o povo colaborar com a polícia. O povo colabora 
linchando”.

À imagem do selvagem construída para o “baiano” junta-se a 
da “peixeira”, criando uma simbiose entre ambos. A peixeira, de uso 
comum no Nordeste como instrumento de trabalho, transforma-se, 
através do jornal, em uma arma, instrumento que daria vazão à bru-
talidade do nordestino: “Num duelo a “peixeira” o sobrinho matou  
o tio”.

Segundo a matéria, por questões de honra dois homens originá-
rios de Pernambuco enfrentaram-se a faca na estrada do Mandi, dis-
trito do Bairro do Limão,

Após desesperada luta, um dos contendores tombou no solo sem 
vida enquanto o outro ficou mortalmente ferido. Nessa ocasião, 
João Pereira, sacando de afiada “peixeira”, investiu furiosamente 
contra José de Almeida, vibrando-lhe diversos golpes. José sacou 
longa “peixeira” e travou contra seu tio violenta e desesperada 
luta. Durante o embate, José cravou a lâmina aguçada nas costas 
do tio, atravessando-lhe o pulmão; perdendo as forças, João 
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caminhou alguns passos e caiu morto defronte à sua residência. 
José, mortalmente ferido, foi amparado por populares e remo-
vido para o Hospital das Clínicas. (DN, 8 out. 1956) 

“Morto no matagal com uma peixeira cravada no corpo.
A lâmina mede 25 cm de comprimento por 6 de largura”

Atraído ao local por um provável companheiro ou amigo, proce-
dente como a vítima, do Norte do pais.  Perdura o mistério em 
torno do assassínio do moço cujo corpo foi encontrado no mata-
gal de um terreno baldio situado no fim da rua Gabriel Monteiro 
da Silva no Jardim Paulistano. Cravada no corpo achava-se pon-
tiaguda faca cuja lâmina media 25 cm de comprimento por 6 
de largura, na parte posterior, junto ao cabo tosco de madeira. 
Dadas as circunstancias em que ocorreu o crime, acredita-se que 
o assassino seja conhecido ou amigo do morto, prevalecendo a 
hipótese de terem ambos viajado juntos para essa capital, possi-
velmente procedentes do Norte.
Augusto Ferreira da Silva teria exibido algum dinheiro que pos-
suia, o que levou o companheiro a engendrar um plano para dele 
se apoderar, levando então o moço para um lugar ermo, sob qual-
quer pretexto e eliminando-o. O encontro do cadáver naquele 
local reforça essa versão, pois a vítima é ali desconhecida. O pró-
prio instrumento do crime é do tipo habitualmente utilizado por 
retirantes, a “peixeira”. (DN, 14 jul. 1958)

Essas imagens do nordestino, que acompanhado da “peixeira” 
está disposto a matar por motivos banais, não se completam sem que 
lhe seja atribuída também a de louco criminoso e sem que o bairro de 
São Miguel Paulista seja assinalado muito mais como reduto de mal-
feitores do que como bairro de trabalhadores.

“Internadas algumas em estado gravíssimo.
Tomado de loucura retirante feriu a faca 20 pessoas.”

Em Belo Horizonte, informa a “Meridional” que o retirante 
baiano Luiz Pereira da Cruz, de 30 anos, quando se encon-
trava sentado na gare da Central do Brasil foi tomado de ins-
tantâneo acesso de loucura. Empunhando uma faca o retirante 
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atacou todas as pessoas que defrontava, ferindo mais de vinte 
delas, umas no abdômen e outras nas costas ou nos braços. 
Estabeleceu-se então o pânico, todos procurando fugir do louco. 
Este correu em direção da Praça Vaz de Melo e ali esfaqueou 
outras pessoas. A custo foi finalmente dominado, sendo levado 
amarrado para a polícia. Vinte pessoas foram socorridas no 
Pronto socorro sendo que algumas ficaram internadas em estado 
gravíssimo. (DN, 20 abr. 1958)

Se o nordestino, por sua constituição primitiva, é levado a matar 
por motivos banais, nessa matéria ele já é o retirante cujo atavismo 
levado às últimas consequências o conduz a matar qualquer um, sem 
nenhum motivo.

As migrações para o Brasil foram objeto de preocupação de cien-
tistas desde o século XIX, e os deslocamentos dos anos 1950, basica-
mente internos, impulsionaram as reflexões sobre as reações mentais 
dessas populações diante da metrópole.

Cientistas do porte de Antonio Carlos Pacheco e Silva e 
Carvalhal Ribas alertavam, com seus estudos sobre as migra-
ções, para as “dificuldades de adaptação física, psicológica e social 
que acarretam a deflagração de psicoses várias e desordens de 
conduta” (Silva, p. 16). Pacheco e Silva, inclusive, nesses anos, é 
adepto entusiasta da eugenia, citando em seu favor o fato de já 
ser realizada nos Estados Unidos, país admirado pelo seu grande 
desenvolvimento científico. Segundo Carvalhal Ribas, “os recém-
-chegados, nos ambientes novos e estranhos, subordinados a 
padrões de cultura e de conduta bem diversos daqueles em que 
se desenvolveram e se ajustaram, surpreendem-se predispostos a 
sofrer verdadeiras crises de personalidade, muitas vezes seguidas 
de intensas e dramáticas repercussões no âmbito social”. (Ribas, 
1952, p. 97)
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Assim, discurso científico, boletins de ocorrência, discurso polí-
tico alimentam as notícias do jornal, fazem circular o medo, a inse-
gurança, o desejo de isolamento, construindo um consenso, nos anos 
1950, em torno da definição do migrante como um perigo social.

Nos anos 1930, José Hermínio de Moraes e Horácio Lafer 
adquiriram nos Estados Unidos, os equipamentos de uma grande 
fábrica química. Mais de 18 mil toneladas de equipamentos foram 
transferidas da fábrica original, em Virgínia, para São Miguel 
Paulista, local onde foi instalada, pelo baixo custo dos terrenos, pela 
proximidade de uma estação ferroviária e pela presença de grandes 
reservatórios de água. 

A fábrica começou a funcionar em 1937 e, após a Segunda 
Guerra, a Nitro química transformou-se na maior produtora 
de rayon do país, com mais de 7 mil trabalhadores, tornando-
-se também uma das maiores e mais lucrativas indústrias do do 
Brasil. (Fontes, 1997, pp. 368-369)

Os operários da Nitro eram predominantemente de origem 
nordestina, e São Miguel, desde 1940, ficou conhecido como “Bahia 
Nova”. No Diário da Noite, o bairro se destaca por abrigar uma popu-
lação violenta, sem noção de civilidade, que ataca pacíficos cidadãos.

“Piauienses e baianos em violento conflito:

Um morto e sete feridos.” 

Conflito de graves consequências teve origem aos primeiros 
minutos da madrugada de hoje na Rua Cumaru, defronte ao 
prédio 253, onde está instalado um bar, em Vila Nitro Operária, 
em São Miguel Paulista. A reportagem apurou que na briga 
tomaram parte dois grupos. Um integrado por piauienses e 
outro por baianos. Apurou também que o álcool foi um dos 
motivos principais da rixa que resultou em um morto e sete feri-
dos, um em estado grave. (DN, 22 fev. 1960)
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“Estupido crime de morte no parque Pedro II
Morto a golpes de ‘peixeira’ por um fura fila de onibus”

Tentando ingressar no coletivo sem respeitar o direito das pes-
soas que estavam a sua frente, o criminoso foi advertido por um 
velhinho e desandou a ofendê-lo com palavrões. Outros cidadãos 
tomaram partido do ofendido o que mais irritou o desalmado 
que, sacando da faca, tentou ferir alguns e acabou acertando três 
golpes num infeliz fiscal da prefeitura. Preso quando tentava 
fugir. (DN, 22 fev. 1960)

Segundo o jornal, o crime ocorreu às 19 horas, horário em que 
cerca de 80 pessoas aguardavam o ônibus 202 que serve a localidade 
de São Miguel Paulista. Quando o ônibus chegou, o operário per-
nambucano José Irineu tentou furar a fila. Durante a discussão, o 
irmão de Irineu sacou uma “peixeira”, “investindo furiosamente contra 
os passageiros, atingindo Antônio Romano, vibrando-lhe três pro-
fundos golpes, dois no ventre e um no peito” (DN, 17 dez. 1958).

Inassimiláveis às práticas de cidadania, civilidade, boa educação, 
os nordestinos mostravam-se inaptos para a vida urbana moderna.

Mendigos, indigentes, loucos, criminosos, as páginas do Diário 
da Noite, nos anos 1950, criaram imagens, produziram fatos sociais 
que fazem parte do nosso cotidiano nos dias de hoje. Mais uma vez, 
tanto quanto o desabafo do morador da Baixada Fluminense, não 
surpreendem as opiniões de uma moradora do Bairro da Mooca, des-
cendente de imigrantes italianos, em 1989:

• Tem muito cortiço na Mooca desde que veio gente do Norte. 
Tem trezentos cortiços, cada um tem 50 famílias, só com três 
privadas. Como se pode viver assim?
• A coisa pior que existe na Mooca é que o povo fica com medo. 
É muito crime, muito assalto.
• Quem são os criminosos?
• Pessoal que assalta é tudo nortista, tudo gente favelada. 
(Caldeira, 2000)
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Referindo-se ao assalto por ela sofrido: 

eles tinham cara boa. Uma era baixinho, moreninho, se vê que 
era do Norte. O outro tinha cara branca, mas sempre nortista. 
Devia acabar com essa vinda de gente para cá, devia dar con-
dições para eles lá. Mas a turma é indolente também, não quer 
saber de trabalhar. Vou logo dizendo para vocês: eu sou a favor 
da pena de morte a quem mereça. Aqui na Mooca nós somos a 
favor da pena de morte. A Mooca está infestada. (Ibid.)

Nesses anos, o Diário da Noite coloca à disposição do leitor, 
simultaneamente, várias possibilidades de leitura do nordestino: 
como mendigo, visto como falso em grande parte das vezes; como 
indigente, como ingênuo, como vítima flagelada, desempregado ou 
homicida, silenciando sobre sua participação na formação da classe 
trabalhadora de São Paulo que garantiu o desenvolvimento do pro-
jeto de modernização do país na década de 1950. E se o jornal faz 
circular o efêmero, o diverso, o ambíguo, será pela repetição paciente 
dos mesmos temas e das manchetes e fotos chocantes que diaria-
mente aparecem e parecem novos que ele criará condições de estabe-
lecer formas de crer, fabricará desejos de exclusão, de discriminação, 
de afastamento, tornando-os justificáveis, pertinentes, como fazendo 
parte da esfera do bom senso. Desejos que um sentimento de piedade 
também divulgado – “Ajudemos nossos irmãozinhos do Nordeste” –  
não elimina, mas complementa, alimentando a imagem do nordestino 
como um inútil, como um peso para os paulistas. Assim, o Diário da 
Noite consolidou e criou novos significados para a presença do nor-
destino na cidade de São Paulo. E, assim, como significados podem 
ser transgredidos, também podem ser bem assimilados.

Da eficácia da proposta do Diário da Noite talvez sejam bons 
exemplos a fala da moradora da Mooca em 1989: “Eles empestaram 
tudo, deveria voltar tudo pra lá”. E a manchete do Jornal do Brasil de 
1987: “País não tem lugar para migrantes” (apud Revista Travessia, 
1988, p. 7).
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Entretanto, nos anos 1950 como agora, não pensamos a pro-
dução dessas representações como um beco sem saída, como se 
estivéssemos dominados por forças gigantescas, globalizadas, que 
impediriam qualquer ação além do conformismo. Pelo contrário, con-
sideramos que essas representações são produzidas em um espaço 
social, terreno de disputas, de práticas diversas, leituras diferenciadas 
que permitem uma atitude crítica por pare dos agentes sociais.

Num momento em que o sensacionalismo está disseminado em 
todos os tipos de mídia, em que predomina a cultura do efêmero, do 
imediato, do acontecimento, a história tem um papel relevante. Ela se 
inscreve num campo de saber que por compreender as relações entre 
o passado e o presente, pode contribuir para a análise crítica e supera-
ção dos discursos mitológicos criados e transmitidos pela mídia.
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Mulheres congolesas em situação  
de refúgio no município  

de São Paulo: dimensão, desafios  
e diretrizes de pesquisa a partir  

de experiências de campo
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Introdução

A interseccionalidade das estruturas de raça, gênero e classe 
como condicionante das migrações internacionais3 e dos termos de 
interações sociais e inserção laboral dos migrantes nos países de 

1 Doutorando em Demografia pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Mestre em 
Economia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Graduada em Jornalismo pela Faculdade Cásper 
Líbero. Pesquisadora do Observatório das Migrações no Estado de São Paulo (Núcleo de Estudos de 
População “Elza Berquó”/UNICAMP).

2 Doutorando em Demografia pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Mestre em 
Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais San Tiago Dantas 
(UNESP/UNICAMP/PUC-SP). Bacharel em Relações Internacionais pela Universidade Anhembi 
Morumbi. Pesquisador do Observatório das Migrações no Estado de São Paulo (Núcleo de Estudos de 
População “Elza Berquó”/UNICAMP).

3 É importante pontuar, em primeiro lugar, que o Brasil não é um destino prioritário nas rotas de refúgio. 
Entre 2010 e 2017, o país registrou 120.068 solicitações de refúgio e, em 2017, tinha um estoque de 10 
mil pessoas reconhecidas como refugiadas, em um contexto mundial de 22 milhões de refugiados distri-
buídos por outros países (desconsiderando-se os deslocados internos), segundo dados do Acnur de 2017 
(Baeninger e Fernandes, 2018).
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destino e trânsito é um dos temas que emergem do contexto de 
migrações transnacionais e, em especial, de migrações Sul-Sul. A dis-
cussão é emergente na agenda de pesquisa da academia, apesar de 
ainda não ser central nos debates governamentais. 

É sob essa perspectiva que se discorre neste artigo sobre proble-
mas e desafios de mulheres migrantes da República Democrática do 
Congo em situação de refúgio4 no município de São Paulo.5 Quando 
se trata das migrações de refúgio negras e femininas, as congolesas 
se colocam como o grupo mais numeroso tanto em nível nacional 
quanto no território abordado. Mesmo assim, ainda são escassos os 
estudos que versam sobre as dinâmicas migratórias deste grupo. 

Para os aspectos quantitativos da análise, serão usados dados 
compilados no Atlas temático sobre migrações internacionais (2017) 
e no Atlas temático sobre migrações refugiadas (2018), ambos do 
Observatório das Migrações em São Paulo, e fontes complementa-
res, como a Secretaria Nacional de Justiça. O foco, no entanto, será 
em uma abordagem qualitativa, baseada em observações proporcio-
nadas pela participação nos trabalhos de campo no marco da pes-
quisa “Perfil socioeconômico e laboral das pessoas refugiadas no 
Brasil”, encomendada pelo Alto Comissariado das Nações Unidas 
para Refugiados (Acnur) e conduzida ao longo do segundo semestre 
de 2018 com universidades brasileiras integrantes da Cátedra Sérgio 
Vieira de Mello. 

Este trabalho apresenta-se como um estudo preliminar. Assim, 
os apontamentos aqui feitos devem ser interpretados como pontos de 
partida para investigações vindouras mais aprofundadas e sistema-
tizadas. Ressalta-se, também, que os fatos aos que nos referimos na 

4 Entendem-se como “pessoas em situação de refúgio” aquelas enquadradas como tais sob os termos da Lei 
n. 9.474/97 (Brasil, 1997a), ou seja, que já tiveram seu pedido de refúgio reconhecido. Isso significa que 
os apontamentos reunidos neste texto dizem respeito apenas às congolesas que obtiveram o reconheci-
mento de sua condição de refugiadas, não sendo, assim,  incluídas, as solicitantes de refúgio ou mulheres 
em outra situação migratória.

5 Salienta-se que o presente texto se refere às migrantes nacionais da República Democrática do Congo, país 
que não deve ser confundido com a República do Congo (comumente referida como Congo-Brazzaville). 
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seção sobre as observações de campo foram os que se sobressaíram, 
subjetivamente, por sua gravidade. Assim, é necessário verificar a fre-
quência dos fenômenos para aferir significado teórico.

O texto está organizado em duas partes, além da introdução e 
das considerações finais: na primeira, apresenta-se o perfil da migra-
ção refugiada congolesa no município de São Paulo, situando-a no 
âmbito do Estado de São Paulo e nacional. Na segunda parte, sis-
tematizam-se cinco aspectos relacionados às interações sociais e 
integração laboral identificados como usuais e/ou de grande rele-
vância entre as entrevistadas, complementados por apontamentos 
que devem também servir de referência a esforços teóricos de análise 
sobre migração feminina e negra no Brasil de forma geral.

A migração refugiada congolesa

 Os migrantes da República Democrática do Congo (RDC) cor-
respondem à terceira maior nacionalidade entre aqueles reconheci-
dos como refugiados no Brasil. Segundo dados do Acnur até 2016, 
dos 9.621 refugiados reconhecidos, 1.262 eram congoleses, corres-
pondendo a pouco mais de 13% do total de pessoas nessa situação 
no país, atrás apenas dos sírios (2.591) e dos colombianos (1.288) 
(Baeninger e Fernandes, 2018, pp. 31-33). 

O estado paulista e, mais precisamente, sua capital, figuram 
como o principal destino à migração refugiada congolesa no país. De 
acordo com dados do Sistema Nacional de Cadastros e Registros 
(Sincre), entre 2000 e 2015, 521 congoleses tiveram acesso ao 
Registro Nacional de Estrangeiro (RNE)6 de refúgio; destes, cerca de 
45% estariam no estado de São Paulo (Baeninger e Fernandes, 2018, 

6 Documento de identificação do migrante, atualmente denominado Carteira de Registro Nacional 
Migratório.
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pp. 78 e 135). Acrescenta-se, ainda, que os congoleses no estado cons-
tituem-se como a segunda maior população de refugiados, superados 
apenas pelos sírios (p. 150), acompanhando a tendência nacional.7 

Identifica-se que a proporção de refugiados entre os migrantes 
congoleses no estado de São Paulo se elevou a partir de 2011, como 
se pode ver no Gráfico 1.

Gráfico 1 – Migrantes e refugiados da República Democrática do Congo 
registrados por ano no estado de São Paulo, entre 2000 e 2016.

Fonte: Sincre – Atlas Temático sobre Migrações Internacionais; Sincre – Atlas Temático sobre 
Migrações Refugiadas/Observatório das Migrações em São Paulo. 

Do contingente de 521 congoleses identificados anteriormente 
nos dados do Sincre, as mulheres, foco deste artigo, representam 
cerca de 40% (Baeninger e Fernandes, 2018), cifra mais elevada do 
que aquela referente aos refugiados em geral no Brasil, situada entre 
25% e 29% nos últimos anos (Secretaria Nacional de Justiça, 2017; 
2018). A proporção se repete com relação ao estado de São Paulo 
(Baeninger e Fernandes, 2018, p. 188), assim como em sua capi-
tal. Considerando que os registros de congoleses na capital pau-
lista, segundo última fonte citada, correspondem a mais de 85% do 

7 Em 2017, no Brasil, 106 congoleses foram reconhecidos como refugiados, número superado apenas pelo 
correspondente aos sírios (310) (Secretaria Nacional de Justiça, 2018). 
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total referente ao estado (Demétrio, 2018; Baeninger e Fernandes, 
2018), pode-se inferir que o perfil etário das mulheres no municí-
pio de São Paulo também está predominantemente na faixa entre 
25 e 29 anos, ou seja, no auge da idade reprodutiva  – ao passo que, 
entre os homens, a maior concentração está na faixa de 40 a 44 anos 
(Baeninger e Fernandes, 2018, p. 73 e 179).

Gráfico 2 – Refugiados da República Democrática do Congo registrados 
por ano no Brasil, estado de São Paulo e no município de São Paulo, entre 
2000 e 2015.

Fonte: Sincre – Atlas Temático sobre Migrações Internacionais; Sincre – Atlas Temático sobre 
Migrações Refugiadas; Sincre –  Banco Interativo/Observatório das Migrações em São Paulo

Uma análise mais aprofundada sobre o perfil demográfico dessa 
migração feminina deve ser realizada após a divulgação dos dados 
agregados contidos na pesquisa do Acnur, incluindo-se as informa-
ções quantitativas sobre estado civil, filhos, pedidos de reunificação 
familiar e relações de dependência referentes às famílias no país de 
origem. Há de se considerar, conforme Pessar (1984 apud Peres, 
2016), que a base de qualquer trajetória migratória feminina é o ciclo 
de vida familiar e individual, que inclui, entre outros aspectos, o casa-
mento e o nascimento de filhos, mas também as transformações dos 
papéis de gênero, as estratégias migratórias e a inserção em diferentes 
mercados de trabalho ao longo do projeto migratório (Peres, 2016). 
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O trabalho de campo, ainda sem a compilação dos dados, já apontou 
a heterogeneidade dos processos migratórios das congolesas, refor-
çando a hipótese cada vez mais debatida de que as mulheres não são 
agentes secundários aos homens nos processos migratórios (ibid.).

Observações de campo sobre congolesas  
em situação de refúgio em São Paulo

A pesquisa “Perfil Socioeconômico e Laboral das Pessoas 
Refugiadas no Brasil”,8 do Acnur, usada como instrumento de aná-
lise deste trabalho, se valeu de entrevistas com 492 refugiadas e refu-
giados em todo o país. Deste total, 267 viviam no município de São 
Paulo, dos quais 80 eram da RDC – 52 homens e 28 mulheres. As 
questões cobriam temas como gênero, raça, trabalho, moradia, remes-
sas financeiras, uso de serviços públicos, direitos políticos, natu-
ralização, religião, inserção social e discriminação. Não se incluíam 
questões que permitissem conhecer a vida dos imigrantes no país de 
origem com mais profundidade ou as motivações para emigrar.

Das observações feitas durante os trabalhos de campo no muni-
cípio de São Paulo, destacamos cinco aspectos relacionados a desa-
fios da integração social e laboral das mulheres congolesas. Convém 
ter como referência para sua leitura a seguinte síntese de Costa e 
Schwinn (2018, p. 203) sobre a interseccionalidade de raça e gênero 
na migração:

A violência de gênero no contexto migratório se manifesta em 
diferentes dimensões: violência cultural, que se expressa na 
opressão sofrida dentro do próprio núcleo familiar; dificul-
dades de adaptação, integração e choque cultural por motivos 
religiosos; a violência social, com a manutenção da pobreza; a 

8 A pesquisa teve como objetivo obter dados e informações que permitissem uma melhor compreensão 
sobre a realidade de pessoas em condição de refúgio no país em suas variadas dimensões, de modo que 
se pudesse dispor de ferramentas para o desenvolvimento de programas e políticas públicas alinhadas às 
demandas e necessidades apreendidas. A aplicação dos questionários abrangeu 14 cidades em sete estados 
(Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Amazonas) e o 
Distrito Federal.
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dificuldade de acesso a serviços públicos, a situação, muitas vezes 
precária, de moradia; a garantia de direitos e acesso às políti-
cas públicas e a violência psicológica causada pela separação dos 
filhos. 

O primeiro aspecto comum identificado diz respeito ao traba-
lho, mais precisamente, à antagônica relação entre qualificação pro-
fissional e ocupação laboral na experiência de vida das congolesas em 
São Paulo. Primeiramente, de acordo com Baeninger e Fernandes 
(2018, p. 210), a principal categoria laboral entre congoleses (sem 
distinção de gênero) com RNE de refúgio entre 2000 e 2016 era a de 
“sem ocupação”, situação que também se mostrou recorrente entre as 
mulheres que entrevistamos. 

Enquanto, por um lado, nota-se uma alta incidência de desem-
prego em relação às congolesas, por outro, revela-se habitual entre as 
entrevistadas que estão empregadas o desempenho de atividades de 
baixa qualificação, com destaque a serviços de limpeza, o que adquire 
matizes mais contrastantes nos casos de mulheres com alto nível 
de escolaridade. Se adotado como referência o que costuma ocorrer 
com pessoas de nacionalidades como a síria, para as quais se verifi-
cam numerosos condicionantes ao desempenho de atividades ligadas 
à gastronomia, culminando, desse modo, em uma espécie de delimi-
tação de “nicho de trabalho”, poder-se-ia indagar se algo similar não 
ocorreria com as mulheres congolesas, condicionadas, por sua vez, 
aos serviços de limpeza, mesmo quando possuem formação superior.

Já o segundo aspecto está relacionado à discriminação, mais 
proeminentemente, aquela que se manifesta com base na raça ou cor 
de pele. Nesse sentido, três tipos de relato se mostraram frequentes 
em nossas entrevistas. O primeiro deles inclui mulheres que explici-
taram episódios de racismo, identificando sobretudo brasileiros como 
perpetradores dos atos discriminatórios, sendo contextos comuns 
para tanto o ambiente de trabalho, o deslocamento pelas ruas e, até 
mesmo, a busca por imóveis para alugar. Já o segundo, se refere a 
entrevistadas que negaram ter sofrido qualquer tipo de discriminação 
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no Brasil. O terceiro, por fim, envolve mulheres que não se reconhe-
ciam como vítimas de racismo, mas cuja fala sugeria experiências de 
discriminação, algo que, no entanto, era minimizado por elas pró-
prias, como se, segundo nossa percepção no momento do contato, 
houvesse a intenção de evitar queixas ao país que as acolheu (e ao 
qual eram gratas) ou equiparar “incômodos” vivenciados aqui com as 
graves situações experimentadas no país de origem que as impeliram 
a buscar refúgio no Brasil.

Dos relatos nos quais constam episódios de discriminação, dois 
são ilustrativos. Um deles é o de uma mulher que, identificando ter 
sofrido racismo, conta que, quando estava grávida, foi pedir informa-
ção sobre um endereço no bairro de Santo Amaro para uma senhora, 
que reagiu saindo correndo, como se tivesse medo. O outro se refere 
a uma jovem poliglota que trabalhava como auxiliar de limpeza em 
um hotel, que, apesar de frequentemente acionada para atuar como 
intérprete no contato com hóspedes, era excluída de qualquer vaga 
de emprego com tais atribuições – de maior qualificação, portanto – 
oferecidas no próprio estabelecimento, além de não ser devidamente 
remunerada pelo serviço que, frequentemente, lhe requeriam, tido, ao 
final, como um “favor”. Interpretamos sua fala como uma denúncia 
contra uma manifestação de racismo estrutural, na qual ela identifi-
cava impedimentos de ascensão profissional que, como consequência, 
a motivaram a deixar o trabalho.

O racismo, inclusive, pode servir como hipótese na verificação 
das fundamentações para o direcionamento de tantas congolesas aos 
serviços de limpeza, como se esta fosse a base para um condiciona-
mento a determinadas ocupações tidas como menos qualificadas, 
resultando na delimitação do espaço que lhes caberia ocupar nesta 
sociedade de destino. 

Uma das entrevistadas, ademais, relatou ter sofrido discrimina-
ção também por parte de brasileiros “com a mesma cor de sua pele”, 
o que incluiria gestos “tapando o nariz” (sugerindo “mau cheiro”) 
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dirigidos a ela. Em suas palavras, situações como essa seriam indicati-
vas do “desrespeito com estrangeiros” que se praticaria no Brasil, tra-
zendo-se à tona, desse modo, também a xenofobia. 

O terceiro aspecto diz respeito às dificuldades em se conse-
guir a emissão do visto de reunião familiar a parentes que estão fora 
do Brasil. Pelo Decreto n. 9.199/17, que regulamenta a nova Lei de 
Migração (n. 13.445/17), estabelece-se o direito de solicitação de reu-
nião familiar a pessoas em distintas situações migratórias, incluindo-
-se o refúgio (arts. 153 e 156). Em linhas gerais, o procedimento para 
a emissão do visto – necessário a quem não se encontra em território 
brasileiro e deseja, aqui, se unir à sua família – envolve três etapas, 
sendo elas: I) contato do parente no Brasil feito ao Conare; II) enca-
minhamento do pedido ao Ministério das Relações Exteriores após 
aprovação do Conare; e III) acionamento da embaixada brasileira no 
país onde está o familiar (ou os familiares) para a emissão do visto. 
O que muitas congolesas (e congoleses) relataram, no entanto, é que, 
ao ter seu pedido encaminhado à embaixada em Kinshasa (capital 
da RDC), as autoridades locais geram uma série de empecilhos que 
impedem a conclusão do processo mesmo quando atendidas todas as 
exigências documentais. Sugere-se, mais especificamente, que haveria 
um esquema de vendas de vistos, cuja obtenção, na prática, comu-
mente envolveria a cobrança de valores extraoficiais exorbitantes, che-
gando, conforme alguns relatos, a USD 6.000,00. Denúncias como 
essas distinguem os relatos congoleses daqueles de outras nacionali-
dades e devem ser objeto de investigações mais exaustivas.

Conforme dados veiculados pelo Conare, em 2016, a maior 
parte das solicitações por reunião familiar foi feita por nacionais da 
RDC, somando-se 92, dado que deixou de ser divulgado em publica-
ção anual subsequente. Embora não esteja discriminado quantas con-
golesas vieram ao Brasil por esse mecanismo, tem-se a informação de 
que, do total das pessoas contempladas pelo referido visto, mulheres 
correspondem a 62% (Secretaria Nacional de Justiça, 2017). A partir 
desse cenário, pode-se imaginar algumas implicações dos entraves 
que afligem particularmente as mulheres congolesas. Entre as que 
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solicitam no Conare o visto de reunião familiar a parentes que estão 
no país natal, poder-se-ia admitir, entre outros efeitos, a persistên-
cia da necessidade de se enviar remessas financeiras para o sustento 
dos últimos, sobretudo quando estes aguardam a vinda ao Brasil para 
refazer suas vidas, comprometendo-se, assim, o orçamento com taxas 
para o envio internacional do dinheiro, além das consequências psi-
cológicas acarretadas pelo distanciamento em relação aos familiares 
e ansiedade provocada pelo ímpeto de se resolver a situação. Já entre 
as que esperam a obtenção do visto no Congo – que, caso se opte por 
uma dedução baseada no percentual previamente mencionado, impli-
caria dizer que as mulheres são as mais afetadas pelas dificuldades 
em se obter o visto de reunião familiar para vir ao Brasil –, um dos 
maiores problemas pode ser a exposição a riscos no país de origem, 
considerando, entre outros fatores, sua vinculação com familiares que 
emigraram por temor de perseguição. Essas implicações, contudo, 
devem ser mais bem apuradas.

O quarto aspecto concerne à desconfiança que muitas congolesas 
demonstraram ao se identificar para a pesquisa, fator que se distin-
guiu do que se observou com pessoas provenientes de outros países. 
Por 2014 ter sido um ano frequente de chegada entre as congolesas 
entrevistadas, e Kinshasa, por sua vez, uma cidade comum de proce-
dência, pode-se lançar como uma das hipóteses para tanto o medo 
de perseguição política infligida pelo governo de Joseph Kabila.9 
Isso porque, nesse ano, observou-se o início de inúmeros protes-
tos populares sobretudo na capital contra uma proposta de emenda 
constitucional que permitiria a continuidade do referido mandatá-
rio no poder após 2016, os quais, segundo a Amnesty International 
(2015, pp. 128; 130-131), foram reprimidos com detenções arbitrá-
rias e ameaças por parte não só das forças de segurança pública como, 

9 Em janeiro de 2019, Felix Tshisekedi, líder da oposição, venceu as últimas eleições presidenciais na RDC, 
repetidamente postergadas desde 2016. Os resultados do pleito, entretanto, tiveram sua legitimidade 
questionada por organismos como a União Africana e candidatos adversários, entre eles, Martin Fayulu, 
quem alega que Tshisekedi fizera um pacto com seu antecessor, Joseph Kabila, no poder desde que suce-
dera seu pai em 2001 (BBC, 2019).
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também, grupos armados alinhados ao governo. Entre os principais 
alvos identificados estavam oponentes políticos, membros da socie-
dade civil organizada, ativistas de direitos humanos e jornalistas.10 
Considerando, porém, que não constavam no escopo da pesquisa do 
Acnur o contexto no país de origem e as motivações para emigrar, a 
relação entre os protestos que se iniciaram em 2014 e a resistência 
por parte de algumas congolesas a se identificar – supondo-se terem 
medo do reconhecimento por possíveis apoiadores de Kabila fora de 
seu país – deve ser mais cuidadosamente averiguada.11 

O quinto aspecto, por fim, diz respeito à forma pela qual algu-
mas congolesas chegaram ao Brasil. Diferentemente do que se verifica 
com pessoas de outras nacionalidades, não é raro constar no relato 
de congolesas (e congoleses) a utilização de navio para realizar a tra-
vessia ao Brasil. Costuma compor as narrativas o fato de as viagens 
serem feitas de forma clandestina e com a ajuda de um parente, amigo 
ou conhecido para adentrar a embarcação. Recomenda-se, assim, que 
essa particularidade que marca alguns relatos de congolesas e congo-
leses seja objeto de estudos mais específicos. 

Devido ao fato de a pesquisa que embasou a delimitação dos 
cinco aspectos anteriormente enumerados não abarcar fatores como 
as motivações que impeliram as migrantes a deixarem seu país de 
origem, outros eventos recorrentes nas trajetórias de vida de congo-
lesas não foram captados pelas entrevistas. Exemplo disso é o uso 

10 Os protestos relacionados às eleições presidenciais e as respostas repressivas por parte do governo conti-
nuaram nos anos subsequentes, conforme constam nos relatórios anuais da Anistia Internacional desde 
então (ver, por exemplo, Amnesty International, 2017, pp. 137-141).

11 Também é importante salientar que a RDC passou por dois períodos recentes de guerra civil (a dizer, 
de 1996 a 1997, quando Mobutu Sese Seko, no poder havia mais de trinta anos, foi destituído; e entre 
1998 e 2003, durante a gestão de Laurent-Désiré Kabila e, posteriormente, seu filho, Joseph Kabila, que 
contou com a intervenção de países vizinhos tanto em apoio ao governo vigente – nomeadamente, Angola, 
Zimbábue e Namíbia – como em oposição – caso de Ruanda e Uganda), provocando a morte de três a 
cinco milhões de pessoas (Vieira, 2015, p. 53). Nas pesquisas de Daianne Rafael Vieira (p. 54), relata-se 
que os congoleses, no geral, não costumam distinguir tais conflitos, enxergando-os um como a extensão 
do outro; muitos, até mesmo, diante da persistência de hostilidades sobretudo na Região Nordeste con-
golesa, afirmam que o país segue em guerra ininterruptamente até hoje (pp. 48 e 54).
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da violência sexual como arma de guerra na RDC,12 a ponto de uma 
representante das Nações Unidas já ter declarado o país como “a capi-
tal mundial do estupro” (Un News, 2010). Tal caracterização, con-
tudo, tem sido alvo de críticas. 

Justine Masika Bihamba (2017), líder da organização Synergie 
des Femmes – baseada em Goma, província de Kivu Norte, e dedi-
cada ao apoio a vítimas de violência sexual –, por exemplo, sugere que 
considerar a cidade como “a capital mundial do estupro” contradito-
riamente ocultaria todo o trabalho protagonista que as mulheres têm 
desempenhado não só contra esse tipo de crime, como, também, as 
desigualdades de gênero que permeiam principalmente a esfera polí-
tica congolesa. A ativista propõe, em contrapartida, que a RDC seja 
tida como “a capital da irmandade [sisterhood] e da solidariedade”, sus-
tentando, ademais, que  mudanças mais substanciosas em seu país 
somente serão possíveis quando as mulheres tiverem mais represen-
tatividade política.

Aleluia e Mattos (2017, p. 5), por sua vez, criticam a associação 
que geralmente se faz entre a RDC e o estupro, a qual poderia não só 
contribuir para a construção de uma imagem estereotipada do país – 
como se este se reduzisse a um “território único que produz somente 
mulheres vítimas da violência sexual” – como, de igual modo, para 
a negligência de outros aspectos presentes na experiência de vida 
das congolesas, seja em seu local de origem ou em sua condição de 
migrantes. 

Acrescentam as autoras, ainda, que é comum a “sexualização” de 
abordagens sobre o continente africano de forma geral, pelas quais, 

12 A Anistia Internacional, em seu Relatório Anual referente a 2014, sintetiza a situação da seguinte forma: 
“O estupro e outras formas de violência sexual contra mulheres e meninas continuou endêmica, não 
apenas em áreas de conflito, mas, também, em partes do país não afetadas por hostilidades armadas. 
Atos de violência sexual foram cometidos por grupos armados, por membros das forças de segurança e 
por civis desarmados. Os perpetradores dos estupros e outras formas de violência sexual desfrutaram de 
quase total impunidade. Estupros massivos, nos quais dezenas de mulheres e meninas foram sexualmente 
atacadas com extrema brutalidade, foram cometidos por grupos armados e por membros das forças de 
segurança durante ataques a vilas em áreas remotas, principalmente em Kivu Norte e Katanga. Tais ata-
ques frequentemente envolveram também outras formas de tortura, assassinatos e pilhagem” (Amnesty 
International, 2015, p. 129; tradução nossa). 
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muitas vezes, se reduzem os africanos a características “animalescas”, 
“imorais” e “avessas à socialização”. Isso, por consequência, impacta-
ria também na forma como o refúgio de congolesas seria comumente 
abordado – a dizer, com o tema da sexualidade sendo proeminente e 
distintivo a esse grupo, fazendo-se silenciar, por sua vez, outras narra-
tivas em relação às suas experiências de vida (Aleluia e Mattos, 2017).

Sobre a violência contra mulheres, vale mencionar que o Brasil 
tem a quinta maior taxa de feminicídio do mundo, segundo pesquisa 
de 2018 da Organização Mundial de Saúde (OMS). Uma das entre-
vistadas, inclusive, nos deu uma pista de que a percepção das congole-
sas sobre o país provavelmente não seja positiva: questionada se tinha 
se relacionado afetivamente com brasileiros(as), uma mulher de 28 
anos, solteira, respondeu: “Eu não! Aqui os homens matam as mulhe-
res. Eu vejo na televisão”. 

Considerações finais

A migração congolesa é uma das mais expressivas com relação a 
pessoas em situação de refúgio no Brasil, destacando-se pelo significa-
tivo número de mulheres que a compõem em comparação com outros 
fluxos migratórios internacionais. Além do perfil predominante de 
jovens de 25 a 29 anos entre as congolesas, identificamos em nossos 
trabalhos de campo outras características que, com maior ou menor 
regularidade, aparecem em seus relatos, como a tendência à ocupação 
em serviços de limpeza – mesmo entre mulheres com ensino supe-
rior –, sugerindo-se praticamente o estabelecimento de um estrito 
“nicho laboral” a essas pessoas; experiências com o racismo, assim 
reconhecido ou não por quem o vivencia; as dificuldades na emissão 
de vistos de reunião familiar na embaixada brasileira em Kinshasa, 
acarretando em consequências à subsistência e vínculos familiares; a 
desconfiança em se identificar aos pesquisadores, o que poderia estar 
relacionado a um suposto risco de perseguição política mesmo fora 
da RDC; e o traslado ao Brasil por navio, incomum entre pessoas em 
situação de refúgio de outras nacionalidades. 
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Espera-se que, com a divulgação dessas observações prelimi-
nares, alente-se a condução de pesquisas mais minuciosas sobre a 
migração congolesa no Brasil, abrangendo-se, além das pessoas que 
obtiveram o reconhecimento de sua condição de refugiadas, aque-
las que se encontram com outro status migratório no país, com espe-
cial atenção às especificidades envolvendo as mulheres. Apresenta-se 
como imprescindível resolver a incongruência que há entre a expres-
siva presença de pessoas provenientes da República Democrática do 
Congo em municípios como São Paulo e a escassez de estudos sobre 
essa população migrante, principalmente quando levada em conta a 
perspectiva de gênero.
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Imigrantes e refugiados:  
haitianos em São Paulo

Yvone Dias Avelino1

Há milhares de anos os homens, por razões as mais diversas, 
vêm se transferindo de um país para o outro, ou de uma região para 
outra. Essa atitude não ocorre de maneira isolada, pois os envolvidos 
nesses deslocamentos buscavam novas oportunidades, por razões de 
sobrevivência e de trabalho, por razões político-ideológicas, climáti-
cas, sociais, econômicas, ou até por busca de conhecimentos variados. 
Essas ondas sucessivas de deslocamentos humanos voluntários modi-
ficavam rapidamente a demografia dos países. Não podemos deixar 
de citar, também, os deslocamentos forçados, como o dos africa-
nos nos séculos XVII, XVIII e XIX, trazidos para a América como 
escravos, caso do Brasil, dos Estados Unidos e do Haiti.

Esse tema da imigração para o continente americano, especifica-
mente para o Brasil, pode ser abordado por enfoques diversificados. É 
frutífero nesse universo analisá-lo de forma macroscópica, buscando 
suas estruturas e as razões de seu deslocamento, ou as raízes profun-
das transoceânicas, tão proveitosas e, em alguns aspectos, pouco estu-
dadas. Não deixa de ser também importante adotar um enfoque mais 
microscópico, mais pontual que analise a trajetória de famílias e suas 
localizações em diferentes regiões (Fausto, 2000). Todos esses movi-
mentos sociais geraram problemas de difíceis soluções, como os de 

1 Professora titular do Departamento de História da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
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adaptação (língua, tradições, trabalho, relações sociais, cultura etc.). 
Além dessas questões, ainda havia o enfrentamento das reações da 
comunidade local que os rejeitava socialmente pelos seus modos de 
vida originais. Mas essa prática não era única, pois o oposto também 
existiu. Haviam comunidades que aceitavam e até encorajavam aque-
les que chegavam por representarem o desenvolvimento, a sociabili-
dade e a melhoria da comunidade, na medida em que os imigrantes 
buscavam a fixação.

A vasta produção em torno da imigração portuguesa para o 
Brasil (pesquisa com a qual venho me ocupando ultimamente) tem 
sido objeto de avaliações, grandes sugestões e críticas, que vêm enri-
quecendo a historiografia contemporânea. Apresentam abordagens as 
mais diversas, que analisam aspectos múltiplos. Apenas mais recente-
mente a imigração portuguesa tem instigado os pesquisadores (Lobo, 
2001; Pereira, 2003), mas a maior parte desses estudos encontra-se 
voltada para o Rio de Janeiro, onde sem dúvida, a presença dos por-
tugueses foi muito marcante e significativa. Assim sendo, percebemos 
que essa temática de estudos mostra-se nos últimos anos bastante 
ampla, se pensarmos em novas identidades e integrações.

Após o descobrimento do Brasil os reinóis portugueses preo-
cuparam-se em colonizar e povoar o novo território. Aí está o nas-
cedouro da imigração portuguesa, que se intensificou no decurso 
de todo o século XVI até o século XVIII, graças à propaganda da 
existência de fontes de riquezas variadas na imensidão do território 
incorporado ao reino de Portugal.

Na segunda metade do século XIX, uma série de medidas enca-
minhadas por políticos, intelectuais e proprietários de terra marcou 
o desenrolar de atos pró-abolição da escravatura. A imigração acen-
tuou-se principalmente nas áreas onde o trabalho escravo era menos 
difundido. Os alemães instalaram-se em Santa Catarina, ocupando 
o Vale do Rio Itajaí, ali fundando a colônia de Blumenau. Novas 
colônias alemãs surgiram também no Paraná, no Espírito Santo e 
em Minas Gerais. Vários núcleos coloniais norte-americanos foram 
fundados também, eram os Confederados derrotados na Guerra de 
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Secessão vindos do Sul dos Estados Unidos. Na região de São Paulo, 
a cidade de Americana se notabilizou com a vinda desses sujeitos, 
como tão bem expresso no livro de Ana Maria Costa de Oliveira 
(1995).

No ano da abolição da escravatura o número de imigrantes no 
país foi duas vezes maior que o número total de entradas registra-
das nos 80 anos anteriores. Segundo dados estatísticos do IBGE  
(s. d.), desde a entrada dos primeiros grupos de alemães, fundadores 
de Nova Friburgo, até os anos finais do século XX, quase 6 milhões 
de imigrantes entraram no Brasil.

Nos anos 1970, precisamente em 1972, estando o Brasil sob 
o Regime Militar, foi assinado um convênio entre os governos do 
Brasil e Portugal, estabelecendo a igualdade de direitos e de deve-
res entre brasileiros e portugueses. Em 1980 foi aprovado e Estatuto 
dos Estrangeiros (Lei n. 6.815) que define a situação jurídica do 
estrangeiro no Brasil e, na ocasião, criou-se o Conselho Nacional de 
Imigração.

Atentando-se mais especificamente para a contemporaneidade, 
o número de imigrantes segue expressivo e provém do próprio con-
tinente latino-americano, com destaque para o Haiti, objeto deste 
artigo. 

O Brasil e o Haiti possuem aspectos geográficos muito distintos, 
sendo o primeiro um país de dimensões continentais no Atlântico e, o 
segundo, uma pequena ilha do Mar do Caribe, mas alguns conteúdos 
históricos semelhantes aproximam esses territórios. Ambos foram 
colônias, vivenciaram e foram formados em processos diaspóricos de 
escravidão e passaram por ditaduras violentas e exílios.

Ainda que a produção acadêmica mais ampla e as línguas dife-
rentes nos distanciem, a literatura haitiana é rica como a brasileira, e 
tem na figura de Dany Laferriére, autor créole, sua maior expressão. 
Ele caminha pelo realismo mágico em interpretações emocionadas 
sobre o seu Haiti, de um modo que nos faz lembrar outro gênio lati-
no-americano, o colombiano Gabriel Garcia Marques, Prêmio Nobel 
de Literatura. Podemos também apontar a figura de José Veríssimo 
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como primeiro Realista brasileiro. Laferriére trabalha nas suas obras 
acentuando as relações híbridas entre França e Haiti, Canadá e até 
Estados Unidos, mostrando uma relação complexa entre diferentes 
histórias, línguas e culturas, reflexo da história de sua própria vida. 
No entanto, é preciso destacar as enormes lacunas acerca de um 
conhecimento mais profundo dessa produção artística no Haiti, algo 
que ocorre também, embora em proporção um pouco menor, em 
relação à África.

Pretendemos neste artigo tratar com mais atenção dos atuais 
fluxos migratórios haitianos para São Paulo, hoje centrados nos con-
ceitos de refugiados e de vistos humanitários. A capital do estado de 
São Paulo sempre foi considerada uma cidade acolhedora, a cidade 
dos imigrantes de variadas regiões europeias, de migrantes do 
Nordeste brasileiro e agora de imigrantes/refugiados da América, 
como bolivianos, cubanos, venezuelanos e haitianos. Estamos nos 
centrando na imigração haitiana que, de acordo com o Itamaraty, 
pode ser comparada (difícil de pesquisar, a história comparativa é 
passível de equívocos) com a imigração italiana e japonesa no período 
imperial e nos primeiros anos da República.

No entanto, para escrever sobre esse assunto é importante para 
mim, como historiadora, retroceder no tempo e afirmarmos que a 
história da contemporaneidade haitiana começou com a chegada de 
Cristóvão Colombo em 1492. Impactos semelhantes com resulta-
dos desastrosos. Nessa ocasião ele fundou na Costa Norte do futuro 
país a Vila La Natividad, a primeira ideia de povoamento europeu 
no Novo Mundo. Na realidade, São Domingos, também chamada 
La Hispaniola, foi a primeira terra onde esse italiano conquistador, 
patrocinado pelos Reis Católicos espanhóis, pisou, achando ter des-
coberto a Índia. Após dois anos dessa descoberta, fundou uma cidade, 
La Isabela, em homenagem à Rainha Isabel de Castela. Depois de 
quatro viagens, já havia 17 vilas, em 1505, que tinham o perfil euro-
peu, tal a ambição desses conquistadores.
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A população nativa, pacífica e demasiadamente hospitaleira, 
aos poucos foi subjugada e passou por terríveis momentos. Foram  
executados trabalhos de torturas e, por fim, um lamentável genocídio. 
Os índios fugiam, mas eram caçados e exterminados.

Da mesma forma que todas as outras colônias espanholas, São 
Domingos sofreu proibições, restrições e a liquidação de uma popu-
lação indígena que teve de ser substituída por índios das outras ilhas 
do Caribe e por escravos africanos para que se desenvolvesse uma 
agricultura exportadora. Por ironia, em São Domingos foi fundada 
a primeira universidade da América, a de São Tomás de Aquino, em 
1538, e dois anos depois a Universidade de Santiago da Paz. Até o 
século XVIII São Domingos foi a principal cidade do Caribe (Pomer, 
1981).

Piratas buscavam a ilha, chefiados por Sir Francis Drake. Era 
necessário que os espanhóis defendessem o território que lhes per-
tencia, pois o descobriram e também o aniquilaram. Para isso, a 
Coroa espanhola, em 1603, determinou o despovoamento do norte 
da ilha, o que fez com que outra potência europeia colonial, a França,  
ocupasse a parte ocidental, o futuro Haiti, e apenas em 1697, por 
meio do Tratado de Ryswick, a Espanha reconheceu a São Domingos 
francesa. Desenvolveu-se aí um intenso comércio com nações neutras 
e um modesto processo de imigração das Canárias.

A colônia francesa, a mais próspera do continente americano, 
graças ao açúcar, possuía meio milhão de escravos africanos em 30 
mil km² no ano de 1785. Para controlar uma população numerosa 
de escravos, os senhores usavam métodos desumanos, e os castigos 
impostos eram assustadores, como a morte em um caldeirão de água 
fervendo ou jogar um escravo amarrado sobre insetos famintos, eram 
as práticas comumente utilizadas.

As fazendas produziam cacau, algodão e tabaco, mas foi com 
açúcar e café que a colônia enriqueceu e passou a ser a região mais 
rica do Caribe. Antes um pouco da Revolução Francesa, 40% do 
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açúcar e 60% do café que eram consumidos na Europa vinham dessa 
localidade, superando a produção de todas as colônias inglesas nas 
Antilhas.

Com a Revolução Francesa, as coisas mudaram. A declaração 
da Assembleia Nacional de Paris sobre a Liberdade e a Igualdade de 
todos os homens repercutiu fortemente na São Domingos francesa. 
Os escravos levantaram-se contra os poderosos plantadores de cana-
-de-açúcar; as ingerências espanholas na São Domingos francesa já 
vinham de algum tempo e acabou por estimular essa rebelião, sem 
este propósito, é claro.

A situação na parte francesa vai se tornando caótica, pois a con-
dição de vida dos escravos eram as mais duras do Caribe, destino dos 
negros vindos da África como escravos. Por fim, Robespièrre aboliu 
a escravidão e os negros do Haiti auxiliaram os franceses contra as 
invasões espanholas e inglesas. Na região, a religião vodu, um hibri-
dismo entre o catolicismo e os ritos africanos se manteve na ilha. O 
idioma francês foi muito simplificado e deu origem a uma nova língua 
franca o créole. O créole foi a língua dos negros e continua sendo falada 
por todos até hoje. 

Para a elite que fala o francês essa linguagem é um dialeto vulgar, 
de uma população sem cultura. Para a grande massa, porém, o créole 
é a sua identidade, sua expressão de comunicação cultural e de sabe-
doria popular.

Com Napoleão tudo volta ao que era, sendo a população recon-
duzida à escravidão, mas ninguém volta a ser escravo sem uma luta 
que valha a pena. A luta pela liberdade foi sangrenta e bárbara, 
com atrocidades cometidas dos dois lados. O exército de Napoleão, 
além da luta, foi dizimado por um surto de febre amarela. Os fran-
ceses foram expulsos e o Haiti tornou-se a primeira República da 
América Latina e a segunda nação livre americana, em 1804, depois 
dos Estados Unidos. A parte ocidental da ilha, sob o domínio fran-
cês, tornou-se independente graças Jacques Dessalines, fundador 
da República do Haiti, que vai à Espanha para negociar, o Haiti só 
consumou sua independência total em 1821. Caiu novamente sob o 
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domínio da República Dominicana e, em 1844, tornou-se definiti-
vamente independente (Pomer, 1981). A primeira terra livre, inde-
pendente, uma república de negros tendo como líder Toussaint 
L’Ouverture, baluarte das ideias mais avançadas do continente.

As ideias da Revolução Francesa foram acolhidas pelas lideran-
ças dos escravos rebelados, os Jacobinos Negros, como os denominou 
C. L. R. James (2010).

Toussaint concebeu o projeto de fazer da Ilha de São Domingos 
um país independente, que se aliaria à França revolucionária em pé de 
igualdade e se converteria em um baluarte das ideias mais avançadas 
no continente americano. O projeto não vingou e Toussaint terminou 
sua vida tragicamente, mas a independência do Haiti se formalizou.

No processo do reconhecimento os Estados Unidos não reco-
nheceram a nova república, já que um país governado por negros era 
uma forte ameaça às terras do Sul dos Estados Unidos, onde o modo 
de produção ainda era o escravista. Foi na Guerra Civil Americana, 
60 anos depois, que os Estados Unidos reconheceram a independên-
cia, após a libertação das treze colônias do Sul, reconhecidas em seu 
território.

Na Europa, França e Inglaterra se uniram para bloquear o 
comércio com o Haiti, naturalmente preocupados com o simbolismo 
de uma nação de negros. Determinaram que, para reconhecerem a 
república, uma indenização para pagar os prejuízos, com a perda do 
patrimônio, terra e escravos. Esse pagamento foi feito 20 anos após 
a independência e mutilou a economia da nova República que, obri-
gada a contrair empréstimos, teve durante décadas seu crescimento 
econômico prejudicado.

As novas repúblicas do continente da América do Sul, que rece-
beram ajuda do Haiti durante as guerras de independência coman-
dadas por Simón Bolívar, cujo território recém-liberto, também 
boicotaram a república dos negros. Os caudilhos do sul temiam o 
país governado por negros, que permaneceu quase um século isolado 
de seus vizinhos.
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O Caribe não é apenas um mar deslumbrante de belezas ímpares 
e praias maravilhosas, mas um arquipélago de composição humana 
heterogênea, formado por 27 ilhas principais e quatro territórios 
em terra firme, 32 países colônias ou dependentes. As sociedades do 
Caribe são diferentes, porque cada ilha é única em sua identidade.

Desde as lutas da independência, sucederam-se no Haiti mais 
de 30 chefes de Estado, alternando-se com certa regularidade os 
representantes de cada setor.

A partir construção do Canal do Panamá, em 1904, o Haiti 
adquiriu uma importância estratégica para os Estados Unidos, um 
dos motivos da invasão norte-americana e a ocupação do país entre 
1915 e 1934, foi o de garantir o controle da linha marítima que con-
duzia ao Canal.

Jean Françoise Duvalier, intelectual de alta cultura, presidiu o 
Haiti por quase três décadas, implantou um regime de terror e para 
se manter no poder submeteu-se à hegemonia norte-americana, 
e seu país tornou-se um satélite do país do norte da América, ven-
dendo seu voto na reunião da Organização dos Estados Americanos 
(OEA), excluindo Cuba dessa instituição, causando um escândalo 
internacional.

Em 1964, conseguiu que a Câmara Legislativa votasse um 
decreto que fazia de seu filho, Jean Claude, de 19 anos, apelidado de 
“Baby-Doc”, herdeiro na presidência vitalícia. Ao morrer, seu pai lhe 
deixou além de uma herança política uma herança econômica expres-
siva, além de poder contar também com a “ajuda” do governo intera-
mericano. Auxiliado por sua mãe (“Mama Simone”), que o ajudou a 
governar e a contrair empréstimos exagerados, governou o país por 
15 anos, mas uma grave crise econômica fez com que os olhares inter-
nacionais o pressionassem. Deixou o país em situação calamitosa, 
apesar de ser, particularmente, extremamente rico.

Por quase um século o Haiti apenas viu seus gestores serem 
ditadores sanguinários, além de corruptos e incompetentes, havendo 
uma série de golpes de Estado.
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O Haiti no Caribe é considerado como o país “africano por exce-
lência”, e na América, o país negro, o país do vodu, do tambor, do 
créole e de cayes (casas típicas), e de costumes ancestrais.

[...] As lutas internas pelo poder e as constantes intervenções 
estrangeiras de todo o tipo, desde a colônia até o presente, a 
Francesa, a Inglesa, a Espanhola, a Norte-Americana não per-
mitiram a formação de uma homogeneidade compacta da popu-
lação. Nem americano, nem africano, profundamente caribenho, 
o Haiti ainda é somente um país não é uma nação. Essa situação 
de transição e divisão se reflete nos elementos culturais da popu-
lação e condiciona suas potencialidades em relação ao seu desen-
volvimento. (Grondin, 1985, pp. 10-11)

Ao nos aproximarmos dos estertores do século XIX, o país 
passou por uma aparente calmaria econômica e seu desenvolvimento 
em relação aos demais países da América Latina foi razoável. Na cul-
tura destacou-se, como já citamos, na literatura e houve um excelente 
desenvolvimento na pintura.

No início do século XX, a desestabilidade voltou com novos 
golpes e com a referida ocupação norte-americana. Com a saída dos 
norte-americanos, que ali desenvolveram um bom sistema de estra-
das e segurança policial, novas ditaduras ocuparam o cenário com 
novos golpes, instabilidades econômicas que se sucediam com gover-
nos corruptos. A ONU é chamada a intervir. Para lá também foram 
forças militares brasileiras para ajudarem a manter a ordem e para 
contribuir com obras de saúde e infraestrutura. Houve enfrentamen-
tos em Porto Príncipe, cuja pacificação ficou a cargo dos brasileiros, 
que sempre estiveram na prática dessa ação no Rio de Janeiro, especi-
ficamente no Complexo do Alemão.

Aparentemente, aos poucos, esses enfrentamentos foram se acal-
mando, quando inesperadamente, em 2010, o país foi atingido por 
um forte e mortífero terremoto que alcançou a capital, devastando-a 
e matando mais de 200 mil seres humanos, gerando uma enorme 
crise humanitária.



Yvone Dias Avelino

202

Aos poucos, com ajuda internacional e da ONU o Haiti foi 
superando mais esse histórico desastre, agora da parte da natureza.

Um enorme contingente de habitantes deixou o Haiti e um ano 
depois desse desastre um presidente haitiano foi conduzido ao poder 
pelo voto popular. Trata-se do famoso músico “Sweet Micky”, que que 
goza de prestígio popular e é bastante preocupado com a educação e 
com o reerguimento econômico do território. Vários haitianos come-
çam a regressar para ajudar nesse reerguimento. Membros da diás-
pora voltam com novo alento e com experiências diversificadas com o 
que aprenderam, produziram e economizaram. Voltam para cooperar 
e vencer, e lá há formação de ONGs para ajudar praticando uma soli-
dariedade imensa, digna de aplausos pelo que estão alcançando.

Convém registrar que um processo econômico-cultural começa 
a se delinear no horizonte haitiano, uma forte linha de turismo com 
agências especializadas que estão intensificando as viagens, pois há 
muito a visitar nessa terra, que se tornou independente com uma 
revolução liderada por escravos e que garantiram a República do país. 
Caso único, pois nem na Roma Antiga isso aconteceu.

Repito, pois creio que essa ação é de importância e significado 
ímpar, e um imenso orgulho para a América Latina.

Muitos desses sujeitos se refugiaram e se encontram no Brasil.  
É possível cruzar com eles nessa “acolhedora” cidade de São Paulo. 
São trabalhadores, muito calados e quando abordados, pouco expres-
sam opiniões, procurando se comunicar por monossílabos e gentil-
mente vão se retirando. Na Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo (PUC-SP), nosso território, há algumas mulheres haitianas no 
setor terceirizado da limpeza, com quem tentei dialogar e não conse-
gui nada de concreto.

Há algumas confusões conceituais entre os vários desloca-
mentos. Imigrantes, refugiados e exilados políticos. Naturalmente 
as pessoas que se encontram nessas situações têm entre si algumas 
semelhanças.

Uma pessoa que se desloca de forma voluntária de seu país de 
origem para outro, com intenção de se estabelecer por algum tempo 
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ou até definitivamente no Estado que a acolhe e vai considerá-lo imi-
grante. Isso era amparado por uma legislação imposta em ocasiões 
diversas. Há inúmeros motivos para que um indivíduo migre, mas o 
principal deles é sempre o econômico, levando a pessoa que partiu, a 
ter a esperança de melhorar as suas condições de vida.

O Brasil foi um dos países da América Latina que mais recebeu 
imigrantes europeus na segunda metade do século XIX, em virtude 
da falta de braços para as lavouras de café, mais precisamente a partir 
do ano de 1870, em virtude das novas leis de abolição da escrava-
tura. A região paulista foi o foco irradiador desse processo e o “Ouro 
Verde” era o que mantinha o eixo econômico do país, e política e cul-
turalmente sustentava uma oligarquia governante que recebeu e con-
tratou o imigrante, seja na zona rural ou urbana.

Nos anos 1960, em plena Ditadura Militar, ocorreu uma imi-
gração diferenciada. Eram os intelectuais que, perseguidos pela 
Ditadura Salazarista, em Portugal, vinham para as universidades, 
especialmente a Universidade de São Paulo, para os jornais de grande 
divulgação ou formaram seus ateliês de pintura ou seus escritórios de 
arquitetura, mas estavam ligados à agremiações político-partidárias e 
fundaram jornais como o Portugal Democrático e o Portugal Livre, res-
pectivamente nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo.

Atualmente a Lei n. 13.445/2017 estabelece outras designações 
e obrigações a pessoas de outros países que trabalham, residem ou se 
estabelecem temporária ou definitivamente no Brasil. 

Aqueles que desejam se instalar definitivamente, devem passar 
pelo processo de requisição da autorização de residência e os que 
desejam se estabelecer temporariamente, recebem um visto temporá-
rio. Alguns outros, que apenas visitam o Brasil requerem vistos de 
visita, diplomático, oficial ou de cortesia. As razões são as mais varia-
das como pesquisa acadêmica, extensão acadêmica, tratamento de 
saúde, estudo científico, tecnológico ou cultural, acolhida humanitá-
ria e reunião familiar. Nesse cadinho diferenciado, no ano de 2015, 
segundo dados do IBGE, havia 1,8 milhões de imigrantes no Brasil e, 
em 2016, foram recebidos outros 126.258 imigrantes no país.
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Uma pessoa um indivíduo que esteja sendo perseguida em seu 
país de origem, por motivos políticos, e pede a outro país para recebê-
-la é considerada asilada política. Para receber esse benefício, o solici-
tante não pode ter cometido crime ou estar aguardando julgamento.

A prática do asilo político existe desde a formação do Estado 
Moderno, cujo marco é de 1648 quando é assinada a Paz de Westfália, 
por ocasião do fim da Guerra dos Trinta Anos na Europa. É impor-
tante esclarecer que cabe o Estado receptor aceitar ou não o pedido 
de asilo político, pois este passa a ter um vínculo individual com o 
Estado que decide acolhê-lo. Muito embora o asilo político não seja 
de interesse específico deste artigo, achamos por bem colocar essas 
diferenças.

Refugiado é toda pessoa que por razões variadas encontra-se 
fora de seu país de origem e que por essas razões (religião, associação 
a grupos políticos etc.) busca refúgio em outros países.

A ONU considera nossa época a de pior crise humanitária 
do século. Em 2015, o grupo de pessoas que se deslocaram de seus 
países, fugindo de perseguições políticas chegou 65,3 milhões de 
pessoas.

Por decisão da Assembleia Geral, de 1950 (Resolução  
n. 429-v) foi convocada em Genebra, em 1951, uma Conferência de 
Plenipotenciários das Nações Unidas para redigir uma Convenção 
reguladora da situação legal dos refugiados, sendo assim, a Convenção 
das Nações Unidas sobre o Estatuto dos Refugiados foi adotada em 
28 de julho de 1951, mas entrou em vigor em 22 de abril de 1954.

A Convenção deve ser aplicada sem discriminação de raça, reli-
gião, sexo e país de origem, estabelece cláusulas essenciais para o bom 
acolhimento e inclui a definição do termo refugiado, estabelecendo 
que nenhum país pode expulsar um refugiado contra sua vontade e 
estabelece providências para solucionar documentos, como passa-
porte (Nunez, s. d.).

Nem todo imigrante possui status de refugiado. A vinda de hai-
tianos tem aumentado muito no Brasil nos últimos anos, mas não 
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vamos considerá-los refugiados, apesar de estarem saindo do Haiti 
pelas condições degradantes de vida e do terremoto de 2010, con-
forme já nos referimos anteriormente.

Possuem vistos emitidos pelo governo brasileiro de residência 
permanente por razões humanitárias. Desde a data do terrível ter-
remoto, 40 mil haitianos já entraram no território brasileiro que, 
segundo a legislação regulamentada, devem receber tratamento digno 
para sobreviverem como cidadãos de plenos direitos.

A Convenção de 1951 e o Protocolo de 1967 são os meios atra-
vés dos quais é assegurado a qualquer pessoa, que em caso de neces-
sidade, possa exercer o direito de procurar e receber refúgio em outro 
país.

São Paulo vai ser o primeiro estado do Brasil a ter uma comis-
são exclusiva para atender os interesses dos refugiados. Trata-se do 
Comitê Estadual para os Refugiados, cujo presidente é o Secretário 
da Justiça, da Defesa e da Cidadania que terá como missão garantir os 
direitos dos estrangeiros que vivem no país com base na Lei Federal 
n. 9.474/1997. Serão políticas de assistência, inclusão social e garan-
tia  dos direitos humanos. Integram esse organismo estadual diver-
sos segmentos do governo e da sociedade civil. Além do Secretário de 
Justiça há ainda a Casa Civil, Economia e Planejamento, Habitação, 
Assistência e Desenvolvimento Social, Emprego e Relações de 
Trabalho, Educação, Saúde, Relações Institucionais, Cultura e 
Segurança Pública. Compõem também o comitê, além dessas dez 
pastas, dois representantes de Organizações não Governamentais 
“Voltadas a atividades de assistência e proteção a refugiados no 
estado e no país”.

A cidade de São Paulo também tem uma lei própria sobre des-
locamentos. Foi aprovada pela Câmara de Vereadores no final de 
junho e sancionada pelo prefeito, na ocasião, Fernando Haddad, no 
mês seguinte durante o Fórum Mundial da Migração. “Essa legisla-
ção promove os Direitos Humanos dos imigrantes e dos refugiados, e 
estabelece princípios valiosos no município.”
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Ao ser aprovada pelo Legislativo e sancionada pela Presidência 
da República, o texto final deve substituir o Estatuto do Estrangeiro 
em vigor desde 1980.

Os inúmeros haitianos, ao chegarem à cidade de São Paulo, se 
juntaram aos demais estrangeiros que dormiam em um salão que 
foi improvisado para esse fim na Igreja Nossa Senhora da Paz, na 
Baixada do Glicério, onde o padre Paolo Parise realiza um serviço 
humanitário fantástico que deveria ser seguido por outras igrejas 
católicas.

Ao lado dessa igreja, funciona a Casa do Migrante, que possui 
uma infraestrutura básica de acolhimento, cujas 110 vagas estavam 
totalmente preenchidas quando as primeiras levas de haitianos che-
garam. O padre se emocionou, pois o cenário era dramático. Já que 
muitos dos que chegavam já estavam há três ou quatro dias sem 
banho e mais de 24 horas sem alimento.

O recente fluxo migratório de haitianos para o Brasil iniciou-se 
de forma tímida após o terremoto de 2010, intensificando-se a partir 
de 2011 e 2012. Segundo dados estatísticos do Ministério da Justiça, 
nesse período entraram ilegalmente no país 4 mil imigrantes haitia-
nos, vindos pelas fronteiras do Acre e do Amazonas ou pela rotas de 
Roraima, Mato Grosso e Amapá.

O padre Parise conseguiu providenciar sopão para os forastei-
ros, cobertores, colchonetes e malas que se amontoaram durante uma 
reza coletiva em que pedia a Deus para que aqueles recém-chegados 
encontrassem empregos e para que se resolvesse aquela penosa situa-
ção. Mais de vinte mulheres conseguiram ser acomodadas em um 
corredor no saguão da igreja.

Alguns tinham deixado a família no Haiti, como o ex-agricul-
tor Vilsenor Rebeca, de 37 anos que diz: “Disseram que havia muito 
emprego aqui, mas me decepcionou ao conversar com colegas que 
estão parados há meses”. Gastou quatro mil dólares em uma longa 
viagem de quinze dias partindo de Porto Príncipe de avião até o 
Panamá, de lá para o Acre, via República Dominicana, Equador, Peru 
e Bolívia e mais três dias de viagem de ônibus rumo à capital paulista.
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Há casos bem-sucedidos de adaptação, mas são raros e estes ins-
piram os companheiros. Há 18 lojinhas próximas a essa igreja e seis 
pertencem a haitianos. O bairro do Glicério nos dois anos em que eles 
lá estão foi transformado pela camaradagem, responsabilidade e reli-
giosidade que ali nasceu entre haitianos, moradores e comerciantes.

Há no bairro também três igrejas evangélicas que realizam 
cultos na língua créole e na igreja Nossa Senhora da Paz ocorrem 
festas tradicionais com música e gastronomia haitianas.

“São pessoas trabalhadoras que aprendem com rapidez e 
muitas delas têm ensino superior”, conforme declaração de alguns 
comerciantes. 

Na estimativa do Ministério das Relações Exteriores, o número 
de haitianos em nosso território já supera o montante de 10 mil, 
sendo que até 30 de junho de 2013, 6.052 já tinham seus vistos per-
manentes regularizados, registra o Memorando n. 907/2013 da 
Secretaria Nacional da Justiça.

O Jornal da USP publicou uma matéria intitulada “Exclusão e 
sofrimento marcam a vida de imigrantes haitianos em São Paulo”, 
em que apresenta a necessidade de se repensar as políticas públicas 
e criar mais instrumentos para acolher essas pessoas na sociedade, 
tanto desses como de outros imigrantes que chegam diariamente ao 
município de São Paulo.

Essa colocação resulta de um precioso estudo desenvolvido em 
um doutorado na Faculdade de Saúde Pública da Universidade de 
São Paulo, feita com imigrantes haitianos.

Essa pesquisa foi realizada pelo sociólogo José Ailton Rodrigues 
dos Santos (2018), envolvido com essa temática há 14 anos. O tra-
balho descreve com detalhes o sofrimento desses sujeitos, aponta a 
exclusão, invisibilidade e, sobretudo, o elevado sofrimento social. 
Homens com saúde, em idade produtiva e dispostos a trabalhar são 
levados a uma situação de privações e de revolta sobre a realidade bra-
sileira e sua constituição racial e social.

O referido pesquisador acompanhou a trajetória da imigração 
haitiana para a cidade de São Paulo desde 2004, quando o Exército 
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Brasileiro foi para o Haiti atendendo os apelos da ONU. Desde 
então, relata com uma riqueza de minúcias o atroz sofrimento que 
esses imigrantes sofrem desde que saíram da capital do Haiti, a 
segunda maior cidade do país.

Para selecionar dados concretos para sua pesquisa, o atento pro-
fessor se juntou aos imigrantes, passando noites em pensões ocupa-
das por esses sujeitos, e chegou a dormir na rua para fazer companhia 
a um haitiano que não tinha mais economias e nem para onde ir. 
Esteve diversas vezes na Baixada do Glicério e conviveu com os inte-
grantes da Missão da Paz aperfeiçoando o que nós historiadores cha-
mamos de História Oral, ou seja, depoimentos do que esses sujeitos 
sentem e passam todos os dias desde que chegam com muitas espe-
ranças à cidade de São Paulo.

Essa pesquisa resultou em sua tese de doutorado, Haitianos em 
São Paulo: exclusão, invisibilidade social e sofrimento social, em que o 
incansável professor registrou como os imigrantes haitianos se rela-
cionam com as condições que lhes são oferecidas pela capital pau-
lista e como agem com a cultura, suas tradições e língua híbrida nessa 
cidade.

Demonstrando com clareza acadêmica as dificuldades e sofri-
mentos sociais de uma trajetória humana sem precedentes. Essa 
pesquisa foi financiada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal do Ensino Superior (Capes) e a brilhante defesa desse douto-
rado ocorreu no dia 21 de setembro de 2018 na Faculdade de Saúde 
Pública sob a orientação do Professor Doutor Rubens de Camargo 
Ferreira Adorno.2

Enquanto o Brasil e o mundo assistem a uma das maiores 
ondas migratórias da História, após a Segunda Grande Guerra 
Mundial, São Paulo tem recebido esses imigrantes negros que 

2  Fonte: Assessoria de Comunicação da Faculdade Saúde Pública da USP. 
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não falam o idioma local e que se somam às mazelas sociais da 
metrópole com resposta imediata de altas cargas de racismo e 
xenofobia.

Nesse sentido, a pesquisa questiona se a maior metrópole do 
Brasil tem correspondido às expectativas desses imigrantes a 
partir do olhar deles. Para responder a essas indagações, a tese 
apresenta uma revisão de algumas das principais abordagens 
teóricas sobre migração e sofrimento social. Para além dessas 
abordagens e para realizar essa pesquisa, Santos adotou uma 
metodologia rastreada na etnografia, que humaniza o trabalho 
científico a partir dos relatos reais de personagens que compõem 
o cenário, além de conceituações teóricas de outros pesquisado-
res. ( Jornal da USP, 2018)

As fronteiras do Brasil, sem ainda os governos terem resolvido 
as demandas humanitárias em relação aos imigrantes que as ultra-
passaram, têm sido cenário de personagens diversificados da América 
Latina, como os haitianos na atual conjuntura e anteriormente os 
bolivianos explorados também na região da Estação da Luz como 
costureiros dos coreanos.

Atualmente, essas fronteiras se preenchem ainda mais com novas 
presenças de novas ondas migratórias vindas do Norte do continente 
Sul-Americano, os venezuelanos, gerando no estado de Roraima uma 
triste e complexa situação de risco somada a das tribos indígenas em 
situação não menos piores que, a depender da região geográfica são os 
atuais acolhedores de uma situação humanitária ímpar.

É importante salientar que, especificamente no caso haitiano:

a atuação da chancelaria brasileira, em conjunto com os governos 
do Peru, do Equador e da Bolívia, é de suma importância para 
coibir a atuação de quadrilhas e dos coiotes, que exploram de 
forma desumana a fragilizada situação dos imigrantes. (Moraes, 
Andrade e Matos, 2013)
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Migrações internacionais no século 
XXI: tendências e características  

da dinâmica migratória  
para o Nordeste brasileiro

Silvana Nunes de Queiroz1 
Rosana Baeninger2

Introdução

A partir das informações do Atlas das Migrações Internacionais –  
Região Nordeste, elaborado pelo Observatório das Migrações em 
São Paulo – Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e pelo 
Observatório das Migrações no Estado do Ceará – Universidade 
Regional do Cariri (Urca), serão realizadas análises acerca das migra-
ções internacionais no Nordeste do país, tendo em vista suas princi-
pais tendências e características quanto à inserção ocupacional, perfil 
sociodemográfico, tipo de visto, matrículas escolares e dos amparos 
legais observados. 

As análises desagregadas para os diferentes estados na região 
permitem identificar novas “vocações” no século XXI para a presença 

1 Departamento de Economia, Universidade Regional do Cariri (Urca), Ceará, Observatório das Migrações 
no Estado do Ceará (Omec).

2 Departamento de Demografia, Núcleo de Estudos de População “Elza Berquó”, Observatório das 
Migrações em São Paulo – Unicamp.
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de novos fluxos de imigrantes internacionais no Nordeste, área carac-
terizada, sobretudo, como espaço de saída pelas migrações internas 
de população no Brasil durante o século XX (Fusco e Ojima, 2015).

As informações que permitem acompanhar e mapear as migra-
ções internacionais contemporâneas no Nordeste se baseiam, nota-
damente nos registros administrativos do Sistema Nacional de 
Cadastro e Registros do Ministério da Justiça, na Relação Anual 
de Informações Sociais da Secretaria de Trabalho, no Conselho 
Nacional de Imigração do Ministério da Justiça, no Censo Escolar do 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas e nos dados sobre refúgio 
do Comitê Nacional para Refugiados. 

Esse panorama permite apreender as novas faces e espaços das 
migrações internacionais na Região Nordeste, para além das demais 
regiões do país e dos centros urbanos, capitais e regiões metropo-
litanas, mas também em municípios de pequeno e médio porte do 
interior nordestino que, desde o início do século XXI, passam por 
um processo de dinamização por meio da interiorização do ensino e 
investimentos público e privado em distintas áreas, atraindo migran-
tes nacionais (Queiroz et al., 2019) e internacionais.

A inserção do Brasil nas relações Sul-Sul – uma aproximação 
à dinâmica das migrações internacionais contemporâneas

Tendo em vista o entendimento das migrações enquanto fenô-
meno social, é fundamental aprender suas transformações de uma 
perspectiva que leve em consideração a “diversidade de situações 
migratórias locais, regionais e internacionais” (Baeninger, 2014, p. 1), 
especialmente em um cenário de reestruturação espacial da produção 
em nível global (Harvey, 1992), em que as migrações Sul-Sul passam 
a ser, cada vez mais, uma realidade (Phelps, 2014). Essa perspectiva 
implica na incorporação do espaço enquanto dimensão fundamen-
tal ao entendimento e compreensão das transformações sociais em 
curso (Baeninger, 2014), e das múltiplas faces das migrações internas 
e internacionais contemporâneas (Baeninger, 2012).
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Ademais, o caráter transnacional da reestruturação da produção 
(Sassen, 1998) e o avanço no alcance e rapidez das mudanças tecno-
lógicas e informacionais (Castells, 2018) também mobilizam a exis-
tência de diferentes modalidades migratórias que contemplam, em si, 
dimensões transnacionais. Como defende Baeninger (2014), é neces-
sário levar em consideração a complexidade dos processos em curso, 
pois

[...] as modalidades da imigração internacional contemporâ-
neas trazem ao debate as dimensões transnacionais (Apadurrai, 
1996; Glick-Schiller, 2007), os territórios circulatórios (Tarrius, 
2001), a circulação de pessoas (Castles e Miller, 2003), a cir-
culação de cérebros (De Haas, 2010), o reassentamento dos 
imigrantes refugiados, modalidades migratórias e mobilidades 
populacionais que não estão presentes nas noções clássicas de 
integração e ordem correspondentes ao Estado-nação (Wimmer 
e Glick-Schiller, 2003). (Ibid., p. 8) 

Desse modo, compreende-se que há, cada vez mais, grupos que 
partilham de identidades mestiças entre universos próximos e dis-
tantes, e conformam entre si formas de organização social que colo-
cam em cheque a lógica de formação e manutenção do Estado-Nação 
(Tarrius, 2000). Para Glick-Schiller (2007), a perspectiva transna-
cional desponta-se como um caminho analítico possível diante das 
limitações impostas pelos pressupostos teóricos e metodológicos 
assimilacionistas e voltados a interpretações locais para fenômenos 
cada vez mais globais. 

Por essa razão a autora identifica a abordagem do transnacio-
nalismo como uma crítica ao nacionalismo metodológico que – sem 
iluminar as conexões e mediações estruturantes das comunidades 
migrantes – acabam por reificar categorias e fortalecem a interpre-
tação dessas duas unidades de análise como dimensões desconexas 
entre si (ibid.). 
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Na mesma linha, Baeninger (2017b) discute o transnaciona-
lismo como paradigma que articula desde a divisão internacional do 
trabalho até o conjunto de relações entre indivíduos. Em resumo, a 
autora expõe: 

[...] explicar as migrações internacionais incorporando os desa-
fios do enfoque transnacional é assumir as heterogeneidades dos 
processos migratórios, a não-integração, a incorporação parcial 
do imigrante, a remessa para o consumo, as identidades transna-
cionais entre dois países. (Ibid., p. 71)

Vale sublinhar que a crítica ao nacionalismo metodológico e a 
mirada transnacional não coincidem com a negação da importância 
dos Estados-Nacionais no ordenamento das comunidades transna-
cionais de migrantes (Glick-Schiller, 2007). Ao contrário, é cada vez 
mais primordial compreender o contexto geopolítico internacional e 
as relações entre os sistemas de emissão de vistos, passaportes, auto-
rizações de entrada e permanência na dinâmica desses grupos (ibid.). 

No entanto, se restrita à perspectiva do Estado e às dinâmicas 
locais, as pesquisas acadêmicas não serão capazes de explicar a contra-
dição entre os interesses, os discursos e as seletividades presentes na 
migração (ibid.). É, portanto, fundamental estabelecer uma proposi-
ção teórica e metodológica que vincule a ação dos Estados-Nacionais 
na hierarquia de poder transnacional e a consequente redefinição dos 
fluxos migratórios (ibid.), de modo a considerar as múltiplas tempo-
ralidades (Skeldon, 1990), espacialidades (Sassen, 2010) e reversibi-
lidades (Domenach e Picouet, 1990) dos processos em curso.

Além disso, como avalia Martine (2005), é fundamental obser-
var que em meio à esse contexto, os movimentos migratórios corres-
pondem, sobretudo, na atualidade, a uma contrapartida direta da 
uma reestruturação territorial que se conecta fundamentalmente à 
dinâmica de reestruturação econômico-produtiva em escala global.

Do ponto de vista global, as desigualdades estruturadas no 
âmbito da divisão internacional do trabalho ganham novos contor-
nos no momento atual (Harvey, 1991; Sassen, 1998). Por um lado, 



Migrações internacionais no século XXI:  
tendências e características da dinâmica migratória para o Nordeste brasileiro

217

a organização de uma cadeia transnacional de valorização financeira 
reitera antigas centralidades, alça os principais centros de acumulação 
do mundo à condição de cidades globais, especializadas na gestão e 
coordenação dos investimentos (ibid.). Por outro, a constituição de 
um mercado global encurtou distâncias, adensou as redes de conexão 
entre lugares e países e fortaleceu novas frentes de crescimento eco-
nômico (Harvey, 1991; Sassen, 1998) que redesenharam o equilíbrio 
internacional de poder (Manrique, 2012).

No escopo dessas transformações, o final do século XX e começo 
do XXI marcam o processo de desindustrialização dos países desen-
volvidos (ibid.), conjuntamente à transformação de espaços selecio-
nados dentro de países periféricos em grandes zonas de produção e 
processamento de mercadorias (Sassen, 1998), onde a abundância de 
recursos naturais, humanos e a existência de leis trabalhistas mais fle-
xíveis barateiam os custos de produção (Manrique, 2012).

O Brasil, por sua vez, insere-se nessa nova divisão internacio-
nal do trabalho como principal produtor de commodities do mundo 
(Brandão, 2007), enquanto os países do Sudeste Asiático, sobre-
tudo a China, despontam como as principais fábricas do mundo 
(Manrique, 2012). De modo que o efeito China (ibid.) e a chamada 
agroinflação (Hage, Peixoto e Vieira Filho, 2012) impulsionam taxas 
de crescimento econômico relativamente mais altas em vários países 
do Sul Global (Manrique, 2012).

Em meio à esse contexto, de acordo com Basso (2003 apud 
Baeninger e Peres, 2017, p. 125), o fechamento das fronteiras do 
Norte Global animou novas rotas migratórias no mundo, refor-
çando “um movimento geopolítico transnacional em que à periferia 
do capital dirigir-se-ão, cada vez mais, os fluxos dos países periféri-
cos”. É dessa perspectiva que Phelps (2014) associa a centralidade das 
migrações Sul-Sul às dinâmicas dos países do Norte, e embora rela-
cionadas, apresentam tendências e características distintas. Dentre as 
principais diferenças, Phelps (2014) pontua a menor seletividade e 
o caráter mais temporário das migrações Sul-Sul, haja vista o Norte 
Global como destino preferencial da maior parte dos imigrantes.



Silvana Nunes de Queiroz, Rosana Baeninger

218

Espaços transnacionais – o Nordeste  
na rota das migrações Sul-Sul 

À luz dessa bibliografia, Baeninger (2016) analisa a consoli-
dação do Brasil na rota das migrações transnacionais como país de 
trânsito, desde a vertente dos periféricos na periferia (Basso, 2003 
apud Baeninger; 2016). Nessa nova fase da imigração internacio-
nal para o Brasil, os fluxos históricos são reconfigurados ao mesmo 
tempo que o protagonismo das relações Sul-Sul (Manrique, 2012; 
Visentini, 2010) mobiliza processos migratórios completamente 
novos (Baeninger, 2017a).

Destaque aqui para a importância crescente das relações entre 
os diferentes atores envolvidos na governança migratória no âmbito 
local, regional e internacional (De Haas, 2010) e para as redefini-
ções das hierarquias de poder estabelecidas no plano transnacional  
(Glick-Schiller, 2007), que corroboram para o entendimento da 
intensidade, velocidade e diversidade dos movimentos populacionais 
em processos geopolíticos, econômicos, sociais e demográficos mais 
amplos. 

No que tange as tendências recentes das migrações internacio-
nais no Brasil, Oliveira (2013) pondera que o fenômeno migrató-
rio no país esteve concentrado entre 2000 e 2010, especialmente na 
região Centro-Sul e contemplou imigrantes com origem em países 
como Estados Unidos, Japão, Portugal, Paraguai e Bolívia. 

Essa crescente presença de imigrantes internacionais estaria 
relacionada, segundo Oliveira (2013), a uma maior dinamicidade e 
estabilidade econômica no país e, especificamente nesse período, a um 
contexto de crise financeira internacional (Paulani, 2009) que favore-
ceu tanto a migração internacional para o Brasil, quanto o retorno de 
uma parcela importante de brasileiros que durante os anos de 1980, 
1990 e 2000 viveram no exterior (Assis, 2018; Bógus e Baeninger, 
2018). 

Essa realidade se complexifica no século XXI, visto que as 
regiões Sul e Sudeste se mantêm como importantes espaços das 
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migrações internacionais no Brasil, como destaca o Atlas Temático – 
Observatório das Migrações em São Paulo - Migrações Internacionais 
(Baeninger et al., 2017), mas passam a contemplar cada vez menos 
da diversidade dos processos em curso (Silva e Ojima, 2018). Pois o 
avanço das migrações fronteiriças (Baeninger, 2018) e a inserção de 
novos espaços das migrações no país para além dos grandes centros 
urbanos têm transformado o cenário nacional, sobretudo, nas regiões 
Centro-Oeste, Norte e Nordeste (Baeninger et al., 2017). 

Além disso, com a retomada do crescimento econômico pelo 
Brasil entre os anos de 2003 a 2014, assistiu-se a inserção de novos 
espaços produtivos e outras hierarquias de poder, como é o caso da 
Região Nordeste que, em anos recentes, desponta no cenário de dis-
persão da atividade industrial, comercial e serviços (Araújo, 2014; 
Paixão, 2014). 

Como argumentam Silva e Ojima (2018), os estados da Região 
Nordeste particularmente apresentam relações históricas muito espe-
cíficas com a dinâmica migratória brasileira, seja ela interna ou inter-
nacional, desde ou para os estados da região. Segundo os autores,

[...] a região se caracterizou pela intensa mobilidade populacio-
nal para outras partes do país impulsionadas pelos problemas 
climáticos (a seca no semiárido nordestino) e ao desenvolvi-
mento desigual brasileiro, conduzindo importantes levas de nor-
destinos ao norte ou a região centro-sul do Brasil, incorporados 
como mão-de-obra fundamental. No entanto, recentemente o 
Nordeste viu emergir um deslocamento populacional que está 
associado, internamente, a migração de retorno e ao desloca-
mento intra-regional e, externamente, ao crescimento da migra-
ção internacional (de e para a região). (Ibid., p. 4)

Ademais, há que se apreender a importância da atuação dos 
diferentes atores econômicos, sejam eles públicos ou privados, como 
agentes da inserção dos estados do Nordeste na dinâmica econô-
mica nacional, processo esse que se reconfigura no século XXI e 
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ganha novos contornos com a inserção desses espaços aos circuitos 
da produção global e da migração internacional. Como observam 
Bomtempo e Sena (2018),

[...] presencia-se no território brasileiro ao longo do século XXI, 
metamorfoses socioeconômicas advindas de políticas públi-
cas elaboradas pelos agentes que têm atuação na esfera pública 
(federal, estadual e municipal), como também privada. Tais polí-
ticas, entre outras, tiveram como foco, a dinamização de regiões 
e Estados, até então, não entrelaçados pela atuação de capitais 
hegemônicos nacionais e globais. A materialização de tais polí-
ticas, permitiu com que houvesse uma dispersão das atividades 
econômicas pelo território nacional, porém de maneira seletiva. 
A região Nordeste do Brasil [...] foi um dos espaços em que a 
instalação de investimentos internos e externos proporcionou 
com que novas dinâmicas territoriais e consequentemente popu-
lacionais fossem notadas. (Ibid., p. 2)

Essa nova inserção da região na divisão interna e internacional 
do trabalho desencadeia uma nova fase da migração internacional 
para os estados nordestinos (Silva e Ojima, 2018; Bomtempo e Sena, 
2018; Fusco e Queiroz, 2018). 

De região historicamente conhecida e retratada na literatura bra-
sileira como “terra de arribação” (Moreira, 1978) ou de grande perda 
populacional, devido ao expressivo contingente humano que migrou 
para diversas partes do país, com destaque para a região Sudeste e 
o estado de São Paulo (Brito, 1999), a partir dos anos 2000, com a 
nova reconfiguração ou ordem econômica mundial e nacional, carac-
terizado pela mundialização do capital (Chesnais, 1996), o Nordeste 
passa a receber não somente investimentos nacionais e internacionais, 
e acolher migrantes retornados de distintas regiões do país (Queiroz 
e Baeininger, 2013), mas a receber e conviver com refugiados, migran-
tes e investidores de distintas partes do globo (Queiroz et al., 2012).
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De acordo com Silva e Oijma (2018), 

Inserido neste contexto, vale ressaltar que o Nordeste brasileiro 
esteve, pelo menos nos dois últimos séculos, associado a um 
intenso fenômeno migratório tanto interno como, mais recen-
temente, internacional. Desta forma, a região se caracterizou 
pela intensa mobilidade populacional para outras partes do país 
impulsionadas pelos problemas climáticos (a seca no semi-árido 
nordestino) e ao desenvolvimento desigual brasileiro, condu-
zindo importantes levas de nordestinos ao norte ou a região cen-
tro-sul do Brasil, incorporados como mão-de-obra fundamental. 
No entanto, recentemente o Nordeste viu emergir um desloca-
mento populacional que está associado, internamente, a migra-
ção de retorno e ao deslocamento intra-regional e, externamente, 
ao crescimento da migração internacional (de e para a região).  
(p. 4)

No bojo desses processos, chama a atenção o aumento nos inves-
timentos externos/aplicações financeiras individuais no país, com 
destaque para a Região Nordeste que, entre 2005-2009, recebeu os 
maiores volumes de aplicações realizadas no Brasil, concentrados nos 
estados de São Paulo, Bahia, Ceará e Rio Grande do Norte, oriun-
dos majoritariamente da Itália, Espanha, Portugal, Estados Unidos 
e China. Os investidores estrangeiros (pessoa física) que aplicam 
recursos no Nordeste são no setor de turismo residencial para vera-
neio (segunda residência) ou para morar em definitivo, caso típico de 
aposentados; e aqueles que alocam recursos no setor hoteleiro e de 
turismo (restaurantes, bares, agências de viagem, locadora de carros, 
ecoturismo) (Ferreira e Silva, 2007; Queiroz et al., 2012). 

Outro destaque é o intenso fluxo de europeus vindos para o 
Nordeste a passeio nos anos 1990, que chamou a atenção de gran-
des empresas (empreiteiras e grupos hoteleiros) europeias que, desde 
o início dos anos 2000, têm investido no Ceará, no Rio Grande do 



Silvana Nunes de Queiroz, Rosana Baeninger

222

Norte e na Bahia em hotéis, resorts e condomínios de luxo, pro-
curando atender a demanda dos conterrâneos no Brasil (Ferreira e 
Silva, 2007). 

A localização geográfica, ou melhor, menor distância dos esta-
dos do Nordeste quando comparado aos do Sudeste em relação a 
Europa, especialmente o Ceará e o Rio Grande do Norte, é outro 
fator importante na atração do fluxo para o turismo residencial – a 
partir da compra de casas ou apartamentos para veraneio, segunda 
residência durante o inverno europeu, ou para morar em definitivo, 
caso mais frequente dos aposentados (Queiroz et al., 2012). 

Diante desse cenário, o objetivo deste trabalho é justamente 
analisar as principais características da recente imigração internacio-
nal para essa região, com destaque para as migrações transnacionais  
Sul-Sul, a partir dos registros administrativos de instituições do 
governo brasileiro. 

Dentre os principais temas da agenda de pesquisa que esse 
estudo abre, destaca-se a participação importante de europeus (Silva 
e Ojima, 2018) e as especificidades das migrações Sul-Sul (Phelps, 
2014) na região; os novos rumos da migração internacional do país 
e a tendência crescente de interiorização desse fenômeno (Baeninger 
et al., 2018b); a centralidade da migração internacional qualificada 
(Domeniconi, 2017) conjuntamente à migração de dependência 
(Magalhães, 2017); o refúgio (Baeninger, 2017b); as novas migrações 
internacionais referentes aos estudantes e aposentados (Wenden, 
2016), assim como, a questão da imigração internacional e das políti-
cas sociais (Araújo, 2016; Araújo, 2018; Baeninger, 2015).

O uso de registros administrativos na análise 
das migrações internacionais

A intensidade das mudanças, dos sentidos, das origens, dos des-
tinos e das modalidades migratórias (Wenden, 2001) requer a com-
binação de diferentes aportes teóricos e metodologias de pesquisa 
(Baeninger et al., 2017; Baeninger et al., 2018a). Dessa perspectiva, 
esse trabalho reúne distintas fontes de informação que, se analisadas 
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de forma articulada, avançam na construção de um panorama da 
imigração internacional contemporânea para a Região Nordeste do 
Brasil.

Sobretudo na análise quantitativa da imigração internacional 
para o Brasil, o envelhecimento do Censo Demográfico 20103 e a 
rapidez das mudanças observadas na dinâmica migratória ao longo 
dos últimos anos (Baeninger, 2018) exige a exploração de fontes alter-
nativas, tais como os registros administrativos produzidos por dife-
rentes instâncias do poder público (Costa e Gurgel, 2017; Oliveira e 
Cavalcanti, 2015). Embora esses cadastros sejam idealizados para o 
controle e funcionamento de suas respectivas instituições, sua apro-
priação pela academia e gestão pública tem corroborado com o avanço 
na produção de indicadores atualizados (mensais e anuais), funda-
mentais para a compreensão dos processos e transformações sociais 
no período intercensitário ( Jannuzzi, 2017). 

No entanto, a própria condição de registro administrativo impõe 
uma limitação central ao uso de tais fontes de informação, pois se res-
tringem à área de atuação das instituições responsáveis por sua for-
mulação. A isso, somam-se os possíveis problemas de preenchimento, 
compatibilização, publicidade e acesso à informação. Com o propó-
sito de minimizar essas lacunas, o presente trabalho aposta na com-
plementaridade dos registros e dados apresentados, sem, no entanto, 
diminuir a importância do Censo Demográfico para a compreensão 
da dinâmica populacional, especialmente, no Brasil. 

Assim, a pesquisa inicia-se com a exploração do Sistema 
Nacional de Cadastros e Registros de Estrangeiro (Sincre): regis-
tro administrativo da Polícia Federal/ Ministério da Justiça, por 
meio do qual se faz o controle de todos os imigrantes internacio-
nais com carteira de identidade do Brasil (Registro Nacional de 
Estrangeiro – RNE).4 As lacunas encontradas nessa base dizem 

3 As informações censitárias referentes a imigrantes internacionais no Nordeste, para o ano de 2000 e 2010, 
já foram amplamente exploradas por Silva e Ojima (2018).

4 Com a nova Lei de Migração (Lei n. 13.445/2017), o Registro Nacional de Estrangeiro passa a receber a 
denominação de Registro Nacional Migratório.
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respeito, principalmente, à ausência de dados que tratem dos soli-
citantes de refúgio. Parcela importante de imigrantes que não se 
encontram incluídas nesse cadastro e cujo fluxo tem aumentado sig-
nificativamente nos últimos anos. Essa realidade conduz à exploração 
de outro registro: o do Comitê Nacional para Refugiados (Conare). 
Os problemas associados à variável “ocupação” no Sincre (informação 
inexistente nos registros do Conare) são contornados, por sua vez, 
com as estatísticas da Relação Anual de Informações Sociais (Rais), 
do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e da 
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), advindos da 
Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia. 

Não obstante, a principal ausência na presente análise refere-se 
aos imigrantes internacionais indocumentados, visto que os dados 
acerca dessa população não se encontram dispostos em nenhuma das 
bases apresentadas. Contudo, seja em função das garantias jurídicas 
previstas a todos os solicitantes de refúgio no Brasil, seja pela pro-
moção de acordos de residência no âmbito de planos de cooperação 
econômica (como o Mercosul), da concessão de anistias ou mediante 
promulgação de resoluções normativas que disciplinam concessões 
especiais de vistos (como o visto humanitário) e outros casos previs-
tos na lei, a literatura aponta uma diminuição importante no número 
de imigrantes em situação de indocumentação presentes no Brasil 
(Fernandes e Castro, 2014). 

Resultados

Tendo em vista as potencialidades e limitações presentes em 
cada uma das bases de dados mobilizadas para a presente análise, o 
Mapa 1 apresenta a distribuição espacial dos imigrantes internacio-
nais registrados no Sincre pela Polícia Federal, entre 2000 e 2017, 
segundo municípios de residência no Brasil. Note que cada ponto 
representado diz respeito à um imigrante registrado.

É possível observar, a partir do Mapa 1, algumas tendências 
mais gerais que corroboram as análises e processos apresentados pela 
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literatura. A primeira delas diz respeito à concentração mais intensa 
de imigrantes internacionais registrados na região Centro-Sul, o que 
corresponde com os espaços históricos de maior presença da migra-
ção internacional no Brasil que, no entanto, se reconfiguram no cená-
rio atual (Baeninger, 2012). Nota-se ainda, uma importante presença 
de imigrantes registrados nos municípios que compõem a faixa litorâ-
nea dos estados do Nordeste do país, o que seria explicado, ao menos 
em parte, pela maior dinamicidade econômica e industrial da região 
e pela presença de investimentos estrangeiros no setor hoteleiro e 
de turismo dessas localidades (Ferreira e Silva, 2007; Queiroz et al., 
2012).

Mapa 1 – Imigrantes internacionais registrados no Brasil, entre 2000-2017, 
segundo município de residência.

Fonte: Sistema Nacional de Cadastros e Registros (Sincre), Departamento da Polícia Federal 
– Ministério da Justiça e Segurança Pública do Brasil/OBMigra. Tabulações Observatório das 
Migrações em São Paulo – Nepo/Unicamp-Fapesp/CNPq.
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A segunda tendência iluminada pelo Mapa 1, contempla o 
avanço das migrações transnacionais nos espaços de fronteira advin-
dos de processos históricos (Martes e Sprandel, 2008), mas também 
dos múltiplos desdobramentos de acordos bilaterais, multilaterais 
e da integração regional (Baeninger, 2018; Cervo, 2008). Destaque 
aqui para a faixa que vai da região Centro-Oeste do país até a fron-
teira norte, a qual tem apresentado, sobretudo a partir de 2011, um 
volume significativo de entradas e saídas, tanto de latino-americanos, 
maiormente, venezuelanos (Demétrio e Domeniconi, 2018), como de 
outras nacionalidades, entre elas, a haitiana, senegalesa e congolesa 
(Baeninger, 2018).

Finalmente, uma terceira tendência apontada pelo Mapa 1 diz 
respeito ao processo de crescente dispersão dos imigrantes interna-
cionais para além dos grandes centros urbanos da região Sudeste. 
Esse processo é conceitualizado por Baeninger e Fernandes (2017) 
como uma dinâmica de interiorização das migrações internacionais, a 
qual estaria relacionada a um crescente acesso à documentação e faci-
lidade de trânsito em território nacional (Fernandes e Castro, 2014), 
bem como ao fortalecimento dos espaços produtivos não metropoli-
tanos (Sassen, 1998) e ao papel das redes migratórias (Truzzi, 2008). 

O Gráfico 1 corrobora com a perspectiva levantada ao apresen-
tar o número de municípios brasileiros que contabilizaram ao menos 
1 registro de residência de imigrantes internacionais no Sincre para os 
anos de 2000 e 2017. Considerando-se que em 2000 o Brasil contava 
com 5.507 municípios e até 2017 esse número passou para 5.570, é 
possível apreender que no início do período, aproximadamente 15,7% 
dos municípios do país contavam com a presença de imigrantes inter-
nacionais, ou seja, 862 cidades. Esse número passou para 37,7% em 
17 anos, alcançando o total de 2.098 cidades, o que representa um 
ganho relativo e absoluto importante com relação à distribuição espa-
cial dos imigrantes internacionais em território nacional, ainda que a 
criação de novos municípios envolva critérios políticos e administrati-
vos que precisam ser analisados com maior cuidado.
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Gráfico 1 – Municípios brasileiros com e sem registros de imigrantes 
internacionais na Polícia Federal, entre 2000-2017.

Fonte: Sistema Nacional de Cadastros e Registros (Sincre), Departamento da Polícia Federal –  
Ministério da Justiça e Segurança Pública do Brasil/OBMigra. Tabulações Observatório das 
Migrações em São Paulo – Nepo/Unicamp-Fapesp/CNPq.

No que tange a distribuição espacial dos imigrantes internacio-
nais registrados no Brasil, é possível analisá-los ainda segundo regiões 
do país. Observa-se que no acumulado, entre 2000 a 2017, a região 
Sudeste concentrou 62,5% dos registros contabilizados pelo Sincre,5 
ou seja, 713.291 dos 1.141.054 imigrantes contabilizados. A seguir 
estão as regiões Sul com 192.884, Nordeste com 117.962, Centro- 
-Oeste com 65.578 e, finalmente, Norte com 51.3396 (Tabela 1).

Tabela 1 – Imigrantes internacionais registrados e residentes na Região 
Nordeste, em 2000, 2005, 2010 e 2017, segundo municípios e ano de 
registro.

UF 2000 % 2005 % 2010 % 2015 % 2017 % 2000-
2017 %

Norte 842 3,64 1.484 4,52 2.199 4,01 5.140 4,59 8.778 8,71 51.339 4,50

Nordeste 2.520 10,89 4.876 14,84 6.103 11,14 13.100 11,69 9.152 9,08 117.962 10,34

Sudeste 15.324 66,23 20.127 61,25 35.542 64,86 63.542 56,71 50.821 50,44 713.291 62,51

Sul 3.469 14,99 4.868 14,82 8.260 15,07 23.284 20,78 22.755 22,58 192.884 16,90

Centro-Oeste 984 4,25 1.503 4,57 2.698 4,92 6.978 6,23 9.250 9,18 65.578 5,75

Total 23.139 100 32.858 100 54.802 100 112.044 100 100.756 100 1.141.054 100

Fonte: Sistema Nacional de Cadastros e Registros (Sincre), Departamento da Polícia Federal –  
Ministério da Justiça e Segurança Pública do Brasil/OBMigra. Tabulações Observatório das 
Migrações em São Paulo – Nepo/Unicamp-Fapesp/CNPq.

5 Esse total diz respeito aos registros de imigrantes internacionais no Sistema Nacional de Cadastros e 
Registros de Estrangeiro que dispunham de informações para município e Unidade Federativa. 

6 É importante lembrar que a base de dados do Sistema Nacional de Cadastros e Registros de Estrangeiro 
não contempla os solicitantes de refúgio, fato que deve ser levado em consideração ao analisar essa 
informação.
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Não obstante, como observado ao longo da discussão, ao decom-
por a mesma informação por ano de registro nota-se que a potencia-
lidade da Região Sudeste, enquanto espaço de maior concentração 
da imigração internacional no Brasil, tem diminuído ao longo dos 
últimos 17 anos. Enquanto em 2000 essa participação relativa era 
de 66,2%, em 2010 foi de 61,3% e em 2017 decaiu para 50,4%. Em 
termos absolutos, no entanto, o volume de imigrantes internacionais 
na região cresceu entre 2000 e 2015, com uma diminuição efetiva 
apenas entre 2015 e 2017 (Tabela 1). Em contraposição, as demais 
regiões, mesmo com variações, foram espaços “ganhadores” da migra-
ção internacional ao longo do período, com destaque para o aumento 
expressivo da participação relativa das regiões Norte de 3,6% 
para 8,7%, e Centro-Oeste de 4,3% para 9,2%, entre 2000 e 2017  
(Tabela 1). 

Ademais, em relação ao Nordeste, foco principal desse trabalho, 
apesar de contabilizar entre 2000 e 2017 um montante de 117.962 
registros de imigrantes, nota-se uma mudança em sua participação 
relativa, a qual alcançou seu auge em 2015, com 11,7% ou 13.100 dos 
112.044 registros do país no ano. Já em termos absolutos os estados 
da região alçaram um aumento importante no número de imigran-
tes residentes registrados anualmente, sobretudo, entre 2000 e 2015, 
tendo passado de 2.520, no primeiro ano, e para 13.100 no último 
ano, mas arrefece para 9.152 em 2017, seguindo a tendência nacio-
nal, que devido o contexto de crise econômica no qual o país vivencia 
desde 2016, atraiu menos imigrantes internacionais, porém o número 
permanece alto quando comparado aos anos anteriores (Tabela 1). 

Essa população de imigrantes internacionais, no entanto, tem 
uma composição por idade e sexo diferenciada quando analisada para 
o Brasil como um todo ou por regiões. No caso do Gráfico 2 é pos-
sível apreender a estrutura etária e por sexo também para a Região 
Nordeste. 

Nota-se que, no caso do Brasil, a população de imigrantes 
exibe um predomínio de homens e mulheres jovens e adultos, entre 
os grupos etários de 20 e 24 anos e de 30 a 39 anos (Gráfico 2). 
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Entretanto, há que se considerar que os homens apresentam uma 
distribuição entre os grupos etários menos concentrada do que as 
mulheres. Enquanto eles, em termos relativos, encontram-se distri-
buídos nas idades mais avançadas – acima de 49 anos –, as mulheres 
estão concentradas entre os grupos de 20 a 44 anos, característicos de 
uma população economicamente ativa. Além disso, constata-se uma 
presença inferior a 3% entre meninos e meninas com menos de 10-14 
anos.

Gráfico 2 – Distribuição relativa dos imigrantes internacionais, entre 
2000-2017, segundo idade e sexo, registrados para o Brasil e para a Região 
Nordeste.

Fonte: Sistema Nacional de Cadastros e Registros (Sincre), Departamento da Polícia Federal –  
Ministério da Justiça e Segurança Pública do Brasil/OBMigra. Tabulações Observatório das 
Migrações em São Paulo – Nepo/Unicamp-Fapesp/CNPq.

A população de imigrantes internacionais registrada no 
Nordeste, por sua vez, ainda que siga a tendência do país, man-
tendo-se, maiormente, entre as idades jovens e adultas de 25-29 a 
30-34 anos, apresenta maior participação de homens entre os 40-44 
anos e os de 70-74 anos, o que demonstra se tratar de uma popula-
ção de imigrantes internacionais mais envelhecida em comparação à 



Silvana Nunes de Queiroz, Rosana Baeninger

230

observada no Brasil como um todo (Gráfico 2), justificado pelo fato 
de que muitos destes decidem residir no Nordeste, após a aposenta-
doria, especialmente os europeus (Queiroz et al., 2012).

O estado civil, segundo o sexo, declarado pela parcela de imi-
grantes residentes nos estados do Nordeste brasileiro e registrados 
entre 2000-2017, corrobora também para a compreensão do fenô-
meno migratório na região (Tabela 2). Seguindo a tendência indi-
cada pela estrutura etária, dos 117.962 registros no período, 72,1% 
eram homens, ou 85.049, e apenas 27,9% mulheres imigrantes, ou 
32.913. Sendo que, desse total, mais de 50% – 49.286 – dos imigran-
tes internacionais declararam ser solteiros(as) e 41,8% – 49.286 –  
casados(as). 

Tabela 2 – Imigrantes internacionais registrados na Região Nordeste, entre 
2000-2017, segundo estado civil e sexo.

Estado civil

Homens Mulheres Total
% no total 

de registrosRegistros
% no 

mesmo
 Estado civil

Registros
% no 

mesmo 
Estado civil

Registros

Solteiro/a 39.152 64,3 21.725 35,7 60.877 51,6

Casado/a 40.083 81,3 9.203 18,7 49.286 41,8

Divorciado/a 2.538 78,8 682 21,2 3.220 2,7

Separado/a 637 90,6 66 9,4 703 0,6

Viúvo/a 1.100 68,7 501 31,3 1.601 1,4

Outros 1.539 67,6 736 32,4 2.275 1,9

Total 85.049 72,1 32.913 27,9 117.962 100

Fonte: Sistema Nacional de Cadastros e Registros (Sincre), Departamento da Polícia Federal –  
Ministério da Justiça e Segurança Pública do Brasil/OBMigra. Tabulações Observatório das 
Migrações em São Paulo – Nepo/Unicamp-Fapesp/CNPq.

Daqueles que se declararam como solteiros(as), o equivalente 
a 60.877 imigrantes, 64,3% eram homens, enquanto 35,7% eram 
mulheres. Entre os(as) casados(as), essa disparidade é ainda mais 
expressiva, pois dos 49.286 imigrantes nesse grupo, 81,3% eram 
homens e 18,7% eram mulheres (Tabela 2). Eles foram maioria em 
termos relativos e absolutos, também nas categorias divorciado(a), 
separado(a), viúvo(a) e outros.
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Já em relação à condição de permanência no país, segundo tipo 
de visto, as informações apresentadas pelos imigrantes internacio-
nais residentes no Nordeste, discriminadas por sexo, encontram-se 
na Tabela 3. Assim, do total de 117.962 registros, a maior participa-
ção foi de vistos temporários, com 62,3%, representando 73.462 imi-
grantes; enquanto os vistos permanentes ficaram em segundo lugar, 
com 36,4% ou 42.462 imigrantes. Registros com vistos provisórios, 
fronteiriços e outros corresponderam, respectivamente, a 0,6%, 0,7% 
e 0,03%, do total no período.

Tabela 3 – Imigrantes internacionais registrados na Região Nordeste, entre 
2000-2017, segundo tipo de visto.

Tipo de Visto

Homens Mulheres Total

% no total 
de registrosRegistros

% no 
mesmo
Tipo de 

visto

Registros

% no 
mesmo 
Tipo de 

visto

Registros

Permanente 31.623 73,6 11.331 26,4 42.954 36,4

Temporário 52.340 71,2 21.122 28,8 73.462 62,3

Provisório 478 72,1 185 27,9 663 0,6

Fronteiriço 584 68,4 270 31,6 854 0,7

Outros 24 82,8 5 17,2 29 0,03

Total 85.049 72,1 32.913 27,9 117.962 100

Fonte: Sistema Nacional de Cadastros e Registros (Sincre), Departamento da Polícia Federal –  
Ministério da Justiça e Segurança Pública do Brasil/OBMigra. Tabulações Observatório das 
Migrações em São Paulo – Nepo/Unicamp-Fapesp/CNPq.

Ao analisar a informação de tipo de visto decomposta por sexo, 
a predominância dos registros para imigrantes homens, em termos 
relativos e absolutos, se mantém. Entre os 42.954 imigrantes com 
visto permanente, 73,% eram homens ou 31.623, e 26,4% mulhe-
res ou 11.331. Os 73.462 registros para imigrantes com visto tem-
porário, por sua vez, contaram com 71,2% de homens ou 52.340, e 
28,8% de mulheres ou 21.122. Essa disparidade relativa por sexo é 
menor apenas entre os imigrantes internacionais com visto frontei-
riço, categoria na qual as mulheres representam 31,6%, ou 270 dos 
854 registros, enquanto os homens foram 68,4%, o equivalente a 584 
imigrantes.
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A concessão de vistos aos imigrantes internacionais no Brasil, no 
entanto, envolve uma gama diversa de amparos legais e resultam em 
uma condição jurídica particular a cada grupo de imigrantes, os quais 
estão em condições sociais, econômicas e políticas particulares. 

Entre os amparos responsáveis pela concessão de vistos aos imi-
grantes internacionais registrados na Polícia Federal de 2000 a 2017 
e residentes na Região Nordeste, destacam-se os vistos temporários 
concedidos aos estrangeiros na condição de cientistas, professores, 
técnicos ou profissionais de outra categoria, sob regime de contrato 
ou a serviço do governo brasileiro a partir do Artigo 13 da Lei n. 
6.018 de 1980. Esse grupo representou ao longo dos últimos 17 anos, 
30.750 dos 117.962 imigrantes, em média, 26,1% do total. Outros 
aparatos fundamentais foram o Artigo 75 da Lei n. 6.818, que dis-
ciplina sobre a impossibilidade de expulsão de pessoas casadas/com 
filhos brasileiros, com 10.339 imigrantes; o Acordo de Residência do 
Mercado Comum do Sul (Mercosul), com 9.391 imigrantes; o Artigo 
13 da Lei n. 6.818, que disciplina sobre vistos temporários para estu-
dantes, com 9.271 imigrantes; o Artigo 1 da Resolução Normativa 
n. 108, que disciplina sobre a permanência definitiva para reuni-
ficação familiar, com 8.620 imigrantes e, finalmente, a Resolução 
Normativa 36 de 1999 do Conselho Nacional de Imigração (CNIg), 
que também trata dos vistos para reunificação familiar e contabilizou 
5.561 imigrante no Nordeste brasileiro. 
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Tabela 4 – Imigrantes internacionais registrados na Região Nordeste, entre 
2000-2017, segundo amparo legal.

Amparo Legal Descrição Total de 
registros %

Artigo 13, V, da Lei  
n. 6.818/1980 (Estatuto  
do Estrangeiro)

Define a concessão de visto temporário para 
estrangeiros na condição de cientista, professor, 
técnico ou profissional de outra categoria, sob 
regime de contrato ou a serviço do Governo 
brasileiro.

30.750 26,1

Artigo 75, II, da Lei  
n. 6.818/1980 (Estatuto  
do Estrangeiro)

Define os casos em que não pode haver expulsão 
da pessoa, segundo o Estatuto do Estrangeiro 
(casamento ou por ter filho brasileiro).

10.339 8,8

Acordo Residência Mercosul 9.391 8,0

Artigo 13, IV, da Lei  
n. 6.818/1980 (Estatuto  
do Estrangeiro)

Disciplina a concessão de visto temporário ao 
estrangeiro que pretenda vir ao Brasil na condição 
de estudante.

9.271 7,9

Artigo 1 da Resolução 
Normativa n. 108, de 2014, 
do CNIg

Dispõe sobre a concessão de visto temporário ou 
permanente e permanência definitiva a título de 
reunião familiar.

8.620 7,3

Resolução Normativa n. 36 de 
1999 do CNIg

Concessão de visto temporário ou permanente a 
título de reunião familiar.

5.561 4,7

Todos os amparos legais 117.962 100

Fonte: Sistema Nacional de Cadastros e Registros (Sincre), Departamento da Polícia Federal –  
Ministério da Justiça e Segurança Pública do Brasil/OBMigra. Tabulações Observatório das 
Migrações em São Paulo – Nepo/Unicamp-Fapesp/CNPq.

De modo geral, é possível apreender que por causa dos amparos 
legais mobilizados para a concessão de vistos no país, a presença de 
imigrantes com contrato de trabalho prévio; estudantes e nacionais 
de países membros do Mercosul, estimulam as entradas no Brasil 
e, consequentemente, no Nordeste. Além disso, a Região Nordeste 
apresenta uma presença importante de imigrantes internacionais que 
obtiveram vistos a partir do amparo legal de reunificação familiar, o 
que indica a presença prévia de ao menos um familiar com documen-
tação e permanência já estabelecida juridicamente pelo governo bra-
sileiro, o que indica que, a migração internacional, nesses casos, pode 
envolver um projeto familiar mais amplo. 

Outra informação fundamental para o estudo desse processo 
e de suas transformações, diz respeito às Unidades Federativas de 
entrada dos imigrantes internacionais no país no momento de regis-
tro. O Mapa 2 apresenta essa informação para os anos de 2000 e 
2017. Observa-se que, em 2000, os principais estados de ingressos 
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desses fluxos migratórios eram, respectivamente, os estados de São 
Paulo, Paraíba, Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia e Ceará, todos 
com mais de 100 imigrantes. Já em 2017, os estados que mais se des-
tacaram foram São Paulo, Ceará, Pernambuco e Bahia, com mais de 
500 imigrantes registrados em cada um; enquanto Rio de Janeiro, 
Bahia, Rio Grande do Norte, Distrito Federal, Amazonas, Paraná, 
Roraima e Rio Grande do Sul foram os espaços de ingresso no país 
declarados por pelo menos 100 imigrantes. 

Mapa 2 – Imigrantes internacionais registrados como residentes na Região 
Nordeste, entre 2000-2017, por Unidade da Federação. 

Fonte: Sistema Nacional de Cadastros e Registros (Sincre), Departamento da Polícia Federal –  
Ministério da Justiça e Segurança Pública do Brasil/OBMigra. Tabulações Observatório das 
Migrações em São Paulo – Nepo/Unicamp-Fapesp/CNPq.
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Essa mudança observada nas últimas décadas é perceptível, 
também, nos países de nascimento dos imigrantes internacionais 
residentes no Nordeste entre 2000 e 2017 (Gráfico 3). Por um lado, 
os registros de imigrantes nascidos em países europeus, sobretudo, 
Itália, Portugal e Espanha, representaram 44,6% do total no período, 
ou 52.566 dos 117.962 imigrantes contabilizados. Já os latino-ame-
ricanos e caribenhos foram 22,84% – 26.952 – dos imigrantes, com 
destaque para colombianos, argentinos e cubanos. Sua participação 
quando decomposta ao longo dos 17 anos em questão, apresentou 
um aumento absoluto expressivo, ao passar de 377 imigrantes em 
2000, para 1.186 em 2010, alcançado o auge em 2017, com 3.842 
imigrantes.

Gráfico 3 – Imigrantes internacionais na Região Nordeste, entre 2000-2017, 
segundo regiões do mundo e países de nascimento.

Fonte: Sistema Nacional de Cadastros e Registros (Sincre), Departamento da Polícia Federal –  
Ministério da Justiça e Segurança Pública do Brasil/OBMigra. Tabulações Observatório das 
Migrações em São Paulo – Nepo/Unicamp-Fapesp/CNPq.

Além desses grupos, cabe ressaltar a crescente presença de imi-
grantes asiáticos na região, como já estudado por Fusco e Queiroz 
(2018). Eles foram 17.840 dos 117.962 imigrantes analisados, ou 
seja, 15,1% do total. Destacam-se entre os asiáticos presentes no 
Nordeste, os imigrantes nascidos nas Filipinas, China e Coréia do 
Sul, bem como de outros países da Ásia. Em termos anuais, os regis-
tros de asiáticos aumentaram de 472 em 2000, 895 em 2009 e 3.006 



Silvana Nunes de Queiroz, Rosana Baeninger

236

em 2015. No entanto, os autores constataram decréscimo no número 
de registros entre 2015 e 2017, fato correlacionado com a crise eco-
nômica no qual o Brasil vivencia desde 2016. 

Conforme a Tabela 5, a distribuição de imigrantes internacio-
nais residentes na Região Nordeste entre 2000 e 2010, segundo gran-
des regiões do mundo e países de nascimento, ilumina a tendência 
de aumento relativo nos registros para latino-americanos e caribe-
nhos, asiáticos e africanos. Em contrapartida, imigrantes europeus, 
ainda que tenham representado mais de 50% dos registros entre 
2004 e 2010, têm tido uma participação relativa menor a cada ano, 
tendo alcançado o patamar de 30% do total de 9.152 imigrantes em 
2017. Além disso, cabe pontuar a queda expressiva da participação de 
imigrantes nascidos nos países da América do Norte, os quais repre-
sentavam ao menos 20% ou 566 de um total de 2.520 em 2000, e 
passaram para menos de 3% em 2017, ou 409 de um total de 9.152 
imigrantes.
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Ademais, no contexto atual é fundamental reforçar a presença 
de imigrantes internacionais reconhecidos pelo governo brasileiro 
como refugiados e, portanto, amparados pela Lei n. 9.474, de 1997. 
Como disposto na Tabela 6, é possível apreender que ao longo dos 
17 anos analisados, foram 141 registos de refugiados no Nordeste, os 
quais, em maior ou menor medida, contemplaram todas as UFs dessa 
região. Desse total, destaca-se a presença nos estados do Rio Grande 
do Norte e Maranhão, os quais contaram, respectivamente, com 51 e 
47 registros, entre 2000 e 2017.

Tabela 6 – Imigrantes internacionais refugiados registrados na Região 
Nordeste, entre 2000 e 2017, segundo unidades federativas de residência.

Ano de 
Registro

Unidade Federativa de Residência
MA PI CE RN PE AL SE BA Total

2000 0 0 2 4 0 0 0 0 6
2009 29 0 0 8 0 0 0 0 37
2017 8 2 0 1 0 0 0 4 15
2000-2017 47 3 15 51 7 1 2 15 141

Fonte: Sistema Nacional de Cadastros e Registros (Sincre), Departamento da Polícia Federal –  
Ministério da Justiça e Segurança Pública do Brasil/OBMigra. Tabulações Observatório das 
Migrações em São Paulo – Nepo/Unicamp-Fapesp/CNPq.

Porém, apesar da riqueza de informações, o Sincre não contem-
pla os dados referentes aos solicitantes de refúgio, um grupo cada vez 
mais importante e expressivo em termos de volume, tendo em vista as 
especificidades jurídicas da legislação brasileira (Fernandes e Castro, 
2014). A Tabela 7 traz, portanto, as informações relativas aos soli-
citantes de refúgio, de 1994 a fevereiro de 2019, segundo naciona-
lidade. Nota-se, no geral, a diversidade de nacionalidade, desde os 
quais saíram imigrantes devido a graves e generalizadas violações de 
direitos humanos, um critério fundamental para o reconhecimento 
do refúgio na legislação brasileira (Baeninger, 2017b). Entre os lati-
no-americanos e caribenhos ressaltam os solicitantes venezuelanos – 
que têm apresentado aumento expressivo a cada mês, e até fevereiro 
de 2019 contabilizavam 508 registros –; além de cubanos, com 441 
registros; guineenses, com 273 solicitações e outros. 
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Tabela 7 – Solicitações de refúgio recebidas pelo Conare, até 6 de fevereiro 
de 2019, por nacionalidade. Região Nordeste, 1994-2019.

Nacionalidade Total Nacionalidade Total Nacionalidade Total

África 445 América do Norte 2 Ásia (continuação)

Guiné Bissau 273 Estados Unidos 1 Bangladesh 16

Senegal 70 México 1 China 14

Nigéria 23 Amér. Lat. e Caribe 1.053 Paquistão 9

Angola 20 Venezuela 508 Irã 3

Cabo Verde 9 Cuba 441 Líbano 3

Gana 8 Colômbia 36 Palestina 2

Guiné 7 Haiti 31 Afeganistão 1

Congo 5 Argentina 9 Sri Lanka 1

Tunísia 5 El Salvador 8 Europa 9

Marrocos 3 Equador 8 Portugal 4

Moçambique 3 Peru 4 Bélgica 1

República Dem. do Congo 3 Bolívia 2 França 1

Egito 3 Repúb. Dominicana 2 República Tcheca 1

Gâmbia 3 Uruguai 2 Rússia 1

Benin 3 Chile 1 Suécia 1

Serra Leoa 2 Guatemala 1 Nacionalidade indef. 5

Togo 2 Ásia 125

Argélia 1 Filipinas 30

Maurício 1 Iraque 23

Tanzânia 1 Síria 23    

Total 1.639

Fonte: Comitê Nacional para Refugiados (Conare), Ministério da Justiça do Brasil, 2019. 
Tabulações Observatório das Migrações em São Paulo – Nepo/Unicamp-Fapesp/CNPq.

Como discutido por Baeninger (2015), a inserção laboral do 
imigrante é parte fundamental no estudo do fenômeno migratório e 
na compreensão de suas conexões com processos sociais mais amplos. 
O Gráfico 4 apresenta os vínculos ativos de trabalho formal para imi-
grantes internacionais entre 2000 e 2017, na Região Nordeste, por 
região do mundo de nacionalidade. Observa-se inicialmente, entre 
2000 e 2009, um crescimento lento dos registros formais, que não 
ultrapassou a marca de 3.000. 
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Gráfico 4 – Vínculos ativos de trabalho no mercado formal para imigrantes 
internacionais na Região Nordeste em 31/12, segundo região do mundo de 
nacionalidade, 2000-2017.

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (Rais) – Ministério do Trabalho, 2000-2017. 
Tabulações Observatório das Migrações em São Paulo – Nepo/ Unicamp-Fapesp/CNPq.

Porém, a década de 2010, em concordância com os dados apre-
sentados pelo Sincre, representou um período de aumento expressivo 
na presença de imigrantes no mercado formal brasileiro, que decaiu 
apenas no biênio 2016-2017. Esse dado estaria relacionado a uma 
melhora na qualidade da informação da Rais, a uma maior presença 
de imigrantes internacionais no país e na Região Nordeste e, também, 
a uma maior (e melhor) inserção dos imigrantes no mercado de tra-
balho formal brasileiro (Oliveira e Cavalcanti, 2015), dado o quadro 
de crescimento econômico. Destaque aqui para a crescente presença 
de vínculos para latino-americanos e caribenhos, asiáticos e africanos.

Em relação à distribuição espacial dos registros de trabalho 
desses imigrantes, nota-se, em 2017, uma participação importante no 
estado da Bahia, o qual representou 32,8% (1.610 dos 4.916) (Tabela 
8). A seguir encontram-se o Ceará com 993 vínculos, e Pernambuco 
com 922 vínculos. Além disso, de um total de 4.916 registros no ano, 
tem-se que 72,6% são homens e 27,4% mulheres. A predominância 
de homens se mantém em todos os estados da região, sendo ainda 
mais expressiva na Bahia, com 1.097 homens (68,1%) e 513 mulhe-
res (31,9%) dos 4.916 trabalhadores imigrantes registrados. 
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Tabela 8 – Vínculos ativos, em 31 de dezembro de 2017, de imigrantes 
internacionais no mercado de trabalho formal da Região Nordeste, 
segundo Unidades da Federação e sexo.

UFs do Nordeste
2017

Homens % Mulheres % Total
Alagoas 131 69,3 58 30,7 189
Bahia 1.097 68,1 513 31,9 1.610
Ceará 799 80,5 194 19,5 993
Maranhão 139 72,4 53 27,6 192
Paraíba 229 76,8 69 23,2 298
Pernambuco 658 71,4 264 28,6 922
Piauí 56 70,0 24 30,0 80
Rio Grande do Norte 326 72,0 127 28,0 453
Sergipe 135 75,4 44 24,6 179
Total Nordeste 3.570 72,6 1.346 27,4 4.916
Total 89.873 35.817 125.690

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (Rais) – Ministério do Trabalho, 2017. Tabulações 
Observatório das Migrações em São Paulo – Nepo/ Unicamp-Fapesp/CNPq.

Esses trabalhadores encontravam-se inseridos, em 2017, sobre-
tudo, no setor das ciências e das artes, onde representavam 1.896 dos 
4.916 vínculos ativos de trabalho, ou seja, 38,6% do total (Tabela 9). 
São significativos os contratos de trabalho firmados como membros 
superiores do poder público e dirigentes de organizações (759), assim 
como trabalhadores em serviços, vendedores do comércio em lojas 
(637), e trabalhadores em serviços administrativos (627), além dos 
técnicos de nível médio (585), entre outros.
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Tabela 9 – Vínculos ativos, em 31 de dezembro de 2017, de imigrantes 
internacionais no mercado de trabalho formal da Região Nordeste, 
segundo grandes grupos ocupacionais.
Grandes Grupos Ocupacionais Total
Membros superiores do poder público, dirigentes de organizações de 
interesse púb. 759

Profissionais das ciências e das artes 1.896
Técnicos de nível médio 585
Trabalhadores de serviços administrativos 627
Trabalhadores dos serviços, vendedores do comércio em lojas e 
mercados 637

Trabalhadores agropecuários, florestais e da pesca 35
Trabalhadores da produção de bens e serviços industriais I 281
Trabalhadores da produção de bens e serviços industriais II 37
Trabalhadores em serviços de reparação e manutenção 54
Não Classificados 5
Total 4.916

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (Rais) – Ministério do Trabalho, 2017. Tabulações 
Observatório das Migrações em São Paulo – Nepo/Unicamp-Fapesp/CNPq.

Ademais, tendo em vista a renda declarada nos registros do mer-
cado formal, é importante ressaltar a predominância de profissionais 
que recebem até 2,00 salários mínimos, especialmente, entre os imi-
grantes africanos e asiáticos. Por outro lado, entre os trabalhadores 
norte-americanos predominam registros para profissionais em faixas 
mais elevadas, sobretudo, de 10,01 a 15,00 salários e de 2,01 até 5,0 
(Gráfico 5). Os latino-americanos, por sua vez, encontram-se relati-
vamente mais distribuídos entre as diferenças faixas de salário. Os 
europeus têm maior concentração relativa na faixa de 2,01 até 5,0 
salários e de 1,01 até 2 salários. Portanto, os menores rendimentos 
estão entre os imigrantes africanos e os maiores com os procedentes 
da América do Norte.
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Gráfico 5 – Distribuição relativa de imigrantes internacionais no mercado 
de trabalho formal da Região Nordeste, segundo rendimento em salário 
mínimo, em 31 de dezembro de 2017.

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (Rais) – Ministério do Trabalho, 2017. Tabulações 
Observatório das Migrações em São Paulo – Nepo/ Unicamp-Fapesp/CNPq.

Outra informação central trata-se da compreensão da dinâ-
mica migratória e inserção laboral de imigrantes na Região Nordeste 
segundo o nível de instrução. A Tabela 10 apresenta, particular-
mente, as informações acerca da movimentação desses profissionais 
no mercado formal entre admissões e desligamentos, apresentados no 
Caged. Repare que, no ano de 2017, a região apresentou um saldo 
“positivo” em 260 registros, ou seja, ocorreram mais contratações do 
que demissões de imigrantes. Entre as admissões e desligamentos, 
nota-se o predomínio, em ambas, de profissionais com Ensino supe-
rior completo (+106) e Ensino médio completo (+142), mostrando a 
seletividade do mercado de trabalho e/ou que quem têm mais opor-
tunidades de estar empregados são os imigrantes mais escolarizados. 
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Tabela 10 – Admissões e desligamentos de imigrantes internacionais 
em 2017 a partir dos vínculos de trabalho no mercado formal da Região 
Nordeste, segundo nível de instrução.

Nível de instrução Admissões Desligamentos Saldo
Analfabeto 1 0 1
Fundamental incompleto 17 26 -9
Fundamental completo 24 18 6
Médio incompleto 12 10 2
Médio completo 335 193 142
Superior incompleto 24 12 12
Superior completo 266 160 106
Total 679 419 260

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (Rais) - Ministério do Trabalho, 2017. Tabulações 
Observatório das Migrações em São Paulo – Nepo/ Unicamp-Fapesp/CNPq.

Considerações finais

As análises realizadas permitiram explorar diferentes fontes de 
dados para acompanhar a crescente migração internacional na Região 
Nordeste, com a presença heterogênea na composição desses fluxos 
migratórios do século XXI para a região. De um lado, aponta a recon-
figuração de uma área marcada, por décadas, pela evasão populacio-
nal por meio das migrações internas e que hoje apresenta uma nova 
dinâmica tanto nas migrações internas no país quanto na entrada de 
imigrantes internacionais.

É de se ressaltar a forte presença de imigrantes europeus nesta 
imigração recente para o Nordeste, diferente de outras regiões do 
Brasil, quer seja pelas particularidades, localização geográfica, quanto 
à inserção da região na divisão internacional do trabalho, quer seja 
pela sua vocação turística e os grandes empreendimentos internacio-
nais voltados para este setor.

Característica importante da imigração internacional para o 
Nordeste, trata da sua composição por uma parcela importante de 
imigrantes em idades mais avançadas, podendo indicar escolhas para 
uma população europeia, rica e aposentada; esta evidência, dentre 
outras, sugerem a necessidade de estudos mais aprofundados.
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A nova dinâmica migratória na Região Nordeste se completa 
com novas modalidades migratórias: a intensificação da presença de 
refugiados e solicitantes de refúgio, revelando, de fato, sua forte par-
ticipação na rota das migrações internacionais no Brasil no século 
XXI.
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Pobreza, desigualdade  
e vulnerabilidade social:  

imigrantes e pessoas em situação  
de rua na cidade de São Paulo

Dulce Maria Tourinho Baptista1 
Marisa do Espírito Santo Borin2

Introdução

Este artigo tem como foco a população em situação de rua e os 
imigrantes que vivem em situação de extrema vulnerabilidade social, 
que se expressam nos seus modos de vida e nos seus fluxos na cidade 
de São Paulo. Os imigrantes se inserem na sociedade pela informali-
dade do trabalho e precariedade de moradia e os moradores de rua, 
em sua grande maioria, sobrevivem da tutela da assistência social. 

Pessoas vivendo nas ruas e imigrantes retratam a disputa pelos 
espaços e estratégias de sobrevivência na cidade. Analisar esses atores 
e entender o espaço urbano como materialização dessa luta política e 
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de classes se torna importante tanto para os estudos migratórios e os 
voltados para a população em situação de rua como para as políticas 
públicas voltadas para estes segmentos sociais. 

Assim, a ênfase deste artigo é a análise de conjuntura das pes-
soas em situação de rua e de imigrantes que transitam na cidade de 
São Paulo, seus percursos e condições de vida, muitas vezes compar-
tilhados, cuja tônica está voltada para a luta por viver e sobreviver na 
metrópole.

O ponto de partida é a busca de categorias analíticas que, de 
modo articulado, possam contribuir para a análise e compreensão da 
existência de intensa pobreza urbana que vive e sobrevive na área cen-
tral da cidade de São Paulo, desde há muitos anos e, especialmente, 
nos dias atuais.

Embora a questão da pobreza se perpetue no decorrer da histó-
ria social brasileira, novas formas e demandas sociais se apresentam 
na atualidade, exigindo constantes estudos e análises para compreen-
dê-las e interpretá-las na sociedade em transformação. 

A pobreza que atinge um expressivo percentual de cidadãos em 
nosso país encontra seu principal determinante na estrutura da desi-
gualdade brasileira, ou seja, na perversa distribuição da renda e das 
oportunidades de inclusão econômica e social, sendo a pobreza uma 
face fundamental da exclusão social.

Segundo Castel (1998) o destino dos “excluídos” se define essen-
cialmente antes que ele se fragilize, entendendo-o, portanto, como 
resultado de um processo dinâmico. Centra sua análise na crise da 
sociedade salarial, utilizando o conceito de desfiliação. Aponta que as 
situações que se apresentam na zona de vulnerabilidade são as que 
revelam o significado e a gravidade da questão social.

A noção de vulnerabilidade tem uma consonância com a con-
cepção de pobreza. No entanto, o indicador de vulnerabilidade não 
se limita a considerar somente privação de renda, mas também carac-
terísticas individuais e familiares, condições de saúde e a disponibili-
dade de serviços médicos, a escolaridade e o acesso ao sistema escolar, 
as formas de inserção no mercado de trabalho, a ausência de garantias 
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legais, os tipos de arranjos familiares, enfim, exposições a situações de 
risco de toda ordem, em que as pessoas são incapazes de conduzir a 
sua própria vida, intensificadas pela falta de políticas púbicas (Borin, 
2011, p. 198).

Em síntese, exposição aos riscos sociais, incapacidade de reação e 
dificuldades de adaptação diante da materialização do risco são indi-
cadores importantes para se identificar situações de pobreza. 

Reforçando essa ideia, Amartya Sen (2000) aponta que, embora 
seja difícil desconsiderar o indicador de renda, reforça a importância 
de incorporação de análises das “capacidades”. A pobreza não é uma 
questão de escassez de bem-estar, e sim de incapacidade para conse-
guir bem-estar, precisamente pela ausência de meios para alcançá-lo. 
Indivíduos e/ou famílias com menores condições de acesso aos ser-
viços e políticas públicas tendem a ter piores condições de vida e de 
participação social.

Dessa forma, a exclusão não se esgota no afastamento do mer-
cado de trabalho, mas ganha significação até maior no processo de 
destruição de valores integrativos tradicionais, atingindo os patama-
res da precariedade marcada pelo “não pertencimento” e pela incapa-
cidade de reagir. 

Paugam (2003) apresenta três ideias que se associam ao conceito 
de exclusão: a noção de trajetória, o que permite apreender o percurso 
temporal de indivíduos em confronto com o ambiente permeável; o 
conceito de identidade, positiva ou negativa, de crise e de construção 
dessa identidade e o processo da territorialidade, ou seja, a base espa-
cial que abriga excludentes, incluindo a segregação.

O conceito de desqualificação social, segundo o referido autor, 
permite compreender como indivíduos em estado de privação (não 
apenas material) estão relacionados aos Serviços de Assistência 
Pública, ou seja, entender a trajetória segundo a qual esses indiví-
duos tornam-se usuários e dependentes da Assistência de diferentes 
maneiras (ibid.).

O conceito de desigualdade, por sua vez, traz também uma 
contribuição importante para a análise do processo de exclusão. 
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“Entende-se por desigualdade social, genericamente, a existência 
de características sociais distintas entre grupos sociais estabeleci-
dos a partir de alguma clivagem contínua ou dicotômica/categorial” 
(Marques, 2005, p. 41).

As desigualdades tendem a crescer à medida que aumenta a 
homogeneidade das diversas regiões da cidade, acompanhando as 
distâncias entre as oportunidades em geral e os grupos sociais mais 
pobres e mais mal posicionados na estrutura social (ibid.).

Segundo Véras (2018, p. 35), 

a desigualdade tem seu correlato territorial; é um fenômeno 
socioterritorial, é socialmente produzida e tem manifestações 
e articulações nítidas e, por sua vez, se alimenta delas. Assim, 
a desigualdade é compreendida por diferentes formas, desi-
gualdades que se sustentam em relações sociais e interações 
que se interpenetram com desigualdades estruturais, sociais e 
territoriais. 

Esta concepção permite nutrir os conceitos originais de segre-
gação urbana com outro enfoque, centrado nas práticas cotidianas e 
suas diferentes esferas e espaços de interação e troca, superando aná-
lises tradicionais voltadas apenas às áreas fixas de moradias (ibid.). 

Na visão de Marques (2005), os processos de produção de cada 
um dos seus espaços são crescentemente definidores de seus respec-
tivos padrões, condições sociais, formas de produção habitacional e 
precariedade urbana. Certas áreas precárias pouco melhoram e os 
modelos de mobilidade urbana tendem a ser estáveis e marcados por 
fortes desigualdades sociais. 

Finalizando, Martins (1997) nos coloca que não existe exclusão, 
existem contradições, existem vítimas de processos sociais, políticos 
e econômicos excludentes. “A sociedade capitalista desenraiza, exclui, 
para incluir, incluir de outro modo, segundo suas regras, segundo sua 
própria lógica. O problema está justamente nesta inclusão” (p. 32). O 
referido autor ainda afirma que:
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A sociedade moderna está criando uma grande massa de popu-
lação sobrante, que tem pouca chance de ser de fato reincluída 
nos padrões atuais de desenvolvimento econômico, ou seja, “o 
período da passagem do momento da exclusão para o momento 
da inclusão está se transformando em um modo de vida, está se 
tornando mais do que um período transitório”. (Ibid., p. 33)

A reinclusão para Martins pode até ocorrer no plano econômico, 
estritamente em função da sobrevivência, mas não se dá no plano 
social. Esse processo de exclusão está criando uma sociedade paralela, 
uma sub-humanidade, que sobrevive do trabalho precário, do trambi-
que, do pequeno comércio, dos serviços mal pagos, um mundo à parte 
da sociedade constituída pelos integrados, que têm seus direitos reco-
nhecidos, que participam das relações econômicas, sociais e políticas. 
Para o referido autor, essa é a nova desigualdade, constituída de “duas 
humanidades na mesma sociedade”.

São Paulo e os imigrantes

A cidade de São Paulo, polo de atração dos imigrantes, repre-
senta um cenário cosmopolita de uma cidade potencialmente global, 
com estimativa populacional de 12.176.866 pessoas (IBGE, 2018), 
sendo um grande centro urbano que convive com a diversidade, a 
insegurança, a violência e a desigualdade social. 

Segundo Beck (2018) as novas cidades no mundo estão sur-
gindo como atores cosmopolitas em uma ação cosmopolizadora,3 que 
domina as relações sociais em detrimento da ação criativa. O enigma 
está em compreender o mundo porque não o compreendemos mais: 
“vivemos em um mundo que não está apenas mudando, está se meta-
morfoseando”. Temos que explorar os novos começos, segundo Beck, 

3 Segundo Beck (2018, p. 26) “É útil distinguir entre ação que combina reflexão, status, e percepção exer-
cida por atores e espaços de ação cosmopolizados, que existem mesmo que não sejam percebidos e usados 
por atores”.
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pois os pobres não agem transnacionalmente, isto é, não se tornam 
móveis como o mundo no sentido de migrar, eles correm o risco de 
ficar ainda cada vez mais pobres.

As migrações forçadas, os encarceramentos, os refugiados que 
emergem na contemporaneidade moldam esses cenários onde os 
imigrantes internacionais se integram à população mais vulnerável, 
dentre elas os sem-teto, desempregados e população de rua. 

As contradições se apresentam no mundo globalizado com con-
quistas tecnológicas galopantes mas que caminham, paradoxalmente, 
na direção de produzir, no mesmo ritmo, uma população que não 
tem acesso aos direitos humanos e modos de vida preconizados pelo 
capitalismo. 

Conforme observa Sassen (2016, p. 74), “[...] dinâmicas globais 
de pobreza extrema, deslocamento em massa, desastres ambientais 
e conflitos armados criaram níveis de expulsão social nunca vistos 
antes, sobretudo no Sul Global” 

São os migrantes vistos por Bauman (2017, p. 20) como 
“estranhos à nossa porta” e “personificações do colapso da ordem”. 
Decorrente desse contexto, a estratégia utilizada na geopolítica mun-
dial é a da: 

separação mútua e de manter distância, com a construção de 
muros em vez de pontes, contentando-se com “câmaras de eco” 
à prova de som, em vez de linhas diretas para uma comunica-
ção sem distorções [...] que só leva à desolação da desconfiança 
mútua, do estranhamento e da exacerbação [...] essas políti-
cas suicidas armazenam explosivos para uma detonação futura.  
(p. 23)

Os imigrantes de vários países que circulam na cidade de São 
Paulo vêm sobrevivendo morando na rua, embaixo de viadutos e com-
partilhando espaços com a população excluída dos direitos sociais 
primordiais. Como vivem hoje, evidencia o desamparo das políticas 
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públicas no projeto neoliberal de Estado4 que está desmoronado com 
a falência de seus serviços voltados à população que se mobiliza na 
busca de um projeto de vida, mas que se vê impedida da suposta liber-
dade de ir e vir, em que emergem questões como as fronteiras rígidas, 
a insegurança, o medo, as discriminações étnicas raciais, a intolerân-
cia, a xenofobia, a supremacia da propriedade privada, a ausência da 
possibilidade de concretização dos direitos humanos básicos – traba-
lho, moradia, saúde, educação, transporte – já assegurados de direito 
mas não de fato, levando à intensificação da vulnerabilidade para com 
esses grupos de (e)imigrantes que se juntam aos moradores de rua, 
passando a ser estigmatizados e discriminados. 

Em São Paulo, polo de atração de imigrantes, em vez do direito 
de ir e vir, da livre circulação, a distribuição do espaço hoje ocorre 
com a ocupação de territórios com restrição de movimento/mobili-
dade que reproduz a exclusão. Segundo Mbembe (2019), no mundo, 
“para onde quer que se olhe, o impulso é em direção ao cercamento 
ou, em todo caso, a uma dialética mais intensa de territorialização 
e desterritorialização, de abertura e fechamento”. As políticas são de 
controle migratório, em relação a corpos e movimento.

Mbembe (2019) analisando o “direito à moradia” em Gana, 
África, no que se refere não só à habitação, mas ao direito de ir e vir, 
diz que a moradia está na lista dos direitos humanos tradicionais, ao 
direito de circulação, de se mover sem amarras, pedra fundamental 
para pensar um mundo sem fronteiras, já que na modernidade se dão 
preponderadamente constantes deslocamentos, migrações coagidas, 
trabalhos forçados, encarceramentos, confinamento, onde o aprisio-
namento se tornou condição para a exploração do trabalho.

Nessa perspectiva, em relação ao trabalho, Sayad (1998) analisa 
a relação do imigrante e o trabalho e diz que a própria “justificativa 
de ser do imigrante é o trabalho. Ser imigrante e desempregado é um 
paradoxo. Sem a atividade laboral o imigrante perde a sua condição 
de ser”. Diz Sayad:

4 Conforme analisa Bourdieu (2012) no capítulo “A demissão do Estado”.
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O imigrante é essencialmente uma força de trabalho, e uma força 
de trabalho provisória, temporária, em trânsito [...] Foi o traba-
lho que fez “nascer” o imigrante, que o fez existir: é ele quando 
termina, que faz “morrer” o imigrante, que decreta a sua negação 
ou que o empurra para o “não ser”. E esse trabalho, que condi-
ciona toda a sua existência do imigrante, não é qualquer traba-
lho, não se encontra em qualquer lugar; ele é o trabalho que o 
“mercado de trabalho para imigrantes” lhe atribui e no lugar em 
que lhe é atribuído. (pp. 54-55)

Já que o imigrante existe para o trabalho, e essa oferta de traba-
lho se escasseia, como fica a sua inserção neste mundo?

Mike Davis (2006) analisa o mundo em crescente desigualdade, 
denominado por ele “Planeta Favela”, retratando a terra arrasada, 
uma vasta humanidade armazenada em barracos e exilada do mundo 
formal. E esta desigualdade continua em um crescente.

Nessa direção, analisando o “sistema mundo capitalista”, 
Wallerstein (2000, p. 248) diz que hoje, na geopolítica internacional, 
o imigrante revela ser o que o operário foi no século XIX. 

[...] Se ao mesmo tempo o papel do Estado diminuir – isto ser-
virá também para permitir o aumento do número de migrantes –  
a integração econômica desses imigrantes será limitada. Se a 
oposição política não conseguir refrear a entrada, provavelmente 
conseguirá limitar os direitos políticos e sociais dos imigrantes 
[...]. Voltaremos à situação da Grã-Bretanha e da França na pri-
meira metade do século XIX, aquela de proletários que são clas-
ses perigosas.

A economia do “sistema mundo” produz desigualdade e não está 
sendo capaz de absorver plenamente a massa dessa população imi-
grante, passando a concentrar uma força de trabalho interna e estran-
geira excedente, ou empregada no mercado de trabalho informal e/
ou ilegal, em condições de grande precariedade. A crise econômica e 
o desemprego crescente levam ao crescimento da pobreza e da cri-
minalidade associadas ao tráfico e drogas. Paralelamente, cresce o 
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sentimento intolerante e xenófobo das populações nativas, especial-
mente dirigidas aos imigrantes, como representação da população 
trabalhadora precarizada pelas novas relações de trabalho. Tem-se 
que culpar alguém: “A perda de empregos tem que parar e para isso 
tem-se que impedir a entrada dos imigrantes”, conforme expressado  
no pensamento hegemônico do âmbito das relações político-sociais. 
Já que os Estados não têm mais força para interferir nas diretrizes 
econômicas mundiais, passam a almejar exercer a sua autoridade no 
âmbito das pessoas, fazendo da questão migratória o bastião da sobe-
rania estatal, uma vez que diante das finanças não há enfrentamentos. 
E as políticas xenófobas contra os imigrantes emergem no contexto 
global.

As transformações e turbulências que vêm se dando no mundo 
hoje são essencialmente as ditadas pela hegemonia do capital finan-
ceiro e imobiliário, gerando uma classe trabalhadora precarizada 
pelas novas relações desencadeadas pelo capitalismo, conforme ana-
lisa Harvey (2018). 

Os emigrantes saem de seus locais de origem por condições 
adversas. São migrantes ambientais, econômicos, muitos refugiados, 
com temor de perseguição, que buscam um espaço para sobreviver 
por causa da intensificação de instabilidades políticas, de conflitos 
armados e a perseguição a grupos étnicos, políticos, religiosos e cultu-
rais nos seus países de origem. 

Aos movimentos de refugiados se impõem restrições crescentes 
ao direito de ir e vir. Constatam-se impedimentos a sua mobilidade 
por meio de políticas restritivas que vêm sendo adotadas em relação à 
migração e ao refúgio com o fechamento de fronteiras, construção de 
muros, deportações etc. 

O que se verifica atualmente no contexto das migrações são as 
precárias condições de vida dos que se deslocam. Os desequilíbrios 
incidem sobre as suas vidas, muitas vezes sobrevivendo em campos de 
refugiados, em habitações sub-humanas, juntamente com o desem-
prego, a miséria e as políticas sociais ineficazes. 
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O espaço ocupado pelos imigrantes é de precariedade, da infor-
malidade no trabalho e da ausência de moradia digna. Atribuem-se 
aos imigrantes todos os males que não provocaram, como o desem-
prego, redução salarial e sucateamento dos serviços sociais que são 
de verdade decorrência de uma economia globalizada que exclui cada 
vez mais, nessa sua nova fase perversa de acumulação do capital. 

O Brasil, e a cidade de São Paulo, em especial, tem se conso-
lidado, nos últimos anos, como destino para imigrantes internacio-
nais e refugiados. Passou a ser polo de atração visto de fora como um 
espaço rico de oportunidades, seguro, por ter vivido nas duas últimas 
décadas (2003-2016) período de redução de pobreza e de estabili-
dade que possibilitou a entrada das classes populares no mercado de 
consumo interno, além de ter sido sede da Copa e das Olimpíadas 
o que atraiu muitos imigrantes precarizados que aqui vislumbraram 
possibilidades de uma vida próspera e melhor.5 No entanto, o que 
encontram no destino é um país com desigualdade, pobreza, racismo, 
falta de trabalho e moradia precária. 

No período de 2014 a 2019, a renda da metade da população mais 
pobre cai 17,1%, enquanto a da população mais rica cresce 10,11%.6 
Na pobreza encontram-se cerca de 23,3 milhões de pessoas. Os 
levantamentos recentes mostram que entre 2017 a 2019 a população 
pobre brasileira, que vive com menos de R$ 233,00 por mês, aumen-
tou de 8,3% para 11,1%.7 Esses estudos qualitativos e quantitativos 
evidenciam o crescimento generalizado da desigualdade social, da 
incerteza quanto ao futuro associada à grande massa de imigrantes –  
“descartáveis e descartados”.

5 Em 2006 a Polícia Federal tinha 45.124 registros de entrada de imigrantes no Brasil. Em 2015 passam 
a ser 117.745. Representam cerca de 1% da população nacional. A Polícia Federal registra ainda que em 
2015 o Brasil abrigava cerca de 1,8 milhão de imigrantes, o que representa menos de 1% da população 
total. Por outro lado, o Ministério das Relações Exteriores estima que 3 milhões de brasileiros vivam no 
exterior, num movimento que supera a entrada de pessoas de outros países no território brasileiro.

6 Índice Gini, indicador que mostra a concentração de renda, segue em alta desde o quarto trimestre de 
2014 quando estava em 0,6003 até o 2º trimestre de 2019 com 0,691.

7 Conforme FGV Social/CPS a partir de microdados da PNAD trimestral /IBGE, julho 2019.
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O imigrante passa, então, a se incluir na sociedade paulistana de 
modo perverso e a se juntar com a população nativa pobre, que já não 
é mais beneficiária dos programas de bem-estar social, passando a ser 
alvo da lógica perversa da brutalidade do capital.

O desemprego aumenta, as pessoas perdem as suas fontes de 
renda e as políticas públicas escasseiam os seus recursos, tornam-
-se ineficientes no enfrentamento da questão social. A Emenda 
Constitucional n. 95/20168 e a Reforma Trabalhista desencadeiam 
a reversão das políticas distributivas, gerando o aumento da desigual-
dade e a transferência de renda da base para o topo da pirâmide.

Para os imigrantes estão sempre reservadas condições precárias 
de inserção. Verifica-se o constatado por Sayad (1998), quando diz 
que a política social voltada ao imigrante é o registro da não política e, 
quando ela existe, oferece programas de segunda categoria. 

O imigrante encontra-se na condição de provisório versus defi-
nitivo, pois o espaço da imigração, embora tenha “definido para o 
trabalhador imigrante um estatuto que o instala na provisoriedade 
enquanto estrangeiro [...], nega-lhe todo o direito a uma presença 
reconhecida como permanente” (Sayad, 1998, p. 45).

Cabe, assim, ao próprio imigrante buscar os seus direitos e con-
dições para sobreviver. Ele vai, então, ao encontro do que necessita 
para sobreviver, não nas políticas públicas que são pouco efetivas, mas 
nas redes sociais que o insere no destino, junto à pobreza crescente, 
ou seja, aos sem-teto e à população de rua.

O imigrante é ainda estigmatizado, visto como incapaz e sem 
mérito. Incorporando esse preconceito fica dissociado, compromete a 
sua condição de sujeito que tem “direito a ter direitos” (Arendt, 1993). 

É importante registrar que após 2016 está em ascensão em São 
Paulo uma política discriminatória ligada ao nacionalismo popular 

8 A EC 95 é a medida de austeridade perversa adotada no país que atinge os direitos humanos dos grupos 
mais vulneráveis e não permite a proteção mínima em razão dos cortes orçamentários no novo regime 
fiscal, colocando em risco direitos sociais e econômicos, como saúde, educação, alimentação, assistência 
social, gerando o aumento das desigualdades.
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que manipula e instrumentaliza o medo, a ameaça e a insegurança 
para com os imigrantes e interfere na nova Lei de Migração promul-
gada em 2017.9 

Esse movimento de extrema-direita, também visto mundial-
mente se manifesta em países como a Hungria, Áustria, Itália, 
Estados Unidos, Filipinas, Dinamarca, Eslováquia, Inglaterra do 
Brexit, onde se pode constatar que a migração aparece entre os temas 
emergentes, centro de campanhas eleitorais que propagam o não res-
peito aos direitos humanos. Politizar as migrações é uma forma de 
criminalizar os migrantes, considerando-os como intrusos, invasores, 
perigosos inimigos que vêm roubar as oportunidades e que devem ser 
combatidos; “Os nossos antes de tudo!”. Segue o fechamento das fron-
teiras com construção de muros ou arame farpado, com a elabora-
ção de leis rígidas para a entrada de imigrantes, cortes no orçamento 
público para acolhida, assistência e inserção de novos imigrantes e 
com aumento de verbas para a segurança. Há uma queda brutal na 
aprovação ao número de vistos solicitados, deportação crescente dos 
indocumentados, restrição a imigração legalizada, permeada com 
uma retórica do risco em que o “outro, o diferente, o estranho, o imi-
grante” pode trazer à nação. 

Os movimentos de população, sejam eles devidos aos conflitos, 
temor de perseguição ou à pobreza, começaram a pressionar as fron-
teiras entre os países, como se pode verificar entre Estados Unidos e 
México; entre este último e Guatemala; entre Venezuela, Colômbia 
e Brasil; entre Turquia e União Europeia; entre Líbia, sul da Itália e 
Espanha, dentre tantos outros. A migração ganha maior visibilidade 
no mundo e, mesmo a partir das fronteiras bloqueadas, os imigran-
tes movem-se em busca de possibilidades de vida e convertem-se em 

9  A nova Lei de Migração (n. 13.445/2017) apesar dos avanços no que se refere aos direitos dos migrante, 
em substituição ao Estatuto do Estrangeiro (Lei n. 6.815/1980), vem sendo desconfigurada na sua regu-
larização migratória e obtenção do refúgio, haja vista os vetos do ex-presidente Michel Temer e pos-
teriores manobras jurídicas, via regulamento, como evidenciado no Decreto n. 9.199/2017 e Portaria 
666/2019, ambos trazendo retrocessos nos direitos conquistados, sendo questionados por sua ilegalidade 
e inconstitucionalidade. 
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novos “bodes expiatórios” do caos mundial. A migração denuncia a 
falta de condições de vida nos países de origem e no destino faz cres-
cer a intolerância, a discriminação, o rechaço e, no extremo, a perse-
guição e deportação em escala crescente. 

Os movimentos migratórios passam a se apresentar como asso-
ciados ao tráfico de seres humanos, às drogas e armas, ao terrorismo e 
ao crime organizado. Essa conexão alimenta a onda do nacionalismo 
populista da extrema-direita emergente. 

Assim sendo, na atual conjuntura, mesmo diante dessas diversi-
dades a população se move em uma conjuntura de enfraquecimento 
da democracia, deflagração de conflitos, acelerada expulsão de pes-
soas do seu local de origem, aviltamento diário e massivo dos Direitos 
Humanos com o envolvimento e o endosso de países onde esses 
Direitos nasceram e foram instituídos. Os compromissos assumidos 
pela ONU existem no âmbito do direito, mas não de fato.

As tendências globais migratórias hoje têm o foco sobre os refu-
giados, deslocados. São 70,8 milhões de pessoas (Acnur, 2018) que 
se movem no mundo, forçadas a se deslocarem de seus lares – até 
mesmo dentro de seu próprio país – por perseguições, conflitos, 
violência, confrontos étnicos, religiosos, ideológicos, políticos, pela 
pobreza, miséria, fome, falta de trabalho ou por precárias condições 
ambientais. 

Desses 70,8 milhões de refugiados, só 16% deles vivem em 
países desenvolvidos e têm um altíssimo percentual de crianças desa-
companhadas. Os dados do Acnur (2018) revelam a dimensão da 
maior crise humanitária em curso desde a Segunda Guerra Mundial. 
Os cinco países que mais geraram refugiados, em ordem decres-
cente, no mundo em 2018 foram: Síria (6,7 milhões), Afeganistão 
(2,7 milhões), Sudão do Sul (2,3 milhões), Mianmar (1,1 milhão), 
Somália (0,9 milhão). Equivale a dizer que a cada dia, 37.000 pes-
soas sofrem com deslocamentos forçados no mundo. Em um mundo 
conturbado, o imigrante emerge como um dos atores sociais mais 
vulneráveis. 
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Os fluxos mais antigos de imigrantes para São Paulo são de 
peruanos e bolivianos, seguidos pelos refugiados sírios e fluxos afri-
canos de Moçambique, Angola, Congo, Gana e Senegal, além de imi-
grantes de países sul-americanos como Haiti, Colômbia e Venezuela.

Com o contexto de crise e desemprego que o Brasil atravessa, o 
fluxo no circuito legal de imigrantes trabalhadores decresce. Os dados 
quantitativos disponíveis no Ministério do Trabalho e Emprego 
retratam que em 2004 foram concedidos 20.315 vistos; em 2011, 
69.077; em 2017, 25.937; e no primeiro semestre de 2018 só 13.752 
vistos foram concedidos. 

O número de autorizações de trabalho concedidas pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego apresenta dados conforme apre-
sentados na Tabela 1, a seguir.

Tabela 1 – Autorizações de trabalho concedidas aos imigrantes –  
2001-2017.

Ano Brasil São Paulo
2011 68.693 33.011
2012 66.821 29.303
2013 61.842 27.230
2014 46.740 17.679
2015 36.868 13,447
2016 30.327 11454
2017 25.937 10.778

Fonte: Coordenação Geral de Imigração/Ministério do Trabalho, 2011-2017 apud OBMigra 
(2018).

Decresce o número da inserção no mercado de trabalho con-
forme dados do OBMigra (2018) evidenciados na Tabela 1. No 
entanto, o número de refugiados e imigrantes cresce no mundo, o que 
nos leva a confirmar a hipótese argumentada na presente análise de 
que os imigrantes hoje integram a população de maior vulnerabili-
dade que circula em precárias condições de vida nos grandes centros 
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de cidades como São Paulo, haja vista a precarização do trabalho e a 
escassa oferta de emprego existente nas novas relações de trabalho e 
expulsões na brutalidade do  capitalismo global (Sassen, 2016).

Assim sendo, o ator social imigrante evidencia a crise que emerge 
atualmente indo se integrar às populações em vulnerabilidade social.

São Paulo e a população em situação de rua 

São Paulo abriga hoje milhares de pessoas que vivem e sobre-
vivem nas ruas, e este número vem aumentando a cada ano. Em 
2015, segundo censo realizado pela Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas (Fipe), por solicitação da Secretaria Municipal de 
Assistência Social (Smads), foram identificadas 15.905 pessoas em 
situação de rua,10 registrando um aumento de 83% em relação ao pri-
meiro censo realizado em 2000, quando foram apontadas 8.706 pes-
soas; este crescimento está bem acima da população estimada para o 
município neste período, que foi de 15% (conforme Schor, 2018). 

A situação de vida na rua é uma condição de extrema pobreza. 
Nenhum outro grupo de pessoas partilha da privação de tantas e sin-
gulares condições para reprodução de sua vida cotidiana. Ela é inacei-
tável para uma sociedade que afirma a igualdade de direitos, tal como 
está estabelecido na Constituição Federal de 1988, em seu Art. 5º: 
“Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 
e à propriedade”.

A urbanização brasileira gerou crescente centralidade de cida-
des e de fenômenos urbanos, advindos dos processos de formação da 

10 Pessoas em situação de rua corresponde à definição assim formulada: “pessoas que, por contingência tem-
porária ou de forma permanente, pernoitam nos logradouros da cidade – praças, calçadas, marquises, 
jardins, baixos de viaduto –, em locais abandonados, terrenos baldios, mocós, cemitérios e carcaças de 
veículos, assim como aquelas que pernoitam em albergues públicos ou entidades sociais (Fipe, 2015).
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metropolização, em um país em desenvolvimento, que atraiu imensa 
massa de migrantes rurais para a vida urbana, sem que fossem criados 
postos de trabalho suficientes promovidos pela industrialização. 

Não nos cabe aqui desenvolver esse processo, mas sim situá-lo 
como contexto que propiciou, principalmente em São Paulo, a pro-
dução de espaços habitados pela população de baixa renda, com laços 
frágeis e precários de inserção social e com uma “cidadania regulada”, 
conforme aponta Guilherme dos Santos (1998),11 ou mesmo, uma 
subcidadania, segundo pensamento de Jessé de Souza (2018).12

Segundo Martins (1997, p. 20), o homem deixou de ser o desti-
natário direto do desenvolvimento, arrancando-o do centro da histó-
ria para dar lugar à coisa, ao capital, o novo destinatário fundamental 
da vida.

O desabrigo é tipificado como um modo de vida caracterizado, 
sobretudo, pela ausência de moradia fixa (permanente), embora essa 
dimensão não dê conta de distinguir a variedade de desestruturação 
residencial que se dá temporariamente ou por um tempo prolongado 
(Snow e Anderson, 1998). Nesse cenário, a privação material consti-
tui aspecto central da carência. 

É, sem dúvida, uma condição social que não foi escolhida por 
grande parte da população de rua, pelo menos não inicialmente, mas 
para a qual foi empurrada por circunstâncias fora de seu controle. 
Todos partilham de um destino singular: o de sobreviver sem nada 
ter. 

Compactuamos com a ideia de Nasser (2011) de que a maioria 
dos moradores de rua já enfrentava grave instabilidade nas relações 

11 Por cidadania regulada, entende Wanderley Guilherme dos Santos (1998), a resultante da vinculação 
entre cidadania e ocupação profissional, vinculação esta que restringe o acesso aos direitos sociais do cida-
dão – direitos trabalhistas, previdenciários etc. – apenas àqueles cujo lugar na produção é reconhecido 
pelo Estado, excluindo todos os que a lei não reconhece. 

12 Jessé de Souza (2018), diz que a modernização brasileira se mostrou incapaz de reduzir a desigualdade 
e como resultado gerou uma subcidadania permanente e estrutural para grande parte da população, que 
cria cidadãos de segunda classe, sem autoestima, sem autoconfiança e destinados à obediência e ao senti-
mento de inferioridade.
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familiares e de trabalho, não sendo sua experiência atual uma “anoma-
lia”, mas, ao contrário, a concretização de uma possibilidade já enun-
ciada por seu modo de vida anterior.

A vida na rua é influenciada por uma espécie de código moral 
que serve como guia para a elaboração de comportamentos e rela-
ções interpessoais. Esses códigos não determinam o conteúdo da 
ação social, mas fornecem orientações para a elaboração de rotinas 
comportamentais.

Embora convivendo em uma cidade que abriga ao mesmo tempo 
uma cultura de massas e uma cultura popular, que se interferem e se 
excluem, os moradores de rua parecem construir, em meio a esse jogo 
dialético, uma forma própria de conceber a situação de moradia na 
rua. Milton Santos (1992) afirma que a “cultura, forma de comuni-
cação do indivíduo e do grupo com o universo, é uma herança, mas 
também um reaprendizado das relações profundas entre o homem e 
o seu meio, um resultado obtido através do processo de viver”. 

A procura da autoestima e o resgate do EU são traços que, 
segundo Snow e Anderson (1992), fazem parte da experiência de 
viver nas ruas; a tentativa de extrair e manter uma ideia de sentido 
e valor próprio parece crítica para a sobrevivência e o único fio que 
permite àqueles que estão situados no nível mais baixo da “exclusão 
social” é resgatar sua humanidade. 

De maneiras diferenciadas, esse fenômeno está presente em 
todas as cidades brasileiras e ao redor do mundo e tem se ampliado 
pela precariedade das condições de vida e de trabalho, que atinge 
grande parcela da população brasileira e, especialmente, a da cidade 
de São Paulo.

A condição limítrofe da situação de “excluído” que se veri-
fica empiricamente no cotidiano das pessoas que moram nas ruas 
da cidade, dos que estão “sem lugar no mundo”, totalmente desvin-
culados ou com vínculos frágeis e efêmeros, que não constituem uma 
unidade de pertencimento, é parte de uma trajetória composta por 
situações variadas de extrema vulnerabilidade. 
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Segundo Escorel (1999), para os excluídos não há nenhum lugar 
social, mas, ao mesmo tempo, se mantêm prisioneiros dos próprios 
corpos, tendo que encontrar formas de suprir suas necessidades vitais 
e sobreviverem sem suportes estáveis materiais e simbólicos.

A exclusão social se caracteriza não só pela extrema priva-
ção material mas, principalmente, porque essa mesma privação 
material desqualifica seu portador, no sentido de lhe retirar a 
qualidade de cidadão, de brasileiro (nacional), de sujeito e de ser 
humano, de portador de desejos, vontades e interesses legítimos 
que o identificam e o diferenciam. (p. 81)

Dessa forma, no cenário urbano, as ruas emergem como prota-
gonistas da vida social. Neste artigo, somamos com a ideia de Rui, 
Martinez e Feltran (2016) que a “rua não é um problema social, a 
princípio, mas uma perspectiva analítica que elucida, menos as vidas 
dos que a habitam, mas certamente as nossas formas de produzir, 
com muita violência a ordem contemporânea”. 

Estamos falando das mortes nas ruas, do controle dos corpos, 
das formas de perseguição e combate aos usuários de drogas, da 
proibição de uso de espaços sociais e institucionais abertos aos cida-
dãos, da imposição de normas racionais e policialescas do Estado, da 
ausência de políticas adequadas para o atendimento das necessidades 
da população que habita as ruas, entre muitos outros fatores.

Nos últimos anos, as ruas da cidade de São Paulo, princi-
palmente em sua região central, vêm sendo ocupadas por diferen-
tes grupos sociais, e que, muitos deles em condições momentâneas, 
lutam para se verem livre delas. São imigrantes recentes, refugia-
dos, famílias com crianças, crianças sem famílias, pessoas LGBTT, 
idosos, jovens dependentes químicos ou em uso abusivo de álcool e/
ou outras drogas. Esse quadro nos indica uma população heterogênea 
quanto ao gênero, idade, condições de saúde e de trabalho, escolari-
zação, diferenças culturais e de expectativas de futuro, entre outros 
fatores.
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É grave constatar que, apesar do assombroso crescimento de 
pessoas vivendo na rua e da diversidade e heterogeneidade de seus 
subgrupos, a questão da habitação continue não sendo representada 
como um direito inquestionável desses sujeitos sociais. Os atribu-
tos estigmatizantes que a sociedade lhes confere, e que eles próprios 
reproduzem, legitimam e justificam seus não direitos, nos quais a rua 
aparece como seu local de vida “natural” e os albergues como benefí-
cios oferecidos a indivíduos que se submetem à disciplina e às regras 
tutelares do Estado e das instituições assistenciais (Nasser, 2018).

Para agravar ainda mais esta realidade, estamos presenciando 
hoje um desmonte das formas de assistência em São Paulo, princi-
palmente das políticas de combate às drogas e de oferta de habitação 
para a população de baixa renda em geral.

Ressaltamos a preocupação que permeia este artigo, de não 
isolar e reificar a população de rua, mas entendê-la no quadro da 
pobreza urbana, analisando-a de forma dinâmica a partir da ideia de 
inclusão perversa que a sociedade lhe oferece, tendo como objetivo a 
anulação dos estigmas que recaem sobre ela.

Como todo, a pobreza é uma população carente de autonomia, 
de liberdade, de moradia, de reconhecimento, de trabalho, de autoes-
tima, da necessidade do encontro com o seu eu, de afetividade e, 
sobretudo, de ser reconhecida como todo ser humano que tem neces-
sidades, aspirações, sonhos e condições dignas de reproduzir a sua 
sobrevivência.

Amartya Sen (2000, p. 18) aponta que o “desenvolvimento 
requer que se removam as principais fontes de liberdade: pobreza e 
tirania, carência de oportunidades econômicas e destituição social 
sistemática, negligência dos serviços públicos e intolerância ou inter-
ferência excessiva de estado repressivos”.

Essa tarefa não é fácil e ultrapassa muitas vezes os programas 
desenvolvidos pelo Estado e pelas instâncias assistenciais, exigindo o 
engajamento contínuo do poder público por meio de políticas pre-
ventivas, sobretudo na área econômica, em nível federal e que per-
meiem as ações dos governos estaduais e municipais.
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Sem isso, a vida na rua será sempre um eterno recomeçar, que 
nunca se completa! 

Considerações finais

O Brasil vive um momento crescente de aumento da desigual-
dade e exclusão. A concentração de renda cresce, o desemprego 
aumenta, o mercado não consegue absorver o número de trabalha-
dores disponíveis e, quando absorve, é de modo precário, o que leva 
a diferenciar ainda mais os trabalhadores de baixa qualificação e 
escolaridade. 

Nesse contexto perverso, no âmbito de São Paulo, Brasil e 
mundo, emerge a questão social evidenciada nos imigrantes e popula-
ção de rua, revelando serem atores sociais que atestam a vulnerabili-
dade e inviabilização do sistema mundo capitalista. 

O Papa Francisco, na Encíclica Laudato si’, escreve: “É necessário 
corrigir os modelos de crescimento incapazes de garantir o respeito 
ao meio ambiente, o acolhimento da vida, o cuidado da família, a 
equidade social, a dignidade dos trabalhadores e os direitos das futu-
ras gerações”.

A desigualdade é um dos aspectos mais cruéis da sociedade que 
precisa ser combatido em uma economia que mata e produz vulnerá-
veis, como migrantes e população de rua, em um cenário internacio-
nal onde predominam leis cada vez mais restritivas ao direito de ir e 
vir. 

Conforme Saskia Sassen (2016, p. 24):

A desigualdade crescente é uma forma de expulsão. Para aqueles 
que estão na parte mais baixa da escala, ou na sua metade mais 
pobre, isso significa a expulsão de um espaço de vida. Para os 
que estão no topo, parece ter significado o fim das responsabili-
dades como membros da sociedade por meio da auto separação, 
da extrema concentração de riqueza disponível numa sociedade 
e da falta de inclinação a distribuir essa riqueza.
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Contingências da moradia de 
imigrantes na sociedade de recepção: 

uma análise dos territórios  
da alteridade de latino-americanos  

em São Paulo

Maura Pardini Bicudo Véras1

Introdução

Uma das expressões emblemáticas em relação ao tema do pre-
sente artigo, a contingência de moradia para imigrantes, é transito-
riedade permanente, utilizada por Raquel Rolnik (2015) em estudo 
sobre a financeirização da moradia na atual etapa da globalização da 
economia, e expressa a insegurança habitacional de vastos contingen-
tes populacionais sem acesso à moradia adequada nas cidades capita-
listas contemporâneas. Na mesma direção, mas proposta em contexto 
histórico diferente, foi a de nômades urbanos (Véras, 1987), expressão 
empregada para a precariedade habitacional para a situação metro-
politana com profundas desigualdades sociais, de restrito acesso a 
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habitações adequadas no país, e particularmente em São Paulo, atin-
gindo parcelas consideráveis da população brasileira e provocando 
um fluxo de expulsões e exclusões de melhores localizações, ou seja, 
situação de deslocamento perene dos contingentes pauperizados de 
sua moradia, por não serem proprietários, por sofrerem despejos pelo 
custo de locação ou sua majoração desmedida, ou por obras públicas, 
ou pela pobreza que é cada vez mais impelida às periferias desequipa-
das e longínquas. 

Em um período de trinta anos entre os dois marcos temporais 
aqui citados, observa-se que os problemas de habitação social, ou seja, 
moradia para segmentos de baixas rendas, continuam sem solução 
satisfatória. Quando políticas públicas da chamada habitação de inte-
resse social são implantadas em nosso país, geralmente se escoram 
na propriedade privada da terra e seus valores, resultando em larga 
medida em facilitar a aquisição de moradia. Mesmo sendo um dispo-
sitivo constitucional (1988) a moradia adequada não é tratada como 
direito universal do cidadão e sim como mercadoria a ser paga, adqui-
rida por meio de renda-trabalho, individuais ou familiares. Para os 
imigrantes, a situação oferece ainda mais obstáculos, dadas a preca-
riedade de inserção no mercado de trabalho, a ideia da provisoriedade 
que acompanha os deslocamentos e, ainda, as relações de alteridade e 
estranhamento para com estrangeiros, notadamente de culturas dife-
rentes (Harvey, 1980; Sayad, 1998).

A questão habitacional merece uma breve reflexão, pois, de um 
lado, representa a possibilidade de fixação em um território na socie-
dade receptora, certo ancoramento entre seus pares, lugar de perten-
cimento e identificação, uma “ ponte”, espaço de passagem para sua 
adaptação às novas condições de vida (Silveira et al., 2014); de outro, 
submetida a leis do mercado, a moradia é vista como mercadoria cara e 
custosa, apenas disponibilizada mediante critérios de renda, estabili-
dade de emprego, exigências documentais, o que restringe a possibili-
dade da maioria dos trabalhadores pauperizados ao seu atendimento, 
também atingindo os deslocados (Véras, 1987, 2018). Ademais, por 
vezes a concentração em um território determinado pode significar 
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guetificação e consequente estigmatização, quando o pronome “nós” 
se torna perigoso na autodefesa e no fechamento a contatos externos 
(Sennett, 1988).

Em um cenário urbano fragmentado e segmentado pelas ini-
ciativas do mercado imobiliário e pelas ineficiências das políticas 
públicas quanto à oferta de soluções adequadas, tem-se um ambiente 
de segregação (Villaça, 2011; Marques, 2005) onde zonas de pri-
meiro mundo, enclaves fortificados ocupados por elites que se autos-
segregam (Caldeira, 2000), convivem com áreas desprovidas de 
equipamentos e serviços sociais, algumas em áreas centrais e degra-
dadas, outras nas periferias abrigando moradores da precariedade, 
na pobreza, desempregados, nômades urbanos (Véras,1987, 2010, 
2016b), sem abrigo, imigrantes, enfim, pessoas em situação de fron-
teira, vulneráveis. Uma cartografia social pode revelar, também, uma 
topografia da alteridade, na medida em que são considerados como 
“outros”, não nós, aqueles que a desigualdade econômica baniu de 
localizações urbanas de qualidade, assim como aqueles que por sua 
origem nacional, étnica e/ou cor, acabam segregados em territoria-
lização perversa. A presença dos imigrantes é notada nos territórios 
ocupados na cidade, na vida nas sub-habitações como favelas e corti-
ços, onde grande parte deles compartilha trabalho e moradia, na par-
ticipação nas ocupações de prédios por movimentos de moradia, nas 
periferias e na constituição de fronteiras simbólicas das relações de 
culturas diferenciadas e de alteridade.

O presente artigo pretende abordar a contingência de moradia 
de imigrantes latino-americanos na conjuntura dos anos 2010 em 
São Paulo, abrigados, preferencialmente, ao chegarem, em bairros 
centrais de uso misto em áreas degradadas pela presença de habita-
ções de aluguel coletivas e precárias; com o passar do tempo, assiste-
-se a sua consequente e contínua periferização em direção de outras 
alternativas de vida na região metropolitana.

Nas sendas abertas por Sayad (1998), percebe-se que o imi-
grante na sociedade de recepção conhece o sofrimento de viver em 
outro país, em outra economia, em outro mundo, e não consegue 
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escapar impunemente do fato de que algo se conserva de suas socie-
dade e cultura de origem, mesclando as marcas originais de seu pade-
cimento e exclusão ao deslocar-se, com as inquietações presentes 
no país de recepção. No novo contexto, enfrentando a desigualdade 
socioespacial, a insegurança de renda no trabalho e falta de documen-
tação, além da discriminação, que sofrerá de maneira mais ou menos 
intensa e profundamente, mediante as modalidades de contato, as 
experiências e as sensibilidades individuais, por vezes não se dando 
conta das questões, em outras, estando com a plena consciência delas 
e de seus efeitos. 

Territórios de alteridade em um universo de precariedade

A questão do território ganha destaque, pois, aqui este conceito 
ganha o sentido de espaço de vida, com âncora na moradia, nas rela-
ções de vizinhança, nos fluxos cotidianos, em alguma identificação, 
na busca de raízes, sendo, assim, despojado de seu significado restrito 
de espaço de jurisdição e poder político. Bairros, “pedaços, manchas” 
(Magnani, 1984) constituem espaços culturais significativos, e, no 
caso dos imigrantes no novo ambiente, lugares marcados por perten-
cimento, embora contingente. Cabe aqui o conceito de etnopaisagem, 
nos termos de Appadurai:

[...] As paisagens da identidade de grupo – as etnopaisagens – 
de todo mundo já não são objetos antropológicos familiares, na 
medida em que os grupos já não são rigorosamente territoriali-
zados, delimitados espacialmente, historicamente assumidos ou 
culturalmente homogêneos. (1996, p. 72) 

Assim, a questão cultural em relação a uma certa identidade 
étnica acaba por favorecer a sociabilidade espacial, alguma negociação 
de pertencimento, acordos que acontecem a partir das suas redes e 
espaços com alto grau de interação. Criam-se laços entre conterrâneos 
mas, ao mesmo tempo, desconfiança para com os outros, brasileiros e 
demais estrangeiros, pois cada etnicidade, deslocada de sem ambiente 
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original, reconstrói-se, híbrida e complexa. A depender da inserção 
social e local de grupos estrangeiros, criam-se sistemas de classifica-
ção e de julgamentos para com os demais grupos existentes, de outras 
nacionalidades, atraindo a discussão sobre alteridade. As identidades, 
sempre em construção, são assim, sempre inacabadas, instáveis, quer 
individuais, quer coletivas, dentro de contextos de relatividade, pois 
a autoavaliação depende dos olhares dos outros (Agier, 2001; Barth, 
1998). As identidades, as diferenças, a alteridade são sempre relacio-
nais. A construção de uma identidade pode se dar nas mais diferentes 
condições:

[...] por exemplo, o acesso à terra (caso em que a identidade é 
produzida como fundamento das territorialidades) ao mercado 
de trabalho (quando as identificações têm um papel de exclusão, 
de integração ou de privilégio hierárquico) ou às regalias exter-
nas, públicas ou privadas, turísticas ou humanitárias (e as iden-
tidades podem ser os fundamentos do reconhecimento das redes 
ou facções que tomam para si essas regalias. (Agier, 2001, p. 9)

O contraponto dos espaços identitários é o território da alteri-
dade, ou seja, como a sociedade em geral considera o espaço ocupado 
pelos segmentos populacionais vistos como “outros”. Embora nossa 
formação identitária dependa do olhar do outro, há a construção do 
“outro próximo”, bem como do “outro radical”, ou outro distante, e, 
neste caso, o “não nós” ( Jodelet, 1998).

Na contingência de ver-se em ambiente estranho, o imigrante, 
por sua inserção inicial diante do mercado de trabalho e tendo de 
resolver sua localização, é impelido a áreas de menor qualidade habi-
tacional, em um universo da precariedade. 

Diversas situações de precariedade na moradia são identificadas 
tanto por condições inadequadas dos imóveis como por questões de 
habitabilidade, tais como falta de privacidade, coabitação involuntá-
ria, ausência de equipamentos hidráulicos e de higiene, insegurança 
física do imóvel, insegurança habitacional (remoções, expulsões, rele-
gações), além da localização urbana, em grande parte motivada pela 
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ausência de infraestrutura urbana, transporte e equipamentos sociais 
quando em áreas periféricas. O sentido de provisoriedade relacionado 
ao deslocamento parece constituir em característica frequente asso-
ciada à precariedade do imigrante na cidade. Combinam-se, portanto, 
indicadores econômicos, sociais, culturais e urbanos nesse quadro da 
desigualdade socioespacial, observando-se a separação da população 
por zonas, especialmente no caso da autossegregação das elites, em 
bairros equipados, enquanto, grosso modo, a pobreza se espalha pela 
cidade toda. Há porções urbanas em que há forte presença de habi-
tações encortiçadas e geralmente são vistas como bairros degradados 
e, portanto, estigmatizadas. E quando o cortiço aparece em zonas 
de aquecimento imobiliário, ou até gentrificação, a discriminação 
aumenta até que seja removido. Nesse sentido, acabam por consti-
tuir-se sempre como territórios da alteridade, assim podem ser desig-
nados os espaços da “quebrada”, da periferia (Véras, 2016a e 2016b).

Em um panorama de segregação social, também segregação 
habitacional; por insuficiência de renda de muitos segmentos da 
população há a expulsão por despejos, incapacidade de locação de 
unidades unifamiliares que impelem a ocupação de imóveis encor-
tiçados, remoção por aumento de aluguéis ou mesmo impostos, 
levando a gentrificação/elitização de áreas em aquecimento do mer-
cado imobiliário que acabam por expulsar os mais pobres para áreas 
desprovidas dos benefícios urbanos. Outros fatores de natureza 
social se referem a componentes educacionais, étnicos e culturais, tais 
como a falta de qualificação profissional, instabilidade de emprego e  
ocupação, a etapa de vida e constituição dos grupos familiares, muitos 
monoparentais e com elevada presença de crianças e dependentes, 
hábitos de convivência, cor e até a origem rural levam ao afastamento 
determinados grupos em segregação espacial (Véras, 1987).

Depreendem-se desse quadro alguns determinantes na questão 
habitacional: a propriedade privada da terra urbana, seu custo mer-
cantilizado que afasta os contingentes de menor poder aquisitivo das 
melhores localizações das cidades; a ineficácia das políticas públi-
cas em oferecer habitação adequada a essas faixas de renda excluídas 



Contingências da moradia de imigrantes na sociedade de recepção:  
uma análise dos territórios da alteridade de latino-americanos em São Paulo

281

do mercado formal, levando-as a “soluções” precárias como favelas, 
cortiços, loteamentos irregulares nas franjas das cidades e da região 
metropolitana; às ocupações de prédios e espaços livres, bem como 
ao aumento sensível de moradores de rua. A cada um desses aspectos, 
seria necessário um momento de reflexão e de caracterização, o que 
se torna inviável no espaço do presente artigo. Circunscrevendo-nos 
aos objetivos de analisar as contingências de moradia dos imigrantes 
latino-americanos, tem-se de acentuar o caráter de uma presença na 
sociedade de recepção como provisória, aceitando, em grande parte, 
essa precariedade como transitória, mesmo que perdure por décadas 
e seja até definitiva. 

As condições atuais da imigração já conhecidas como transmi-
gração, refletem idas e vindas, diversos movimentos de retorno, em 
grande parte associadas aos fluxos planetários provocados pela glo-
balização da economia, e pela expulsão por guerras, perseguições, 
refúgio, em variada fenomenologia. Há a presença dos expatriados e 
de executivos ligados às empresas multi e transnacionais espalhadas 
pelo mundo todo. Enfocamos aqui, brevemente, o caso de bolivianos, 
paraguaios, haitianos, peruanos e colombianos em São Paulo.

Moradia de imigrantes latino-americanos 

Do contingente de latino-americanos apontado pelo Censo 
Demográfico de 2010 (IBGE), tem-se que representava cerca de 
25% dos estrangeiros residentes na cidade de São Paulo, e sabe-se 
que houve grande incremento de imigrantes na última década, assim 
como de novas modalidades, como visto, com novos fluxos, além de 
refugiados e expatriados, em consonância aos processos em curso no 
cenário da globalização. Desse subconjunto da América Latina, des-
tacavam-se, pela maior presença os bolivianos, à época com 21.680 
pessoas, seguidos, em ordem decrescente por argentinos (4.699), 
chilenos (3.864), paraguaios (3.170), peruanos (2.949), uruguaios 
(1.475), colombianos (649) e outras nacionalidades com menores 
indicadores. Observe-se que não constavam indicações referentes aos 
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haitianos, que começam a vir depois de 2010, após o terremoto que 
dizimou seu país e marcou a fase da expulsão. De toda forma, con-
sideram-se subestimados e defasados os dados de 2010, porém são 
indicativos da presença estrangeira na cidade.

Iniciando breve análise dos grupos de latino-americanos na 
cidade, os bolivianos, tidos como o segundo grupo de estrangeiros em 
São Paulo, conforme os dados censitários de 2010 (IBGE), superados 
apenas, conforme essa fonte, pelos portugueses (35.212) presentes 
na capital paulista. Pesquisas recentes relatam a presença de bolivia-
nos nas confecções de costura – associando trabalho e residência no 
mesmo local, em tipos de cortiços, com predominância de aluguel, 
coabitação involuntária, quadro de doenças –, concentrados nos bair-
ros centrais da cidade como Brás, Pari, Bom Retiro (territórios mar-
cantes), embora mais recentemente se espraiando em outras direções 
como o Grajaú e a Zona Leste, conforme, entre outros autores, Pucci 
(2016); Xavier (2010); Silva (1997). Segundo Pucci (2016), a feira 
da Praça Kantuta, realizada semanalmente, é um ponto de encontro 
de bolivianos e tem recebido má-avaliação de vizinhos e moradores 
do local, que reclamam dos hábitos culturais desse contingente por 
causa de “bebida, sujeira e barulho”, na verdade pelo estranhamento 
desses traços e costumes de uma população vista como “desprezada, 
degradada” nos termos de Sayad (1998).

A característica predominante é a de transitoriedade na mora-
dia, que parece mudar para alguns desses bolivianos quando estão 
fixados há mais tempo na cidade, pois parte deles estão desde os 
anos 1950 e já apresentam sua segunda geração, havendo depoimen-
tos que revelam a possibilidade de adquirir sua casa. A propriedade 
da moradia irá conferir algum enraizamento, especialmente pen-
sando no futuro dos filhos, brasileiros de nascimento, portanto na 
conquista de reconhecimento e cidadania (Pucci, 2016). O contin-
gente boliviano, em geral, tem se caracterizado por seu nomadismo, 
pois embora de imediato se estabeleçam nas áreas centrais – onde se 
encontram a indústria da confecção, as oficinas de costura e os locais 
de fácil comercialização de produtos –, sabe-se que, mesmo antes de 
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virem para São Paulo, ocorreu percurso e trajetórias entre pequenos 
centros na Bolívia, assim como a migração se efetuou em várias dire-
ções além do Brasil, como Argentina e Espanha, vinculada a dife-
rentes circuitos produtivos, além de haver o retorno sazonal para a 
Bolívia. De toda forma, tal abordagem histórica escaparia aos limites 
do presente trabalho. Por outro lado, imigrantes sem documentação, 
recém-chegados, têm permanecido muitas vezes abrigados em pen-
sões e cortiços dos bairros centrais, nas proximidades da Missão Paz, 
na Rua do Glicério, dos religiosos scalabrinianos que os acolhem. É o 
caso frequente dos haitianos, colombianos, peruanos e, mais recente-
mente, de venezuelanos. Também relatam-se numerosos estrangeiros 
nas favelas da capital, assim como da região metropolitana. Em Santo 
André, no ABC paulista, muitos haitianos abrigaram-se no bairro de 
Utinga, nas comunidades faveladas. Na região noroeste da cidade de 
São Paulo, há concentração de haitianos, bolivianos pauperizados, 
residentes na comunidade Recanto dos Humildes no bairro de Perus, 
local periférico caracterizado por concentração de baixa renda, preca-
riedade e pobreza.

Na medida em que as migrações contemporâneas se caracteri-
zam pela presença das redes sociais em diversas e múltiplas formas e 
que cercam o contexto das expulsões tanto da terra de origem quanto 
na sociedade receptora, a moradia passa a depender dessa rede em 
muitos casos. Muitas vezes as redes dão apoio aos deslocamentos, 
favorecendo sua inserção, a integração em movimentos sociais e polí-
ticos, e em não poucas ocasiões, apresentam práticas autoritárias e 
clientelísticas, atrelando migrantes a empresas, empregos ou ocupa-
ções no trabalho. No caso da moradia, redes de familiares e/ou con-
terrâneos podem direcionar recém-chegados a habitações em seu 
bairro ou mesmo em seus locais de trabalho. Tal situação é frequente 
entre bolivianos, paraguaios e peruanos (Véras, 2018). Por outro 
lado, são encaminhados a tipos de moradia acessíveis e precárias, nas 
imediações e vizinhanças do trabalho por sua localização urbana des-
provida dos atributos necessários à qualidade habitacional desejada.
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No Paraguai, políticas neoliberais têm provocado expulsões 
pelo avanço da pobreza e desigualdade social, agravadas após o golpe 
contra Fernando Lugo e pelos processos de desestatização, auste-
ridade dos serviços públicos e abertura da economia ao mercado 
estrangeiro. Sassen (2016) tem afirmado que o Paraguai está entre 
os países que, por aceitarem o decálogo neoliberal, chegam a pagar 
aos credores da dívida pública muito mais do que valores destinados 
ao desenvolvimento nacional, como investimentos em saúde e edu-
cação. A autora cita as tendências destrutivas iniciadas com a crise 
do modelo fordista em 1980, que se acentuaram nos anos 2000, em 
níveis alarmantes (Sassen, 2016). 

Estimam-se cerca de 40 mil paraguaios na região metropolitana 
de São Paulo, segundo instituições de acolhida aos imigrantes (Corsi, 
2017). Por meio de informações do número de contratos de traba-
lho e da presença na rede varejista da capital, pelo menos sete mil 
paraguaios aqui residem. Muitos têm apresentado trajetória comum 
aos bolivianos nas oficinas de costura e nessas habitações coletivas e 
de uso misto nos citados bairros centrais da cidade. Sua inserção se 
dá no setor de confecção de roupas, setor dinâmico e característico 
da etapa de flexibilização da economia, com contratos de trabalho 
igualmente flexibilizados, por peça, possibilitando a participação na 
subalternidade e exploração desse contingente. Vieram a São Paulo 
atraídos pela potência comercial, para a região do Brás e bairros como 
Pari e Bom Retiro, que se constituíram em verdadeiros territórios de 
moradia, e onde se concentra a indústria confeccionista, também são 
notados na Vila Medeiros, Zona Norte; na Barra Funda, onde jogam 
partidas de futebol e bebem o terere, como refresco, na Praça Nicolau 
de Barros Morais; e em Guarulhos, onde são frequentes na Vila Any 
(Corsi, 2017).

O bairro do Bom Retiro concentra uma parte importante da 
população paraguaia, onde trabalham e moram. Algumas ruas 
ficaram conhecidas entre os paraguaios de São Paulo pela impor-
tante presença de conterrâneos. É o caso da Rua dos Italianos ou 
da Rua Prates, nos trechos mais próximos à Marginal do Tietê. 
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[...] aos domingos, imigrantes paraguaios são dos poucos mora-
dores que costumam se reunir em pequenos grupos na calçada 
[...]. (Souchaud, 2011, p. 143)

Outro grupo de latino-americano que testemunhou a expulsão 
por conta de políticas do neoliberalismo foi o de peruanos; políti-
cas que postergaram seu desenvolvimento nacional, a industrializa-
ção e até a soberania, pois desde os anos 1990, com a ascensão de 
Fujimori, houve redução massiva dos serviços e cortes no funciona-
lismo público, dando precedência a empresas multinacionais que 
geravam lucros para suas matrizes; controle da inflação como diretriz 
predominante; corte de investimentos sociais; privilégios dos explora-
dores de minérios e petróleo, enfim, apresentando dados de pobreza 
e desemprego significativos. Em 2014 os dados do Peru registravam 
pobreza monetária em 22% do total nacional (Corsi, 2017).

Estudos e pesquisas sobre os fluxos migratórios peruanos têm 
apontado que aumentou o número desse grupo em São Paulo e que 
esses imigrantes se dirigem basicamente ao mercado de trabalho nas 
pequenas oficinas de costura de confecção de roupas, trabalham com 
artesanato e em restaurantes. A presença de redes de amigos e fami-
liares veio consolidar essa tendência, ampliando a participação no 
emprego doméstico e na construção civil, mas sobretudo nos serviços 
no setor de alimentação, principalmente como garçons ou cozinhei-
ros em restaurantes peruanos. 

Corsi (2017), por meio de entrevista em profundidade com 
uma senhora peruana que também participa do Centro de Apoio ao 
Imigrante (Cami), relata que o perfil desses imigrantes por vezes con-
trasta com o de outras nacionalidades, por já terem origem urbana, 
apresentarem alguma qualificação profissional e experiência na vida 
citadina. O trabalho artesanal é um dos recursos de sobrevivência 
em pequenos estabelecimentos comerciais e serviços em restauran-
tes. Isso acontece nos bairros centrais e também na Zona Oeste, em 
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Pompéia, onde um empreendimento comercial estabelecido desde 
2012 conta com a gestão de um imigrante peruano, entrevistado por 
Corsi, que se dedica ao ramo da gastronomia, com sucesso (ibid.).

A fixação em territórios, em grande medida, depende de sua 
inserção no mercado laboral. Muitas lacunas desse mercado em São 
Paulo são preenchidas por trabalhadores imigrantes precarizados e 
da informalidade. A habitação mais acessível a eles frequentemente 
são as pensões, na verdade, cortiços (aluguel de cômodos em regiões 
populosas, com boa oferta de transporte público e com centros de 
comércio aptos a divulgarem e escoarem os produtos étnicos confec-
cionados), como descrito, e nos ditos bairros que mantêm moradias 
precárias. As comunidades peruanas também se estabeleceram nas 
regiões centrais da cidade, em bairros como Brás, Bom Retiro, Santa 
Ifigênia e distrito da República. Na Avenida Rio Branco vendem 
artesanato e comerciam refeições típicas na porta dos prédios onde 
moram. Muitos edifícios estão sendo em parte alugados e em parte 
ocupados por movimentos de luta por moradia em prédios ociosos, 
em processo conhecido de mobilização na conquista de habitação, 
dos quais os peruanos vêm participando, assim como outros grupos 
de estrangeiros. Muitos peruanos também ocupam áreas próximas 
do grande comércio popular, como Parque D. Pedro e Santa Ifigênia, 
para poder vender seus produtos étnicos, roupas e comidas, tanto na 
Rua 25 de Março, como nas feirinhas da madrugada do Brás e nas 
portas e calçadas da Avenida Rio Branco, em que há edifícios quase 
totalmente ocupados por peruanos (Corsi, 2017).

Da Colômbia procedem imigrantes vindos por causa do pro-
cesso que se acentuou também a partir da implantação de ações neo-
liberais, um caso evidente da intervenção dos Estados Unidos, com 
nove bases militares e sucessivos planos utilizados para manter o país 
conforme as rédeas da divisão internacional do trabalho impostas 
por mecanismos como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e a 
Organização Mundial do Comércio (OMC). A partir dos anos 2000, 
medidas de austeridade e militarização da sociedade colombiana dei-
xaram explícitas as condições de expulsão, com violências militares 
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e paramilitares no contexto do combate às guerrilhas socialistas. 
O índice de pobreza da Colômbia em 2016 era de 22% como taxa 
nacional (Sassen, 2016; Corsi, 2017).

Após o acordo entre Brasil e Colômbia para facilitar o visto per-
manente aos imigrantes, aumentou o fluxo migratório entre os dois 
países, especialmente para a região metropolitana de São Paulo. 
Em 2012 já se estimava a presença de oito mil colombianos no país. 
Entretanto, é importante observar que esse fluxo de deslocamento 
pode ser dividido em segmentos diferenciados: menor parte deles 
vem com o status de refugiados; a maior proporção refere-se aos imi-
grantes, parte que também se distingue entre aqueles que vêm como 
contratados em cargos de executivos de empresas multinacionais, 
enquanto expatriados, e aqueles que são imigrantes pobres, muitos 
de origem rural, frequentemente expulsos pela violência dos conflitos 
entre guerrilhas e paramilitares ou narcoparamilitares.

O ancoramento em território paulistano é distinto entre os dois 
grupos de imigrantes. Os expatriados não têm problemas de acesso 
à moradia adequada, residindo na Zona Sul ou Sudoeste da capi-
tal, regiões nitidamente urbanas bem servidas de equipamentos e 
infraestrutura, onde estão concentradas as melhores oportunidades 
de emprego, lazer e escolas em São Paulo e onde habitam aqueles de 
maior renda (Villaça, 2011). Estão nos bairros Morumbi, Pinheiros, 
Panambi, Moema, Jardins, dentre outros, da elitizada porção sudoeste 
paulistana.

As dificuldades de moradia, também presentes nas parcelas pau-
perizadas dos nacionais e outros migrantes, se manifestam de forma 
similar à dos demais latino-americanos analisados. Alguns colombia-
nos, provindos de favelas e de áreas de risco urbanas, são impelidos ao 
universo da precariedade, permanecendo nos distritos da República, 
Liberdade e Glicério, este último notabilizado pela alta frequência 
de cortiços. A Rua Guaianases, em especial, na República, apresenta 
diversos estabelecimentos com colombianos em condição de vulnera-
bilidade; a Avenida Rio Branco, revela concentração de colombianos e 
também alguns cafés no Bom Retiro. Na Rua Aurora há restaurantes 
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e na Rua Guaianases, padarias, e os movimentos de resistência de 
sua cultura se expressam na organização de festas e eventos com 
músicas que também acabam por estigmatizar essas formas cultu-
rais. Observe-se que restaurantes são centros culturais que merecem 
olhar cuidadoso de pesquisadores quanto ao papel que a gastro-
nomia desempenha nos vínculos da cultura de origem. A figura do 
estranho radical vem sendo atribuída a alguns colombianos, demons-
trando relações de alteridade para tais segmentos. Quanto aos refu-
giados, mesmo com escolaridade mais qualificada, sua inserção no 
mercado de trabalho é precária, assim como é sua moradia. Muitos 
deles se ocupavam como vendedores ambulantes, trabalhadores de 
publicidade de rua, “bicos” na construção civil, músicos de rua, pro-
fessores de espanhol, artesãos e estudantes (Mejia, apud Corsi, 2017). 
Estavam abrigados em albergues e cômodos de cortiços nos bairros 
centrais da Liberdade e do Cambuci ou nessa modalidade de habita-
ção na Zona Leste, acumulando precariedades.

Como derradeira análise, enfocamos a presença de haitianos, que 
na última década têm marcado expressivamente o cenário paulistano. 
Desde 2010, quando um terremoto acentuou as misérias do Haiti, 
levando à migração massiva, considerados imigrantes humanitários, 
não refugiados stricto sensu, mas, sem dúvida, são como migrantes for-
çados. De início foram acolhidos nas instituições religiosas no Centro 
da cidade, como etapa temporária. Com o passar do tempo, buscaram 
a fixação nos bairros da periferia, como tem demonstrado ser regra do 
ancoramento no universo da precariedade.

As estimativas do real número de haitianos na cidade oscilam, 
tendo a primeira fase, de 2010 a 2014, constituída majoritariamente 
por indivíduos do sexo masculino, basicamente sós e, no segundo 
momento, de 2014 a 2016, por familiares dos imigrantes já instala-
dos. Em 2010, foi registrada a entrada de 200 haitianos no Brasil; 
no ano seguinte, foram 4.000 até provocar problemas nas regiões de 
entrada e fronteiras e, consequentemente, deslocamentos para São 
Paulo (Fernandes e Castro, 2014).
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A inserção em territórios paulistanos não se dá sem problemas. 
Os haitianos, muitas vezes considerados “outros”, de origem cultural 
diversa da brasileira, negros, em um país de herança escravocrata e 
racista, falando a língua criole ou o francês, encontram resistência, 
relações xenófobas e buscam aproximar-se de conterrâneos em nova 
territorialização. Esta, porém, se faz na contingência, no possível, pela 
presença de redes de amigos, familiares que lhes permitem trans-
por fronteiras limitadoras de sua inserção na sociedade de recepção 
(Véras, 2012)

Em São Paulo, os imigrantes haitianos são admitidos sobretudo 
nos setores da construção civil (serventes de obra) e de alimenta-
ção e restaurantes. As mulheres haitianas ocupam predominan-
temente postos de cozinheiras em restaurantes e faxineiras em 
estabelecimentos terciários. São elas as maiores responsáveis por 
dois fenômenos sociais característicos da migração haitiana em 
São Paulo: a formação de um território étnico a partir de sua 
concentração em um espaço público físico apropriado e vivido 
e as manifestações nestes espaços, de práticas transnacionais. O 
principal desses espaços é a Baixada do Glicério. (Magalhães, 
Bógus e Baeninger, 2018, p. 84)

Na busca do enraizamento em condições acessíveis a seus níveis 
de renda e da conterraneidade procurada, muitos haitianos se dirigi-
ram às regiões periféricas, como foi apontado, nas favelas da região 
metropolitana de São Paulo (Utinga, na cidade de Santo André), 
ou em Perus, região noroeste do município paulista, ou ainda em 
Guaianases, no extremo leste (Azevedo e Silva, 2015). São, portanto, 
etnopaisagens caracterizando a heterogeneidade das periferização 
paulistana e metropolitana, processos que atestam a territorialidade 
da alteridade nas contingências de moradia de imigrantes latino-ame-
ricanos na maior metrópole brasileira do século XXI.
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Considerações quase finais

No universo da contingência e da precariedade, não ousamos 
concluir de forma definitiva, pois novos estranhos são assim identi-
ficados, e de novo, e de novo, versões atualizadas do estranhamento, 
com significados insurgentes para deslocados em marcha incessante 
pelo planeta.

Como observou Sassen, diante de um mundo cada vez mais 
desigual, as dinâmicas globais provocam “pobreza extrema, deslo-
camento em massa, desastres ambientais e conflitos armados que 
criaram níveis de expulsão social nunca vistos antes” (Sassen, 2016, 
p. 74). Assim, o migrante surge como o polo mais vulnerável desse 
panorama – agravado pelas concepções de diminuição do Estado e de 
políticas públicas inclusivas –, e a economia global não apresenta con-
dições de absorção da massa de deslocados, que assumem um papel 
excedente nos países de recepção. Ao ouvirmos relatos individuais, 
estamos conhecendo narrativas comunitárias, porque se entrelaçam 
os percursos e as trajetórias de um sujeito às histórias e acontecimen-
tos, formas culturais de uma nação ou de algumas classes sociais de 
todo um povo.

O imigrante, em face das crises atuais, não receberá acolhi-
mento por parte de segmentos das parcelas pauperizadas que dis-
putam emprego e também moradia. A nova territorialização não se 
faz sem alguns conflitos, xenofobia, certa discriminação. Acaba por 
habitar em locais segregados, embora muitas vezes as redes de fami-
liares e conterrâneos possam garantir a ele o atendimento de neces-
sidades, solidariedade e sociabilidade. Conhece a cidade ao conhecer 
também fronteiras, simbólicas, mas eficazes na relegação e no afasta-
mento. Nesse sentido as reflexões de Sayad (1998) se aplicam à pers-
pectiva do morar provisório, pois o imigrante sente que sua presença 
no Brasil é também provisória, e aceita, assim como temporário, o 
aluguel, a coabitação, a falta de conforto, a insegurança, o risco de 
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nova expulsão, configurando um novo nomadismo, a transitoriedade 
permanente. O provisório que se eterniza e vem impedir projetos de 
alguma importância (Champagne, 2012).

Em sugestiva crítica à geopolítica atual e ao afastamento dos 
diferentes, Bauman (2017) diz que a:

separação mútua e de manter distâncias, com a construção de 
muros em vez de pontes, [...] em vez de linhas diretas para uma 
comunicação sem distorções [...] manifestando indiferença sob o 
disfarce de tolerância, só leva à desolação da desconfiança mútua, 
do estranhamento e da exacerbação. Enganosamente reconfor-
tantes a curto prazo (por colocarem o desafio fora de vista) essas 
políticas suicidas armazenam explosivos para uma detonação 
futura. (p. 23)

Os imigrantes são, portanto, nos termos de Bauman, estranhos 
à nossa porta, personificações do “colapso da ordem”, e como se tem 
afirmado, moradores da alteridade radical, o outro – estranho ou out-
siders (Elias e Scotson, 2000). Por isso, ao enfocar a questão da mora-
dia, ganham destaque no ancoramento desses estrangeiros na cidade, 
os aspectos ligados ao território, ao “pedaço” que ocupam, ao lugar, à 
dialética identidade/alteridade. Como nos disse Milton Santos: “cada 
homem vale pelo lugar em que está: o seu valor como produtor, con-
sumidor, cidadão, depende de sua localização no território” (Santos, 
1998, p. 81). Muitas vezes pessoas da mesma formação, das mesmas 
virtualidades, pelas diferenças de acessibilidade e condições de vida, 
não têm as mesmas oportunidades, pois um lugar pode ser a contin-
gência de sua pobreza, enquanto outro pode facilitar o alcance aos 
bens e serviços que lhe são negados. Daí a importância da territoria-
lidade nas relações de sociabilidade, na sua identificação cultural e na 
luta pela cidadania.

O imaginário simbólico sobre o diferente, tornando-o como 
“outro-estranho”, está fundamentalmente ligado ao simbolismo da 
constituição do “eu grupal”, isto é, os grupos nacionais ou comunitá-
rios se reconhecem mediante traços desenvolvidos na trajetória das 
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relações de trabalho, nas relações religiosas, nas relações de paren-
tesco, nas vizinhanças de moradia, estabelecendo, a partir desses fenô-
menos sociais e psicológicos, a identidade coletiva como mantenedora 
da ordem social vigente. Nessa dinâmica social segregar, excluir e 
relegar os contingentes considerados estranhos, invasores compõem 
um recurso perverso criando fronteiras para “marginais”, mendigos, 
moradores de ruas ou das periferias, mulheres, migrantes, negros em 
diversas categorizações do diferente (Sennett, 1988; Véras, 2018).

Esse imaginário dominante subordina o indivíduo “estabele-
cido” levando-o a ver o “outro-excluído” como um perigo à sua inte-
gridade física e moralmente maléfico à sua comunidade. Produz-se a 
imagem de não cidadão que aumenta a vulnerabilidade desse sujeito 
em relação ao trabalho e à moradia, sem direitos, patologizado lin-
guisticamente sob fronteiras étnicas, econômicas e culturais, lançado 
à subalternidade.

Viver na fronteira é habitar ao mesmo tempo um cenário de dor 
da frustração e de esperança diante das expectativas de mudança para 
uma idealizada vida melhor. A fronteira representa a transição que 
une e separa, marcando a diferença e a igualdade, simultaneamente 
o poder e a resistência, ligando possibilidades e negativas, criando 
novos espaços. Ela representa o avanço ou o retorno, impede coli-
sões, potencializa novas identificações, viabiliza o transnacional alter-
nativo; em outro aspecto, não resolve as questões de uma cidadania 
plena, exige opções cruéis, de um ou de outro lado.

No país de recepção, os imigrantes permanecem sem a posse 
de direitos plenos, indocumentados, sem acesso a políticas públicas 
como saúde e moradia e, sobretudo, sem seus direitos trabalhistas, 
como vimos. 

A territorialidade dos imigrantes, formada pelos fluxos entre 
moradia e trabalho, quando não coincidentes no mesmo local, são 
lugares restritos, menos por eleição e mais pelas contingências, mas 
não devem impedi-los de contatos mais amplos pois isso pode estig-
matizá-los. A esse respeito é sugestiva a fala de Wacquant (2005):
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a estigmatização territorial origina entre os moradores estraté-
gias sociofóbicas de evasão e distanciamentos mútuos e exacerba 
processos de diferenciação social interna, que conspiram no sen-
tido de diminuir a confiança interpessoal e minar o senso de 
coletividade necessário ao engajamento na construção da comu-
nidade e da ação coletiva. (p. 34)

Resta citar que o local de viver, além do trabalho e de movimen-
tos pendulares em sua direção, muitas vezes é complementado com 
espaços de festa e encontros culturais, alguns em associações, carac-
terizando a sobrevivência da cultura de origem. É o caso da festa 
boliviana na Praça Kantuta, aos domingos. Há centros e restauran-
tes colombianos e peruanos, não apenas com empregados dessas 
nacionalidades, mas também de alguns deles que empresariaram o 
estabelecimento absorvendo conterrâneos, mas que não constituem 
exemplo frequente. De maneira geral, o que prevalece é a ausência de 
locais adequados de lazer, descanso, com equipamentos de cultura e 
educacionais e serviços disponíveis.

No panorama da precariedade não é raro encontrar imigran-
tes que se mobilizaram para solucionar a questão da moradia parti-
cipando de grupos de acolhida, movimentos de luta e organizações 
de associações que promovem mesas de debates, palestras e passea-
tas com a chamada de conquista de direitos para esses estrangeiros. 
Encontraram-se imigrantes participando de ocupações e movimentos 
de moradia no Centro de São Paulo em 2017 (Corsi, 2017).

Por diversos motivos percebem-se que dinâmicas do Estado e 
do mercado desejam que o imigrantes sejam apenas, sobretudo nos 
momentos de crise, “pássaros de passagem” – prontos para respon-
der às suas demandas e, depois, para voltar ao seu país de origem –, 
que não causem problemas, e que se alojem como possam. Contudo, 
nunca se poderá anular a dimensão humana que busca, ao contrá-
rio, o “enraizamento”, a criação de laços, que deseja uma estruturação 
de vida menos provisória e sujeita a instabilidades. É uma provisorie-
dade imposta e que as condições sociais da precariedade no trabalho 
e na moradia acentuam como permanente.
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Trata-se de uma tendência geral, que atinge também os nacio-
nais, mas que tem efeitos particulares para o imigrante, já que a este se 
impõe desde o momento que decide emigrar. Depois, essa provisorie-
dade se prolonga na longa saga para conseguir um trabalho modelado 
pela flexibilidade. A situação de precariedade habitacional também 
não é exclusiva dos imigrantes, como já se disse, é comum e similar 
à dos trabalhadores pauperizados brasileiros, mas acaba por conso-
lidar e agravar a vida em diversas modalidades perversas como a dos 
cortiços, ou ainda das pensões baratas, com preços abusivos, falta de 
privacidade e péssimas condições de salubridade, a concentração em 
porções degradadas nas favelas ou periferias, também franca segre-
gação e ausência dos principais serviços e complementos urbanos. O 
quadro é acentuado pela falta de documentos, relações de exploração 
ou de afastamento e discriminação e dificuldades culturais. A contin-
gência apontada no caso argelino, na França, estudado por Sayad, os 
alojamentos, os campos de refugiados espalhados pelo mundo todo são 
testemunhos a evocar as contradições do capitalismo contemporâneo, 
a universalizar as expulsões, os deslocamentos, a pobreza e a vulne-
rabilidade. O sentido do provisório – a ilusão da provisoriedade –  
faz parte desse mundo em que vivemos.
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Migrações internacionais e políticas 
sociais: o diálogo entre a academia  

e o poder público local

Natália Belmonte Demétrio1 
Luís Felipe Foiadelli2

Introdução

A consolidação do Brasil na rota das migrações transnacio-
nais Sul-Sul (Baeninger, 2018) impõe aos municípios brasileiros a 
necessidade de se construir políticas para imigrantes internacionais 
(Hammar, 2005) que rompam com os pressupostos assimilacionistas 
(Seyferth, 2002) e que sejam, simultaneamente, transversais e foca-
lizadas (Rodrigues e Baeninger, 2010). Nesse propósito, mais que 
controlar ou ampliar o acesso à documentação, é preciso conhecer as 
características específicas a diferentes grupos imigrantes, seus dife-
renciais por idade, sexo, inserção laboral e tendências de crescimento. 
Tendo em vista esse desafio, o presente trabalho discute as dificulda-
des enfrentadas pelo Serviço de Referência a Imigrantes, Refugiados 
e Apátridas da Prefeitura de Campinas-SP, sobretudo a capacidade 
dessa repartição pública em produzir informações fundamentais ao 

1 Núcleo de Estudos de População “Elza Berquó”, Observatório das Migrações em São Paulo – Unicamp.

2 Instituto de Geociências/Núcleo de Estudos de População “Elza Berquó”, Observatório das Migrações 
em São Paulo  Unicamp.
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seu próprio planejamento e à construção de políticas sociais para esse 
público-alvo (Rodrigues e Baeninger, 2010). Destaque será dado à 
contribuição da Universidade Estadual de Campinas na solução dos 
impasses metodológicos e operacionais associados a essa tarefa. 

Migrações transnacionais e políticas sociais:  
da política migratória à política para imigrantes

A consolidação do Brasil na rota das migrações internacionais 
transnacionais tem alterado a composição da população imigrante 
residente no país, com diversificação crescente dos países de origem, 
expectativas de permanência, formas de inserção laboral e estrutura 
etária (Baeninger, 2017). Conjuntamente à reconfiguração de pro-
cessos históricos, verifica-se a entrada de novos imigrantes interna-
cionais, provenientes principalmente de outros países do Sul Global: 
haitianos, bengaleses, filipinos, indianos, congoleses (ibid.).

O fortalecimento das migrações Sul-Sul deve-se tanto às trans-
formações advindas da divisão internacional do trabalho (Sassen, 
1998), quanto a processos específicos do Brasil. Em nível global, 
a adoção de políticas migratórias cada vez mais restritivas entre os 
países do Norte Global tem alterado os rumos da migração no 
mundo, fortalecendo o que Basso (2003 apud Baeninger e Peres, 
2017, p. 125) identifica como periféricos na periferia: “um movimento 
geopolítico transnacional em que à periferia do capital dirigir-se-ão, 
cada vez mais, os fluxos dos países periféricos”. 

É preciso considerar também a consolidação do Brasil como 
principal produtor de commodities do mundo, a aceleração de seu 
crescimento econômico entre 2002-2014 e a virada para o Sul em 
suas relações exteriores (Manrique, 2012; Vicentini, 2010). Essa 
outra inserção do Brasil na divisão internacional do trabalho tem 
mudado não apenas a direção de parte dos fluxos de bens, serviços e 
capitais que atravessam o país, como também a composição de seus 
imigrantes internacionais (Sassen, 2010).

Já em nível nacional, questões como ampliação do acesso à  
documentação (Fernandes et al., 2014), e existência de raízes 
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históricas e redes migratórias consolidadas (Truzzi, 2008) também 
interferiram na inserção do Brasil na rota das migrações internacio-
nais, especialmente como país de trânsito (Fernandes et al., 2014). 
Da combinação de todos esses elementos, sobretudo a partir de 2010, 
quando a economia brasileira estava em pleno crescimento, chegaram 
ao país contingente crescente de imigrantes do Sul Global, parte con-
siderável deles solicitantes de refúgio ingressos em território nacional 
via fronteiras terrestres (Baeninger, 2018; Assis, 2018).

Segundo Araújo (2016, p. 385), essa nova dinâmica das migra-
ções internacionais para o Brasil tencionou as estruturas estatais res-
ponsáveis pela “gestão dos fluxos migratórios” (ibid.). Em primeiro 
lugar, o Estatuto do Estrangeiro – legislação que vigorou no Brasil 
de 1980 a 2017 – passou a ser altamente questionado por diferen-
tes grupos sociais (Assis, 2018). Ordenamento jurídico da época da 
ditadura militar, essa lei converteu-se em um conjunto de regras ana-
crônicas, seja por se pautar em princípios de soberania nacional, seja 
por restringir a migração ao trabalho, sobretudo àquele com vistas 
“ao aumento da produtividade, à assimilação de tecnologia e à cap-
tação de recursos para setores específicos” (ibid., p.613). Orientado 
para esse fim, o Estatuto do Estrangeiro empurrou para a indo-
cumentação milhares de pessoas de menor qualificação (Fernandes 
et al., 2014), fez da solicitação de refúgio uma estratégia de perma-
nência documentada no país (Patarra, 2012), aumentou a discrimi-
nação xenófoba e o chamado “negócio migratório” (Mármora, 2010, 
p.73): o tráfico de pessoas, as redes de atravessadores e a corrupção 
administrativa. 

A despeito das limitações jurídicas evidentes, desde os anos 
2000, o Conselho Nacional de Imigração (CNIg) tem avançado em 
uma série de iniciativas voltadas à ampliação do acesso à documen-
tação, seja através da promoção de acordos de residência no âmbito 
de planos de cooperação econômica (como o Mercosul), da conces-
são de anistias aos indocumentados, mediante promulgação de reso-
luções normativas disciplinando concessões especiais de vistos (como 
o visto humanitário) e outros casos não previstos em lei (Fernandes 
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et al., 2014; Sprandel, 2015; Lussi, 2015). Se essas medidas diminuí-
ram o número de indocumentados no país, também escancararam a 
não adequação do Estatuto do Estrangeiro como norma para gestão 
dos processos imigratórios no Brasil (Assis, 2018). 

Para a autora, esse descolamento crescente entre o que a lei 
previa e o que a realidade mostrava acabou com a aprovação de uma 
nova lei de imigração, em fins de 2017 (ibid.). Mesmo diante dos 
vetos feitos ao projeto original e de todas as disputas associadas à sua 
implementação, a atual legislação representa “um avanço em relação à 
regulamentação anterior, pois abandonou o viés autoritário” presente 
no Estatuto do Estrangeiro ao “considerar o migrante um sujeito de 
direitos” (ibid., 2018, pp. 618-619).

Apesar dos avanços quanto à política migratória, no tocante a 
uma política para imigrantes (Hammar, 2005), preocupada com a 
garantia de direitos, o acesso a serviços e a participação com equidade, 
verifica-se grande omissão do poder público (Lussi, 2015; Baeninger, 
2015). De acordo com Baeninger (2015), o afastamento do Estado 
em relação a essa questão foi compensado pela atuação de ONGs, 
sobretudo de cunho religioso, e das redes sociais presentes nos pró-
prios processos migratórios que, ao “criar possibilidades de mobiliza-
ção, do direito à associação, do direito à informação” apresentaram-se 
como mecanismos de luta por direitos (ibid., p. 81). 

Na interpretação da autora, ao mesmo tempo que as redes de 
imigrantes têm suprido a falta de políticas estruturadas para imi-
grantes internacionais, elas explicitam a não assimilação, “trazem as 
marcas do estranhamento, da alteridade, do enfrentamento entre o 
‘nós’ e os ‘outros’” (ibid.). Por tornarem evidentes as contradições 
presentes na genérica retórica de integração dos Estados-Nações 
(Tarrius, 2000), essas redes de imigrantes estão na origem de uma 
“crise” na governança das migrações internacionais (Mármora, 2010). 
Essa crise não se trata exatamente de uma questão numérica, quanti-
tativa, mas de uma incapacidade dos governos em dar respostas e em 
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formular políticas condizentes às características transnacionais dos 
processos migratórios contemporâneos (Mármora, 2010; Baeninger, 
2015). 

Corolária de uma governança migratória de viés securitizador, 
as políticas migratórias pautam-se, em sua grande maioria, na assi-
milação dos imigrantes e no controle dessa população pelo Estado 
(Baeninger, 2015). O conflito aflora quando a própria especificidade 
da migração internacional contemporânea redefine a questão da assi-
milação, da integração e do controle (ibid.). É fundamental reco-
nhecer que a aprovação de uma nova lei de imigração ancorada nos 
direitos humanos está longe de solucionar essa crise. Tanto os vetos 
quanto os impasses referentes à sua regulamentação – dentro de uma 
conjuntura nacional e internacional marcada “por uma forte retórica 
conservadora e um aumento da xenofobia” – sinalizam a permanên-
cia das estruturas de controle migratório da perspectiva da segurança 
nacional, mesmo diante de uma legislação construída sob outro para-
digma (Assis, 2018, p. 621).

A despeito desses impasses, é possível afirmar que, do ponto de 
vista da política migratória – ou seja, das medidas tomadas pelo Estado 
para ampliar a regularização dos imigrantes residentes no país –,  
conquistas importantes foram feitas (Fernandes et al., 2014; Assis, 
2018; Lussi, 2015). No entanto, com relação às estruturas de apoio 
no “processo de inserção no território brasileiro”, verifica-se a quase 
completa “omissão do Estado [...] em relação à extrema vulnerabili-
dade” de alguns dos imigrantes internacionais de hoje (Araújo, 2016, 
p. 392). É nesse sentido que Hammar (2005) diferencia políticas 
migratórias – aquelas preocupadas com a documentação – das polí-
ticas para imigrantes, voltadas à garantia de direitos fundamentais e à 
promoção da justiça social. 

Na promoção dessas políticas para imigrantes, inúmeros são 
os desafios. Em primeiro lugar, é preciso romper com pressupos-
tos assimilacionistas, considerar a extrema diversidade dos fluxos e 
suas dimensões transnacionais (Baeninger, 2015). Em segundo, é 
preciso fortalecer o diálogo dos entes da federação (Araújo, 2016): 
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sem a participação dos municípios, não há políticas para imigrantes 
(Hammar, 2005). De acordo com Araújo (2018), a conexão entre 
municípios, estados e união é quase inexistente em relação aos fluxos 
migratórios. Por essa razão, ao discutir a “crise” migratória e humani-
tária referente às migrações venezuelanas, o autor prefere a expressão 
“ações estatais” e não “políticas públicas”, uma vez que se tratam mais 
de uma resposta pontual a episódios específicos “do que intervenções 
estruturadas e coordenadas” (ibid, p. 352).

Por fim, em terceiro lugar, Lussi (2015) expõe a falta de trans-
versalidade no trato do tema. Para a autora, essa condição expressa a 
própria fragmentação da política migratória brasileira, dividida entre 
as atribuições do Ministério do Trabalho e do Ministério da Justiça, 
e a ausência de uma burocracia especializada em pensar constante-
mente tanto as leis que regulam a entrada e o direito à residência, 
como as políticas sociais voltadas à garantia de direitos. À luz desses 
pressupostos, o trabalho reflete as ações da Prefeitura Municipal de 
Campinas no atendimento a imigrantes internacionais.  

Políticas sociais para imigrantes internacionais: 
a experiência de Campinas

Polo tecnológico de referência no estado de São Paulo 
(Baeninger, 1996), Campinas consolida-se na rota das migrações 
internacionais contemporâneas pela ação da universidade, da pesquisa 
e das empresas transnacionais (Baeninger et al., 2018). A centrali-
dade da migração altamente qualificada (Domeniconi, 2017), ainda 
que persistente, tem convivido cada vez mais com grupos de imigran-
tes internacionais demandantes de políticas sociais (Baeninger et al., 
2018). Essa situação vem à tona em meados de 2012, com a chegada 
dos primeiros haitianos solicitantes de refúgio (posteriormente aten-
didos pelo visto de ajuda humanitária), e, mais recentemente, com o 
fluxo de venezuelanos. 

Apesar do munícipio se destacar como segunda cidade do 
estado de São Paulo que mais recebeu imigrantes internacionais entre 
2000 e 2016 (ibid.), até 2018, Campinas não contava com nenhuma 
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instituição da sociedade civil para promover a acolhida humanitária. 
Por essa razão, muitos imigrantes internacionais procuravam direta-
mente a Prefeitura Municipal em busca de emprego, esclarecimentos 
jurídicos e de documentação. Inicialmente, o Posto de Atendimento 
do Trabalhador tratava-se do principal centro de atendimento dessas 
pessoas. Todavia, a necessidade de gestores com conhecimento espe-
cífico fez surgir, em 2015, o Serviço de Referência ao Imigrante, 
Refugiado e Apátrida do município, amparado em legislação federal, 
mas não regulamentado por lei municipal. 

A criação desse Serviço marca uma inovação institucional 
importante, na medida em que se encontra vinculado à Secretaria 
dos Direitos Humanos. Na visão do Observatório das Migrações em 
São Paulo, essa inovação afasta a visão assistencialista da acolhida 
humanitária e reforça um outro modelo de governança das migrações 
internacionais (Mármora, 2010), fundamentado na perspectiva dos 
direitos humanos.

Paralelamente à organização de um espaço institucional espe-
cífico para o atendimento a imigrantes internacionais, o município 
reforçou o diálogo com instituições da sociedade civil. Também em 
2015, a prefeitura organizou o I Fórum Municipal de Migração e 
Refúgio, além de instigar a articulação da Rede de Apoio a Imigrantes 
e Refugiados (Rair): grupo de voluntários que atendem às deman-
das urgentes de pessoas que procuram o Serviço da Prefeitura, mas 
que não compete ao poder público solucionar. A despeito de todas 
as contradições e desafios que a criação da Rair encerra, sua forma-
ção promoveu um espaço privilegiado de discussão com a prefeitura. 
Foi justamente dentro dessa rede que o Observatório das Migrações 
em São Paulo se aproximou do Departamento de Direitos Humanos 
do município, com o Núcleo de Estudos de População “Elza Berquó” 
(Nepo/Unicamp) sediando o II Fórum Municipal de Migração e 
Refúgio, realizado em 2017. 

O fortalecimento da estrutura de atendimento a imigran-
tes internacionais no município ganha novo impulso em fins de 
2017, com a criação da Cátedra Sérgio Vieira de Mello (CSVM) na 
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Unicamp. Popularmente conhecida como Cátedra dos Refugiados, 
essa iniciativa – uma parceria entre diversas universidades, agên-
cia da ONU para refugiados (Acnur) e o Comitê Nacional para 
Refugiados (Conare/Ministério da Justiça) – tem por objetivo pro-
mover o ensino, a pesquisa e a extensão sobre temas relacionados ao 
refúgio. Na Unicamp, foi a agenda de pesquisa do Projeto Temático 
“Observatório das Migrações em São Paulo” (Fapesp/CNPq – 
Nepo/Unicamp) que aproximou o diálogo entre as instituições antes 
descritas, congregando, ainda, representantes do governo municipal 
(via Departamento de Direitos Humanos) e do governo estadual (via 
Agência Metropolitana de Campinas). 

Sob influência desses atores, são reforçadas as atividades de 
extensão entre a universidade e a gestão pública local, sobretudo com 
e o Serviço de Referência ao Imigrante, Refugiado e Apátrida. Em 
2019, o atendimento a solicitantes e refugiados da região ganha maior 
visibilidade com a abertura de um escritório do Comitê Nacional 
para Refugiados (Conare/Ministério da Justiça) em Campinas, for-
çando a aproximação entre a prefeitura o e governo federal. 

A despeito de todas essas conquistas, a política municipal de 
atendimento a imigrantes internacionais esbarra em desafios diversos. 
Em primeiro lugar, a própria criação da Rede de Apoio a Imigrantes 
e Refugiados (Rair) reflete as dificuldades de atuação do Estado e o 
protagonismo das ONGs na acolhida humanitária. Sem conseguir 
articular uma política para imigrantes (Hammar, 2005), a prefeitura 
não participou do plano de interiorização dos venezuelanos residen-
tes em Roraima (Kanaan, Tássio e Sidmar, 2018), embora inúmeras 
Igrejas tenham aderido ao programa, sem qualquer diálogo com o 
poder público local. Ademais, as dificuldades de comunicação com a 
Polícia Federal e os entraves no acesso à documentação acabaram por 
orientar a atuação do Serviço no sentido da política migratória e não 
de uma política para imigrantes (Hammar, 2005).
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Apesar desses impasses, a criação de serviço especializado 
constitui um primeiro passo em direção à construção de políticas 
sociais para imigrantes internacionais no município. No propósito 
de fortalecer essa iniciativa, a Unicamp tem colaborado na produ-
ção de diagnósticos (Baeninger e Custódio, 2017) e na moderniza-
ção da estrutura de atuação do Serviço de Referência ao Imigrante, 
Refugiado e Apátrida. A seguir, apresenta-se um breve relato da 
agenda de pesquisa e extensão construída a partir dessa interlocução. 

A construção do diagnóstico “Perfil dos Imigrantes 
Internacionais Atendidos no Serviço de Referência ao 

Imigrante, Refugiado e Apátrida da Prefeitura de Campinas”

Com quase quatro anos de existência, a dinâmica de funciona-
mento do Serviço de Referência ao Imigrante, Refugiado e Apátrida 
da Prefeitura de Campinas tem passado por importantes transforma-
ções. Até fins de 2015, cadastro Serviço de Referência ao Imigrante, 
Refugiado e Apátrida da Prefeitura de Campinas era totalmente 
manual, ora preenchido pelo gestor responsável pelo atendimento, ora 
pelo próprio imigrante (Figura 1). Em 2016, essas mesmas perguntas 
passaram a compor uma planilha do Google Sheets, com preenchi-
mento exclusivo do gestor. Em meados de 2017, o cadastro volta a ser 
manual, com algumas alterações em seus quesitos (Figura 2).
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Fonte: Prefeitura Municipal de Campinas, Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência e Cidadania, Departamento de Direitos Humanos, Serviço de Referência ao 
Imigrante, Refugiado e Apátrida.

Figura 1 – Cadastro do Serviço de Referência ao Imigrante, Refugiado  
e Apátrida da Prefeitura de Campinas, 2015 e 2016.
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Fonte: Prefeitura Municipal de Campinas, Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência e Cidadania, Departamento de Direitos Humanos, Serviço de Referência ao 
Imigrante, Refugiado e Apátrida.

Figura 2 – Cadastro do Serviço de Referência ao Imigrante, Refugiado e 

Apátrida da Prefeitura de Campinas, 2017 (atual).
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A organização das informações produzidas a partir desses cadas-
tros esbarra em inúmeras limitações. Dificuldade de leitura, falta de 
compatibilização dos quesitos, ausência de data do registro, proble-
mas de preenchimento. Mesmo com esses problemas, a equipe do 
Observatório das Migrações em São Paulo sistematizou todas as fichas 
de atendimentos realizadas pelo Serviço da prefeitura, entre os anos 
2015 e 2017, publicando os resultados desse exercício no diagnóstico 
Perfil dos Imigrantes Internacionais Registrados no Serviço de Referência o 
Imigrante, Refugiado e Apátrida (Baeninger e Custódio, 2017).3

Dos 425 atendimentos registrados, 323 referiam-se a pessoas 
vindas de outros países da América Latina e Caribe, 65 da África, 31 
da Ásia, 5 da Europa e 1 não tinha informação sobre país de origem 
(Mapa 1; Tabela 1). Entre as 29 nacionalidades que passaram no 
Serviço, destacou-se o Haiti (com 297 atendimentos), a Síria (24), 
Angola (17), Venezuela (14), República Democrática do Congo (11) 
e Gana (10).

Mapa 1 – Atendimentos realizados pelo Serviço de Referência ao 
Imigrante, Refugiado e Apátrida da Prefeitura Municipal de Campinas, 
segundo país de origem – 2015 a 2017.

Fonte: Serviço de Referência ao Imigrante, Refugiado e Apátrida da Prefeitura Municipal de 
Campinas, Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Cidadania, 2015 a 
2017. Observatório das Migrações em São Paulo – Nepo/Unicamp-Fapesp/CNPq.
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Tabela 1 – Atendimentos realizados pelo Serviço de Referência ao 
Imigrante, Refugiado e Apátrida da Prefeitura Municipal de Campinas, 
segundo país de origem – 2015 a 2017.

País de origem Registros

República do Haiti 297

Síria 24

Angola 17

Venezuela 14

República Democrática do Congo 11

Gana 10

Guiné Bissau 7

Senegal 7

Egito 4

Paquistão 4

Nigéria 3

Peru 3

Romênia 3

Bolívia 2

Cuba 2

Palestina 2

Uruguai 2

Angolano naturalizado português 1

Argélia 1

Bangladesh 1

Bélgica 1

Colômbia 1

Guiné 1

Marrocos 1

Paraguai 1

Portugal 1

Serra Leoa 1

Suriname 1

Togo 1

Sem informação 1

Total 425

Fonte: Serviço de Referência ao Imigrante, Refugiado e Apátrida da Prefeitura Municipal de 
Campinas, Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Cidadania, 2015 a 
2017. Observatório das Migrações em São Paulo – Nepo/Unicamp-Fapesp/CNPq.
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No tocante à Unidade de Federação de entrada, vale destacar a 
grande quantidade de falta de informação: em 127 fichas, essa per-
gunta não foi respondida (Tabela 2). Considerando os 298 casos 
válidos, 231 pessoas declaram ter ingressado no Brasil pelo estado 
de São Paulo. Embora com pequeno volume, as entradas via fron-
teira Norte já se tratavam de um fenômeno relevante, com os esta-
dos do Amazonas, Acre, Roraima e Rondônia representando a UF 
de ingresso para 55 imigrantes. As informações também dão conta de 
outras trajetórias, interligando a cidade de Campinas à fronteira Sul, 
Mato Grosso, Minas Gerais e Rio de Janeiro (Tabela 2).

Tabela 2 – Atendimentos realizados pelo Serviço de Referência ao 
Imigrante, Refugiado e Apátrida da Prefeitura Municipal de Campinas, 
segundo Unidade da Federação de chegada no Brasil – 2015 a 2017.

Uf de chegada no Brasil Registros

São Paulo 231

Acre 26

Amazonas 23

Roraima 5

Minas gerais 4

Rio de Janeiro 4

Rio Grande do Sul 2

Rondônia 1

Santa Catarina 1

Mato Grosso 1

Não respondeu 127

Total de casos válidos 425

Fonte: Serviço de Referência ao Imigrante, Refugiado e Apátrida da Prefeitura Municipal de 
Campinas, Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Cidadania, 2015 a 
2017. Observatório das Migrações em São Paulo – Nepo/Unicamp-Fapesp/CNPq.

O diagnóstico apontou ainda a predominância de pessoas 
recém-chegadas (a partir de 2014), apesar de imigrantes mais antigos 
também procurarem o Serviço (Gráfico 1). 
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Gráfico 1 – Atendimentos realizados pelo Serviço de Referência ao 
Imigrante, Refugiado e Apátrida da Prefeitura Municipal de Campinas, 
segundo data de chegada em Campinas –SP. 

Casos válidos = 401
Fonte: Serviço de Referência ao Imigrante, Refugiado e Apátrida da Prefeitura Municipal de 
Campinas, Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Cidadania, 2015 a 
2017. Observatório das Migrações em São Paulo – Nepo/Unicamp-Fapesp/CNPq.

Destacam-se os homens, entre 25 e 39 anos, solteiros (Gráfico 
2), com ensino médio completo (Gráfico 3), inseridos no setor de ser-
viços (motorista, auxiliar de cozinha, pedreiro, cozinheiro, vendedor, 
eletricista) ou desempregados (Gráfico 5), moradores do centro da 
cidade ou do distrito de Barão Geraldo (Mapa 2).
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Gráfico 2 – Atendimentos realizados pelo Serviço de Referência ao 
Imigrante, Refugiado e Apátrida da Prefeitura Municipal de Campinas, 
segundo idade e sexo 2015 a 2017.

Casos válidos = 164
Fonte: Serviço de Referência ao Imigrante, Refugiado e Apátrida da Prefeitura Municipal de 
Campinas, Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Cidadania, 2015 a 
2017. Observatório das Migrações em São Paulo – Nepo/Unicamp-Fapesp/CNPq.

Gráfico 3 – Atendimentos realizados pelo Serviço de Referência ao 
Imigrante, Refugiado e Apátrida da Prefeitura Municipal de Campinas, 
segundo estado civil – 2015 a 2017.

Fonte: Serviço de Referência ao Imigrante, Refugiado e Apátrida da Prefeitura Municipal de 
Campinas, Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Cidadania, 2015 a 
2017. Observatório das Migrações em São Paulo – Nepo/Unicamp-Fapesp/CNPq.
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Gráfico 4 – Atendimentos realizados pelo Serviço de Referência ao 
Imigrante, Refugiado e Apátrida da Prefeitura Municipal de Campinas, 
segundo estado civil (2015 a 2017).

Fonte: Serviço de Referência ao Imigrante, Refugiado e Apátrida da Prefeitura Municipal de 
Campinas, Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Cidadania, 2015 a 
2017. Observatório das Migrações em São Paulo – Nepo/Unicamp-Fapesp/CNPq.

Ainda que esse seja o perfil mais recorrente, é necessário ressal-
tar a heterogeneidade do público atendido pelo Serviço, procurado 
também por professor universitário, empresário, farmacêutico, advo-
gado (Gráfico 5) e até mesmo por moradores de outros municípios, 
como Sumaré, Hortolândia, Amparo e Francisco Morato (Mapa 2). 
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Gráfico 5 – Atendimentos realizados pelo Serviço de Referência ao 
Imigrante, Refugiado e Apátrida da Prefeitura Municipal de Campinas, 
segundo ocupação – 2015 a 2017.

Casos válidos = 337.
Fonte: Serviço de Referência ao Imigrante, Refugiado e Apátrida da Prefeitura Municipal de 
Campinas, Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Cidadania, 2015 a 
2017. Observatório das Migrações em São Paulo – Nepo/Unicamp-Fapesp/CNPq.
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A despeito de todos os problemas relativos à qualidade da infor-
mação presente nesse registro administrativo, sua exploração repre-
senta um passo importante na consolidação do Serviço e de seu 
sistema de produção de dados essenciais ao planejamento de políticas 
sociais. Levando em consideração esse potencial, o acordo de coopera-
ção técnico-científico entre a Unicamp e a Prefeitura de Campinas –  
via Observatório das Migrações em São Paulo – concentrou esforços 
na implementação de um novo instrumento de coleta e de gestão dos 
dados produzidos pelo Serviço. 

O diálogo entre a universidade e a gestão 
pública: impasses e desafios

A par das dificuldades encontradas no processo de sistematiza-
ção das fichas de atendimento do Serviço de Referência do Imigrante 
da Prefeitura, a equipe do Observatório das Migrações em São Paulo 
e de gestores do Departamento de Direitos Humanos do município 
definiram um novo formulário de cadastro e um sistema informati-
zado de produção do registro. 

No tocante à proposição de um novo cadastro, testou-se, inicial-
mente, um formulário composto por 61 perguntas agrupadas em 9 
módulos: identificação do cadastro; identificação da pessoa; percur-
sos e redes migratórias; estrutura familiar; composição e caracterís-
ticas dos domicílios; escolaridade, formação e domínio do português; 
trabalho e rendimento; principais demandas.

O período de pré-teste desse cadastro mostrou sua inviabi-
lidade prática. Além de extenso e complexo, os desafios da língua 
e o número reduzido de gestores forçaram uma reestruturação do 
formulário, reduzindo-o para 29 quesitos, referentes principal-
mente à documentação (principal demanda do Serviço, atualmente)  
(Anexo 1).

Com referência à modernização da produção do registro, o 
convênio contemplou a construção de um novo sistema de gestão 
da informação, por meio do qual seja possível efetuar o registro de 
atendimento e acompanhamento dos imigrantes que procuram o 
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Serviço de modo integrado, acessível e completamente digitalizado. 
Essa tarefa coube à equipe de informática do Núcleo de Estudos de 
População “Elza Berquó” (Nepo/Unicamp), cujos técnicos desenvol-
veram uma plataforma de registro on-line alocada dentro do site do 
Nepo (Figura 3). 

Figura 3 – Interface de acesso ao registro on-line dos atendimentos 
realizados pelo Serviço de Referência ao Imigrante, Refugiado e Apátrida 
da Prefeitura Municipal de Campinas.

Fonte: Núcleo de Estudos de População “Elza Berquó”. Setor de Informática. Observatório das 
Migrações em São Paulo – Nepo/Unicamp.

Uma vez acessada a plataforma, é possível efetuar um novo regis-
tro, acompanhar o registro de pessoas que já passaram pelo Serviço 
(essa busca pode ser feita pelo nome, número do RNE ou do passa-
porte) e gerar um relatório dos atendimentos registrados (Figura 4).
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Figura 4 – Serviços disponível na plataforma de registro on-line dos 
atendimentos realizados pelo Serviço de Referência ao Imigrante, 
Refugiado e Apátrida da Prefeitura Municipal de Campinas.

Fonte: Núcleo de Estudos de População “Elza Berquó”. Setor de Informática. Observatório das 
Migrações em São Paulo – Nepo/Unicamp.

Essas inovações na produção desse registro administrativo 
garantirão maior padronização das formas de coleta e produção da 
informação – o que é fundamental na construção de um banco de 
dados a partir do qual se possa extrair indicadores para o planeja-
mento da política –, além de conferir agilidade na sistematização dos 
atendimentos. 

Dentre os principais desafios na materialização desse projeto, 
ressalta-se: i) a necessidade de treinamento para o adequado preen-
chimento do registro; ii) o idioma; iii) a disponibilidade de com-
putador e acesso à internet; iv) a necessidade de maior divisão do 
trabalho dentro do Serviço e o estabelecimento de uma triagem no 
atendimento; v) a falta de espaço; e vi) a resistência ao uso de novas 
tecnologias.



Migrações internacionais e políticas sociais: o diálogo entre a academia e o poder público local

321

Considerações finais

O convênio estabelecido entre a Universidade Estadual de 
Campinas e a Prefeitura Municipal de Campinas, no âmbito do 
Observatório das Migrações em São Paulo, visa a modernização das 
formas de produção e gestão da informação do Serviço de Referência 
ao Imigrante, Refugiado e Apátrida. No cumprimento desse obje-
tivo, a apropriação crítica das tecnologias disponíveis representa um 
recurso fundamental na produção de diagnósticos mais robustos, por 
meio dos quais seja possível traçar o perfil diferenciado de grupos 
imigrantes e suas principais demandas. 

Em linhas gerais, as questões levantadas nesse projeto cons-
tituem desafios metodológicos e operacionais comuns a diferentes 
áreas da gestão pública (Peres e Zimmermann, 2010). A solução 
desses impasses envolve não apenas a implementação de uma nova 
estrutura de ação do poder público, como também o estreitamento do 
diálogo com as associações imigrantes e a universidade: de um lado, a 
prefeitura com o diálogo direto com a população, seu conhecimento 
empírico e dificuldades em termos de planejamento e implementação 
das políticas; de outro, a academia com o domínio dos indicadores, da 
dinâmica da população e das fontes de dados que permitem o apri-
moramento técnico das políticas sociais.
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Anexo 1

Formulário de cadastro em fase de implementação no Serviço de Referência 
ao Imigrante, Refugiado e Apátrida da Prefeitura de Campinas – SP.

  
         

Cadastro e Acompanhamento dos imigrantes no 
Serviço de Referência ao Imigrante, Refugiado e 

Apátrida da Prefeitura de Campinas-SP

1. Nome do(a) responsável pelo preenchimento: 
____________________________________________________________________________
2. Data do Registro: ____________________ (DD/MM/AAAA)
3. Nome: ____________________________________________________________________
4. Nome do pai: ______________________________________________________________
5. Nome da mãe: _____________________________________________________________
6. Telefone: __________________________________________________________________
7. E-mail: ____________________________________________________________________
8. Endereço:  
CEP:________________  Rua: ____________________________________________________
Nº: _________________ Complemento: ___________________________________________
Bairro: ______________________Cidade: ________________________________UF: _______
9. Sexo

 Homem      Mulher
10. Estado Civil

 Casado(a)      Desquitado(a) ou separado(a) judicialmente
 Divorciado(a)      Viúvo(a)      Solteiro(a)

11. Data de nascimento: ____________________ (DD/MM/AAAA)
12. País de nascimento: ____________________
13. Cidade de nascimento: ____________________
14. Último país de estadia: ____________________
15. Data de chegada no Brasil: ____________________ (DD/MM/AAAA)
16. UF de chegada no Brasil: ____________________
17. Município de chegada no Brasil: ____________________
18. Teve contato com alguém que já residia no Brasil?

 Sim      Não
19. Se sim, de quem se tratava?

 Empresa      Companheiro(a) ou cônjuge      Filhos(as)
 Pais      Avós      Tios(as)      Primos(as)      Outro(a) Familiar
 Amigo(a)      Outras pessoas da mesma nacionalidade
 Outros(as)      Não respondeu
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20. Como chegou no Brasil?
 Ônibus      Avião      Barco/Navio      A pé      Carro      Caminhão      Não respondeu

21. Tem CPF?
 Sim  (qual o número) __________________________      Não

22. Tem passaporte?
 Sim (qual o número)___________________________      Não

23. Tem RNM?
 Sim (qual o número)___________________________      Não

24. Tem visto?
 Não      Sim

25. Se tiver visto, é de qual tipo? 
 Provisório      Permanente      Temporário      Fronteiriço      Outros

26. Qual o amparo legal?
 Documentação vencida/situação irregular      Solicitante de refúgio
 Outro. Qual: __________________________

27. Ocupação: _____________________________________________________________
28. Por quê procurou o Serviço?
1) Acesso à documentação/regularização
2) Cadastro Único
3) Busca de trabalho/Entrega de currículo
4) Apoio jurídico em casos de violação de direitos trabalhistas
5) Acesso a serviços de Saúde
6) Acesso a vaga em escola/creche
7) Aulas de português
8) Outros. Qual: ____________________
29. Informações complementares (campo de resposta aberta, não obrigatório o 
preenchimento)
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Migração e identidade cultural. 
Desafios a partir da interculturalidade

Wagner Lopes Sanchez1 
Wellington da Silva de Barros2

Introdução

O fenômeno da migração que verificamos hoje em diversos luga-
res do planeta traz desafios para as identidades culturais das pessoas 
envolvidas nesses processos. Por isso, falar em migração e identidade 
cultural é falar em pessoas concretas que migram de maneira for-
çada em busca de melhores condições de vida. É falar de pessoas que, 
se pudessem, dificilmente sairiam de seus países de origem. Sendo 
assim, os temas migração e identidade cultural tocam diretamente no 
direito que as pessoas têm de viver dignamente.

Se, como afirma Sayad, “o retorno é naturalmente o desejo e 
o sonho de todos os imigrantes” (2000, p. 11), os migrantes vivem 
numa tensão constante entre viver com o mínimo de condições no 
país de acolhida e retornar um dia para sua terra natal. 

A questão da identidade cultural dos migrantes se coloca 
no cerne dessa tensão e, portanto, não é apenas um detalhe, mas 

1 Doutor em Sociologia pela PUC-SP e professor no Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciência da 
Religião, da mesma universidade.

2 Doutor em Ciência da Religião pela PUC-SP e professor no Instituto São Paulo de Estudos Superiores 
(Itesp).
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necessidade vital. As diversas manifestações de migrantes para afir-
mar a sua identidade – mesmo quando se dão de forma violenta – 
são tentativas de dizer que têm uma identidade a ser preservada e ao 
mesmo tempo o direito de existir com seus costumes, religiões, valo-
res, festas e símbolos.

Este texto parte do pressuposto de que refletir sobre migração e 
identidade cultural atualmente supõe a compreensão de um contexto 
de interculturalidade que afeta a vida de todas as pessoas migrantes 
ou nativas. Nesse sentido, o pensamento de Raul Fornet-Betancourt 
pode ajudar a compreender os desafios que a interculturalidade nos 
apresenta.

A compreensão de Fornet-Betancourt da interculturalidade 
como uma realidade caracterizada pelo diálogo entre culturas com 
suas aproximações, distanciamentos e contradições abre um leque de 
possibilidades para examinar a questão da identidade cultural dos(as) 
migrantes.

Identidade cultural e interculturalidade

Identidade cultural é um conceito amplamente difundido, 
comumente pensado como um atributo essencial de sujeitos indivi-
duais e coletivos que configura também as diferenças ou característi-
cas comuns. O conceito de identidade cultural tem dois significados 
muito importantes. O primeiro diz respeito ao conceito de identi-
dade, que tem, acima de tudo, um significado de ordem psicológica. 
Identidade refere-se à percepção que cada indivíduo tem de si mesmo, 
ou seja, de sua consciência de existir como pessoa em relação a outros 
indivíduos, com quem forma um grupo social (família, associações, 
nação etc.). Essa percepção de identidade não é apenas individual, 
mas é construída na relação do indivíduo com a sociedade. Envolve 
um aspecto subjetivo: a percepção do fato de que os outros reconhe-
cem a identificação e continuidade do indivíduo. 

O conceito de cultura tem, ao contrário, um significado mais 
tipicamente antropológico. Deriva do termo “cultura” como uma 
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herança evolutiva global do indivíduo e dos grupos sociais aos quais 
pertencem. Essa herança cultural é, portanto, formada pelas regras 
de conduta, valores, costumes e linguagem que unem ou diversificam 
grupos humanos. Hall destaca que a estrutura da identidade e a cen-
tralidade da cultura como algo que sempre foi importante, mas atual-
mente é central dada as ações tipicamente sociais dos seres humanos:

Os seres humanos são seres interpretativos, instituidores de sen-
tido. A ação social é significativa tanto para aqueles que a prati-
cam quanto para os que a observam: não em si mesma mas em 
razão dos muitos e variados sistemas de significado que os seres 
humanos utilizam para definir o que significam as coisas e para 
codificar, organizar e regular sua conduta uns em relação aos 
outros. Estes sistemas ou códigos de significado dão sentido às 
nossas ações. Eles nos permitem interpretar significativamente 
as ações alheias. Tomados em seu conjunto, eles constituem 
nossas “culturas”. (1997a, p. 16)

Quando falamos de identidade cultural de uma pessoa, indica-
mos sua identidade global, isto é, uma constelação de várias identifi-
cações específicas, referidas como muitas afiliações culturais distintas, 
em um processo dinâmico, inacabado e constante. Para Hall, há pelo 
menos dois caminhos para pensar a identidade cultural: o primeiro 
é definido em termos de uma cultura partilhada, com códigos que 
fortalecem os povos, quadro de referências e sentidos estáveis, contí-
nuos, imutáveis sob as divisões cambiantes e as vicissitudes de nossa 
história real; o segundo reconhece que existem pontos de similari-
dade, mas também de diferenças profundas e significantes que cons-
tituem o que somos, ou o que nos tornamos. As identidades culturais 
provêm de alguma parte, possuem histórias e como tudo que é histó-
rico está sujeito a transformações constantes. Neste sentido, a identi-
dade cultural está longe de ser fixada eternamente em algum lugar do 
passado essencializado, mas está sujeita ao jogo contínuo da história, 
da cultura e do poder (Hall, 1996, pp. 68-70).
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Para Fornet-Betancourt, corroborando Hall, a identidade cul-
tural é um processo sempre inacabado; as identidades se formam 
a partir de uma delimitação e de influências de outras culturas.  
O intercultural, então, ganha conotações de complementariedade 
pois as diversas culturas se complementam reciprocamente:

Para avanzar por el camino de este proceso de discusión que nos debe 
conducir a la elaboración de definiciones más interculturales o a la 
transformación intercultural de las definiciones de las que cada uno 
de nosotros parte, podríamos, por ejemplo, contrastar la compren-
sión de lo intercultural como metodología que nos permite estudiar, 
describir y analizar las dinámicas de interacción entre diferentes  
culturas y que ve la interculturalidad como una nueva interdisci-
plina, con la comprensión de lo intercultural como un proceso real de 
vida, como una forma de vida consciente en la que se va fraguando 
una toma de posición ética a favor de la convivencia con las diferen-
cias. (Fornet-Betancourt, 2004, p. 13)

Cultura, portanto, é horizonte histórico de compreensão e ação 
não uniforme. Cada indivíduo tem em sua cultura a possibilidade de 
apropriar-se das reservas de sua tradição, lidar com elas e plasmá-
-las. As reservas culturais não são relíquias do passado, mas são uma 
riqueza atual e presente (dialética da tradição e inovação). Nenhum 
ser humano existe sem cultura, mas também não é refém da cultura 
e nem determinado radicalmente por ela, porém, pode relacionar-se 
com ela (a cultura faz o ser humano, e ele faz a cultura). Como as cul-
turas não são monolíticas, sempre haverá tradições plurais com suas 
contradições e conflitos, assim em cada cultura existem libertações e 
opressões. Há uma pluralidade intracultural e os limites se produ-
zem no interior da própria cultura, por isso, a interculturalidade já 
está presente nas próprias culturas. Fornet-Betancourt sustenta que 
não só existem diversas culturas, mas também diversas tradições no 
âmbito de uma mesma cultura, por isso, o conflito entre determi-
nação e liberdade sempre estará presente e as contradições também 
(religiosas, sociais e econômicas):
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A compreensão do conceito de cultura de Fornet-Betancourt 
permite a percepção dessas construções e possibilita o trato crí-
tico com elas. Seu acento na abertura e dinâmica de processos 
culturais é apropriado ao fenômeno da cultura. Sobretudo, o 
acento nas múltiplas camadas no âmbito de uma mesma cultura, 
que pressupõe o trato com a diferença no âmbito familiar, tem 
grande influência sobre a concepção do diálogo filosófico inter-
cultural e ajuda, além disso, no esforço de evitar etnocentrismo, 
já que, pela diferenciação da própria cultura se reduz a diferença 
em relação à cultura estranha. (Becka, 2010, p. 43) 

A concepção de intracultural e suas diferenças (pluralidade) 
abre espaço para os pressupostos da interculturalidade:

A concepção da diferença intracultural, que conflita interna-
mente, mas também se complementa reciprocamente, encon-
trando-se numa espécie de diálogo, representa um pressuposto 
básico para interculturalidade, a qual parte do fato de que as cul-
turas se encontram entre si numa relação de troca, sem que isso 
seja visto como ameaça da própria identidade. (Ibid.) 

A interculturalidade vai além do monoculturalismo ou multi-
culturalismo, pois, busca superar o horizonte da tolerância das dife-
renças, e propõe o desenvolvimento de práticas e de enriquecimentos 
mútuos para gerar, no nível teórico e prático, processos de transfor-
mações culturais nas culturas em diálogo:

Por lo que se refiere al término de “interculturalidad”, debo 
señalar, primero, que no hay confundirlo, como se hace a veces, 
con el concepto de multiculturalismo. Pues con este último con-
cepto se tiende a describir la realidad fáctica de la presencia de 
varias culturas en el seno de una misma sociedad. Pero acaso lo 
más problemático sea que con él se designa una estrategia polí-
tica liberal que apunta a mantener la asimetría de poder entre 
las culturas, ya que predica el respeto a las diferencias culturales, 
mas sin poner en cuestión el marco establecido por el orden cul-
tural hegemónico. (Fornet-Betancourt, 2004, p. 98) 
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Não podemos esquecer a tendência à indiferença e à fragmen-
tação das culturas em ilhas que favorecem o modelo do multicultu-
ralismo. A interculturalidade aponta para o caminho contrário pois 
postula a comunicação e interação mútua entre as culturas. Ou seja, 
no nível das relações e da qualidade interativa das relações das cultu-
ras entre si, e não apenas no nível da mera coexistência fatual das dis-
tintas culturas em um mesmo espaço. 

Identidade cultural e migração na dinâmica da interculturalidade

Se há um fenômeno nos tempos atuais de mundialização que 
desafia a temática da identidade cultural e das questões relativas à 
cultura e sua articulação com outras esferas da vida social, esse fenô-
meno é o da migração. Os deslocamentos humanos, em toda a his-
tória, sempre tiveram impactos bastante contundentes tanto na vida 
daqueles(as) que migram como na vida das sociedades que acolhem 
as pessoas que se deslocam.

Partimos do pressuposto de que a identidade cultural dos(as) 
migrantes e as suas relações dinâmicas com a cultura das sociedades 
acolhedoras só pode ser adequadamente compreendida no conjunto 
das relações entre diferentes culturas. É na trama complexa das rela-
ções interculturais que podemos compreender atualmente os diversos 
movimentos de populações que se deslocam de suas terras de origem 
em busca de melhores condições de vida.

O deslocamento e as identidades em movimento

Giddens utiliza o conceito de desencaixe para se referir a um pro-
cesso que ele considera muito presente na atualidade em que há uma 
transição do mundo tradicional ao mundo moderno. Desencaixe, 
para ele, é o “‘deslocamento’ das relações sociais de contextos locais 
de interação e sua reestruturação através de extensões indefinidas de 
tempo-espaço” (1991, p. 29).

A noção de desencaixe é muito útil para entender o que ocorre 
com pessoas em processo de deslocamento para lugares diferentes 
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daqueles de sua terra de origem. Ao saírem de suas terras, elas são 
deslocadas de um mundo que lhes dava identidade e são inseridas 
num mundo onde são obrigadas a redimensionar a sua identidade 
em novas condições culturais frequentemente muito adversas e que as 
desumanizam. Desta forma, vivem a experiência de desencaixe cultu-
ral: se veem situadas numa determinada cultura sem, de fato, “senti-
rem-se em casa”. Essa situação de desencaixe coloca enormes desafios 
para as pessoas que migram. 

Em certo sentido, elas passam a viver uma crise de identidade 
que as obriga a diferentes atitudes que visam permitir a sobrevivência 
num outro país: a primeira atitude está relacionada com o esforço de 
manter a sua identidade cultural de origem – língua, costumes, valo-
res e religião –; a segunda está relacionada com o esforço de adaptar-
-se às novas circunstâncias radicalizando aquilo que alguns autores 
denominam de identidades múltiplas (cf. Kahn,1983). Na relação 
dialética entre essas duas atitudes, podemos constatar elementos de 
resistência e elementos de acomodação.

O deslocamento humano, portanto, ao mesmo tempo que pro-
voca um desencaixe no âmbito da nova cultura, leva as pessoas a inte-
ragirem nos novos contextos. A dimensão múltipla da identidade 
permite às pessoas que migram assumirem novos papéis no âmbito 
das relações sociais, no da atividade profissional e no da produção de 
novos valores e símbolos. Assim, elas ressignificam suas existências.

As mudanças provocadas pelo deslocamento humano fazem 
com que as identidades se coloquem em movimentos nos diferentes 
cenários vividos. A sensação de desencaixe faz as pessoas redefinirem 
as suas identidades, mas numa lógica de movimento e, assim, permitir 
a sua sobrevivência na nova cultura. O movimento – às vezes perma-
nente – coloca as pessoas numa situação de instabilidade e insegu-
rança o que as leva a perceberem que aspectos de sua vida que antes 
pareciam definitivos, agora precisam ser redefinidos. É um tempo de 
crise em que as pessoas se veem desafiadas o tempo todo.

Os grandes deslocamentos forçados que presenciamos na atuali-
dade desencadeiam um processo generalizado em que identidades se 
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movimentam, se complexificam e se multiplicam. Esses deslocamen-
tos representam um fator importante que questiona a ideia de identi-
dades fixas e imutáveis. Ou então, utilizando uma expressão de Hall à 
questão das identidades modernas, as identidades são “descentradas”, 
isto é, deslocadas ou fragmentadas (2006, p. 8). 

Os grandes deslocamentos humanos forçados que presencia-
mos atualmente corroboram muito bem essa expressão de Hall.  
O deslocamento de pessoas é também deslocamento e a fragmenta-
ção de identidades que fazem trajetórias diversas em busca de mais 
vida. Se o mundo moderno tem como característica promover o des-
locamento de identidades, as migrações mostram de maneira bem 
peculiar como esse processo se dá. 

Diálogos e a circulação de culturas

Um dos aspectos da noção de interculturalidade é, justamente, a 
ideia de diálogo com a cultura. Defender a possibilidade de que uma 
cultura dialogue com outra, com todos os riscos que daí decorrem, é 
defender a importância do reconhecimento das diferenças como uma 
realidade concreta. As diferenças étnicas, de gênero, de religião e de 
posições políticas, e as diferentes formas como cada sociedade as arti-
cula, se apresentam como características muito presentes em socieda-
des fundadas na diversidade.

A noção de interculturalidade só tem consistência quando se 
reconhece a importância e a legitimidade das diferenças. Desse modo, 
as diferenças devem ser compreendidas como realidades que podem 
dialogar entre si. Por isso, a interculturalidade tem a ver com dife-
rença e com o diálogo entre universos culturais que ao se encontra-
rem são desafiados a dialogar. A interculturalidade, portanto, é uma 
tarefa fundada no diálogo e que busca a convivência humana: “traba-
lhando pela convivência a interculturalidade é a arte de relacionar e 
de fazer consciente as relações” (Fornet-Betancourt, s. d., p. 17).

O olhar sobre as culturas a partir da noção de interculturalidade 
permite uma compreensão positiva das diferenças culturais. A esse 
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respeito, Fornet-Betancourt afirma que: “interculturalidade supõe 
diversidade e diferença, diálogo e contraste, que supõem, por sua vez, 
processos de abertura, de definição e inclusive de contradição” (ibid., 
p. 12). 

Quando grupos de diferentes culturas se encontram, eles se 
colocam numa relação complexa que gera processos de abertura, de 
afirmação e de negação. Na prática da interculturalidade, o diálogo 
se coloca como método que possibilita às pessoas estabelecerem uma 
convivência com base no respeito às diferenças. O pressuposto funda-
mental dessa prática deve ser a renúncia à pretensão de uma cultura 
se afirmar como superior à outra (Fornet-Betancourt, 2007, p. 13).

Os fluxos migratórios nas diferentes situações históricas colocam 
em circulação diferentes culturas. Assim, as fronteiras geográficas se 
tornam porosas à circulação de bens culturais que em outra situação 
dificilmente seriam deslocados. Isso não significa que essa circulação 
de culturas se dá de forma não conflitiva. De qualquer forma, esse 
processo de circulação apresenta desafios tanto para quem se desloca 
de suas terras de origem como também para as populações que os 
recebem.

A própria circulação de culturas coloca em questão a pretensão 
de uma ou outra cultura se afirmar como superior a outras. Dito de 
outro modo, o próprio deslocamento de pessoas com suas diferen-
tes culturas relativiza as pretensões de afirmação de superioridade de 
uma cultura sobre a outra. 

A defesa do diálogo intercultural é fundamental para afirmar 
o direito das pessoas que migram de maneira forçada ou não. Essa 
defesa nasce no direito fundamental à vida que todas as pessoas têm.

Os fluxos migratórios atuais mais do que nunca desnudam e 
escancaram as diferenças e a necessidade de que estas sejam respei-
tadas. Se a globalização neoliberal alardeia o mito de que as frontei-
ras deixaram de existir, os fluxos migratórios denunciam esse mito e 
apontam para a necessidade de outro tipo de convivência humana em 
que as diferenças sejam respeitadas baseadas no diálogo intercultural.
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Desafios interculturais oriundos da reconfiguração 
da identidade nos fluxos migratórios

Todo deslocamento de pessoas provoca alterações significativas 
em suas vidas: nas relações sociais, nas condições de trabalho, na rela-
ção com a terra e com as coisas. Ao reconstruírem suas vidas num 
novo contexto elas são desafiadas a reconfigurarem a sua identidade e 
descobrem que a sua forma de ser, de pensar, de agir e de se situar no 
mundo precisa ser redefinida a partir dos novos contextos culturais. 
Descobrem, portanto, que não existe uma identidade fixa, mas que 
toda identidade é processual.

Hall chama a atenção para o fato de que a identidade surge da 
nossa insuficiência de totalidade: “A identidade surge, não tanto da 
plenitude de identidade, já presente dentro de nós enquanto indiví-
duos, mas da insuficiência de totalidade, que é ‘preenchida’ a partir 
do que nos é exterior, pelas formas como imaginamos sermos vistos 
pelos outros” (Hall, 1997a, p. 41). Essa insuficiência de totalidade é 
que permite que na nossa relação com a natureza e com as pessoas 
assimilemos aqueles elementos que entendemos serem importantes 
para a nossa vida.

Os(as) migrantes vivenciam isso de forma marcante justa-
mente porque a sua condição de vida traz à tona com impetuosidade 
essa percepção de insuficiência e a necessidade de escolher aque-
les elementos que podem dar a eles significado e condição de cons-
truir novas redes de sociabilidade. Considerando que é na trama das 
relações sociais que as pessoas (re)constroem suas identidades, é na 
dialética entre a subjetividade e a alteridade que os(as) migrantes 
constroem a sua identidade plural em contextos muitas vezes hostil 
à sua existência.

A noção de interculturalidade permite apontar alguns desafios 
enfrentados pelos(as) migrantes para reconfigurar as identidades em 
contextos culturais diferentes daqueles de suas origens.
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Defesa dos elementos que não podem abandonados

Para sobreviver culturalmente os(as) migrantes mantêm aque-
les elementos que não podem ser abandonados dentre os costumes, a 
religião, as festas e os símbolos de sua terra de origem. Quais desses 
elementos serão mantidos ao longo do tempo vai depender das rela-
ções que serão estabelecidas na nova sociedade e como esta facilita a 
vivência desses elementos.

A defesa – às vezes de forma intransigente – de elementos de 
sua cultura de origem se dá numa tentativa de reagir às violências 
sofridas na sociedade acolhedora e demarcar os “territórios culturais”. 
É uma maneira de dizer à sociedade acolhedora que existem valores 
inegociáveis e que não podem ser flexibilizados. A interculturalidade 
não exige uma renúncia a todos os elementos culturais da sociedade 
de origem; o que ela exige é uma relativização dos elementos e o aban-
dono da ideia de superioridade de uma determinada cultura.

Flexibilização dos elementos que podem ser flexibilizados

Flexibilizar os elementos culturais é compreender que eles são 
relativos a determinados lugares e tempos, a determinadas visões de 
mundo e a determinadas relações com as coisas e com as pessoas. 
Alguns elementos culturais poderão ser flexibilizados ou até mesmo 
abandonados para possibilitar a sobrevivência no novo contexto. 

Esse processo de flexibilização é resultado do diálogo com a 
cultura da sociedade acolhedora e, por isso, tem de ser considerado 
numa “relação de mão dupla”. Muitas vezes uma forma de flexibiliza-
ção dos elementos culturais de origem é o sincretismo desses elemen-
tos com elementos da cultura da sociedade acolhedora.

Aceitação de elementos culturais do novo contexto

O diálogo que se dá no contexto da interculturalidade leva ine-
vitavelmente a uma aceitação de elementos culturais da sociedade 
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acolhedora. Esses elementos são aceitos num conjunto de trocas onde 
o(a) migrante aceita elementos da nova sociedade e oferece elementos 
de sua cultura de origem. 

Muitos estudos têm mostrado que os fluxos migratórios ao 
longo da história revelam que os processos daí decorrentes são pro-
cessos de “perdas e ganhos” (Burke, 2017) tanto para os migrantes 
como para os membros das sociedades acolhedoras. O discurso de 
que apenas o país acolhedor renuncia a valores e recursos para aco-
lher os migrantes tem um viés ideológico, muito presente atualmente, 
que pretende reagir à chegada de pessoas de outros países. É um dis-
curso xenófobo que esconde as contribuições que os(as) migrantes 
levam para os países acolhedores. 

Rejeição de elementos culturais do novo contexto

No movimento de troca de bens culturais, pode ocorrer, por 
parte dos(as) migrantes, rejeição de elementos considerados muitos 
estranhos e desnecessários à sua sobrevivência. Esse processo é 
normal e faz parte do processo de interculturação.

No diálogo de culturas, os diversos elementos culturais que 
fazem parte do processo de troca são submetidos ao crivo das iden-
tidades culturais e dos interesses dos(as) migrantes. A rejeição por 
parte dos migrantes de elementos culturais da sociedade acolhedora 
muitas vezes se dá em razão do esforço de garantir o mínimo da cul-
tura de origem.  

A necessidade que os(as) migrantes têm de manter minima-
mente a sua identidade faz parte de uma complexa trama em que se 
encontram culturas diferentes. Mesmo em sociedades que resistem 
a absorver elementos da identidade dos(as) migrantes, sempre exis-
tem porosidades no tecido social que acolhem as diferenças e procu-
ram estabelecer redes de solidariedade que permitem a essas pessoas 
garantir aqueles elementos que são fundamentais em sua identidade 
cultural.
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Em tempos de globalização em que a presença dos(as) migrantes 
denuncia as contradições desse modelo, a busca por parte dessas pes-
soas de defenderem certos elementos de sua cultura é um alerta para 
a necessidade de que as sociedades se abram às diferenças e criem 
contextos sociais mais receptivos em que as identidades possam se 
expressar em sua pluralidade.

Respeitar os processos interculturais no contexto atual de fluxos 
migratórios intensos é colocar-se na contramão de identidades cultu-
rais controladas, administradas. 

Considerações finais

Não há identidade cultural fixa e acabada. Toda identidade 
cultural está sempre sendo refeita, transformada. O movimento e a 
mudança são características intrínsecas à identidade cultural. Assim 
sendo, a cultura é uma realidade em mudança constante.

Os diversos fluxos migratórios que explodem em vários luga-
res do mundo são um grito vindo de situações muito dramáticas de 
muita violência: guerras e perseguições política e religiosa. Esse grito 
denuncia um tipo de globalização que produz injustiça e morte e que 
dilacera a vida das pessoas destruindo os valores mais fundamentais 
em suas existências.

A reflexão desenvolvida neste texto procurou mostrar a impor-
tância das noções de identidade cultural e de interculturalidade para 
compreender o fenômeno das migrações. O caminho percorrido, em 
três momentos, mostrou como as noções de identidade e de inter-
culturalidade iluminam os diversos processos presentes nos fluxos 
migratórios atuais  que trazem à tona as diferentes formas que os(as) 
migrantes utilizam para afirmar seus valores culturais.
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Migrações qualificadas:  
trabalhadores do conhecimento  

no Brasil no século XXI

Jóice de Oliveira Santos Domeniconi1

Introdução

As migrações internacionais no século XXI envolvem uma 
diversidade de modalidades migratórias que se inter-relacionam, 
de modo que, o que diferencia o fenômeno na contemporaneidade 
é, sobretudo, a rapidez dos processos e a complexidade de sentidos, 
temporalidades, espacialidades e composição cada vez mais diversa 
nas novas lógicas migratórias (Dumont, 2007).

Assim, o presente trabalho propõe pensar o conceito de traba-
lhadores do conhecimento (Castells, 2018), enquanto uma parcela 
dos imigrantes internacionais que, como trabalhadores com alta esco-
laridade e qualificação profissional, veem o Brasil, também, como 
um espaço da migração. Pretende-se, para tanto, analisar a presença 
e inserção laboral desses imigrantes no país segundo nacionalidade, 
ocupação, escolaridade e tipo de visto, incluindo análises da distribui-
ção espacial desta modalidade migratória (Wenden, 2001; Baeninger, 

1 Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Núcleo de Estudos de População “Elza Berquó”, Observatório 
das Migrações em São Paulo-Unicamp.
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2014) nas diferentes regiões do Brasil, sem desconsiderar, no entanto, 
os diferentes níveis de seletividade migratória (Almeida, 2013) pre-
sentes nesse processo. 

As informações que permitem acompanhar e mapear esse fenô-
meno estão contidas nos registros administrativos disponibilizados 
nos dados do Conselho Nacional de Imigração (CNIg) ambos do 
Ministério da Justiça, bem como, na Relação Anual de Informações 
Sociais (Rais) da Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia 
brasileiro. 

De maneira geral, o estudo apontou, diante de um cenário de 
competição internacional pela mão de obra qualificada (OCDE, 
2008), uma crescente distribuição de imigrantes internacionais tra-
balhadores do conhecimento (Domeniconi, 2017) para além dos 
grandes centros metropolitanos e regionais de presença da migra-
ção no país (Baeninger e Fernandes, 2017), ainda que seu volume 
tenha decaído nos últimos anos. Ademais, nota-se, como já obser-
vado para o estado de São Paulo (Domeniconi e Baeninger, 2016), 
maior diversificação quanto ao perfil sociodemográfico, ocupacional e 
das nacionalidades desses imigrantes. No entanto, cabe ponderar que 
esse processo migratório encontra-se permeado por diferentes meca-
nismos de seletividade (Almeida, 2013) próprios ao cenário político 
das migrações e aos nichos econômicos (Waldinger, 1994) em que se 
inserem.

A dinâmica da migração internacional de mão de obra qualificada 
no século XXI – uma aproximação ao contexto brasileiro

Em um cenário de diversificação dos fluxos migratórios inter-
nacionais em que mudam as temporalidades, reversibilidades, dire-
ções, escalas, sentidos e espaços da migração (Baeninger, 2015), 
compreender o fenômeno migratório como processo de reprodu-
ção social (Singer, 1976) envolve, também, entender os imigrantes –  
com seus diferentes perfis e trajetórias – como sujeitos de direito 
(Reis, 2004), especialmente, com o avanço da temática dos direitos 
humanos no debate internacional (Ramos, 2008). Nesse sentido, a 
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dinâmica da migração internacional, sobretudo da parcela de profis-
sionais altamente qualificados considerados mobilizadores da circula-
ção internacional de conhecimento (Castells, 2018), se reconfigura e 
intensifica em meio a um contexto de reestruturação produtiva global 
(Patarra, 2005) e de intensas mudanças nas tecnologias de informa-
ção, transporte e na rapidez com que a informação é compartilhada 
(Pellegrino, 2001). 

Do ponto de vista do Brasil, é fundamental considerar, nesse 
contexto, a repercussão no plano local de mudanças políticas, econô-
micas e demográficas de ordem regional e global, seja pelo fechamento 
das fronteiras no “norte global” ou mesmo à crescente seletividade das 
políticas migratórias (De Haas, Natter e Vezzoli, 2014) no que con-
cerne a inserção de profissionais altamente qualificados e especializa-
dos no mercado de trabalho (Accioly, 2010). 

Em geral, as políticas de imigração são sobre a seleção mais do 
que sobre o controle do volume total de migrantes, apesar dos 
discursos dos políticos que podem sugerir o último (De Haas, 
Natter e Vezzoli, 2014). As políticas de imigração são tipica-
mente uma “mistura” de leis, medidas e regulamentos diversos, 
incoerentes e potencialmente contraditórios, que visam diferen-
tes categorias de migrantes de diferentes maneiras. Por exem-
plo, embora nas últimas décadas tenha havido uma tendência 
segundo a qual a maioria dos países ocidentais liberalizou gra-
dualmente as suas políticas para trabalhadores altamente qua-
lificados, estudantes e migrantes familiares (cf. Bonjour 2011), 
isto veio junto com crescentes restrições a requerentes de asilo e 
trabalhadores pouco qualificados.2

2 “In general, immigration policies are about selection rather than controlling the total volume of migrants, despite 
politicians’ discourses which may suggest the latter (De Haas, Natter e Vezzoli, 2014). Immigration policies 
are typically a “mixed bag” of various, incoherent, and potentially contradictory laws, measures, and regulations 
that target different migrant categories in different ways. For instance, while over the past decades there has been 
a trend in which most Western countries have gradually liberalized their policies toward high-skilled workers, 
students, and family migrants (cf. Bonjour 2011), this has gone along with frequently increasing restrictions 
toward asylum seekers and low-skilled workers” (Czaika e De Haas, 2017, p. 896; tradução nossa) 
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Dessa forma, diferentes autores reforçam a perspectiva que 
a “migração do topo” – composta por imigrantes com qualifica-
ção formal e especializados, com alta escolaridade e que atuam em  
ocupações voltadas à ciência, à tecnologia e às artes –; e a “migração 
por baixo” – composta por imigrantes com menor nível de escolari-
dade e voltados às ocupações relacionadas à produção de menor valor 
agregado – respondem, ao mesmo tempo, às necessidades impostas 
pelos agentes dessa reprodução transnacional do capital. E reforçam a 
“tendência de flexibilização da legislação de imigração e vistos de tra-
balho para atender aos interesses e conjunturas internacionais de fle-
xibilização do trabalho” (Accioly, 2010, p. 8).

Sassen (1991) corrobora com essa perspectiva ao reforçar a 
relação direta entre a mobilidade internacional do capital e a confi-
guração de um mercado de trabalho global que demanda ao mesmo 
tempo profissionais que atuem em trabalhos temporários e flexíveis e, 
por outro lado, trabalhadores altamente especializados e capazes de 
atuar globalmente. Para a autora:

[...] o emprego de trabalhadores imigrantes, de pessoal alta-
mente treinado a trabalhadores não qualificados, pode parecer, a 
esse respeito, um equivalente funcional à mobilidade do capital; 
mas é, de fato, um componente, e não uma alternativa, à mobi-
lidade do capital na medida em que: (a) no nível mais geral, a 
mobilidade do capital internacional contribui para a formação 
de um mercado de trabalho internacional e (b) mais especifi-
camente, a reestruturação econômica associada à atual fase da 
mobilidade do capital gerou uma grande oferta de empregos e 
mercados de trabalho temporários que facilitam o emprego de 
trabalhadores estrangeiros desfavorecidos, e também gerou uma 
demanda por habilidades específicas de alto nível que podem ser 
atendidas pelos trabalhadores em qualquer lugar, contanto que 
eles tenham a educação necessária.3

3 “I have argued that the employment of immigrant workers, from highly trained personnel to unskilled laborers, 
may appear in this regard as a functional equivalent to the mobility of capital; but it is in fact a component of, 
rather than an alternative to, capital mobility insofar as (a) on the most general level, international capital 
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A autora observa que essa configuração do mercado de trabalho 
global se relaciona, profundamente, com forças de dispersão e con-
centração mais amplas relacionadas à dinâmica econômica contem-
porânea (Sassen, 1988). Segundo sua análise, por um lado, é possível 
observar um processo de desconcentração gerado, sobretudo, pela 
internacionalização da produção e dos serviços nas grandes empre-
sas e centros financeiros globais (Sassen, 1991). Por outro, concomi-
tantemente, nota-se uma crescente pressão para que se estabeleça um 
controle forte e generalizado da administração (Sassen, 1991), o que 
favorece a conformação de centros metropolitanos capazes de ofertar 
uma gama diversificada e especializada de serviços e de sediar as uni-
dades centrais de grandes empresas multinacionais (Sassen, 2002). 

Do ponto de vista do debate internacional a mão de obra qua-
lificada seria considerada, portanto, como recurso estratégico às 
empresas transnacionais e aos países, pois “[...] representa um fator 
de diferenciação na competitividade entre os países e entre as empre-
sas, a partir do momento em que pode contribuir para a inovação tec-
nológica, científica e comercial, bem como para o fortalecimento das 
conexões com a economia globalizada” (Accioly, 2010, p. 5).

Nessa lógica, a adoção de políticas voltadas à seleção de imigran-
tes altamente qualificados estaria diretamente relacionada com uma 
competição global por uma força de trabalho especializada (OCDE, 
2008).

No contexto nacional Baeninger e Leoncy (2001) relacionam, 
ainda, as mudanças observadas no processo de concessão de autori-
zações de trabalho aos imigrantes mediante a criação de diferentes 
Resoluções Normativas ao contexto interno e internacional próprio 
da década de 1990 de adoção do “Consenso de Washington” (Accioly, 
2010). Essa agenda internacional pauta-se na abertura econômica e 

mobility contributes to the formation of an international labor market and (b) more specifically, the economic 
restructuring associated with the current phase of capital mobility has generated a large supply of jobs and casual 
labor markets that facilitate the employment of disadvantaged foreign workers, and it has also generated a 
demand for specific high-level skills that can be met by workers from anywhere, as long as they have the required 
education” (Sassen, 1991, p. 32; tradução nossa). 
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austeridade fiscal, principalmente, mediante flexibilização da legisla-
ção trabalhista e privatização de empresas estatais como critério para 
a inserção do país nos circuitos globais da acumulação (Robinson, 
2012). Segundo os Baeninger e Leoncy (2001), essa adaptação esta-
ria diretamente relacionada ao volume significativo de investimentos 
estrangeiros realizados no país nesse momento histórico. 

A informação apresentada no Gráfico 1 acerca dos investimen-
tos diretos no país (IDP) em milhões de dólares entre 2001-2018 
corrobora o ponto de vista apresentado por Baeninger e Leoncy 
(ibid.) ao indicar um aumento expressivo desse montante, ainda que 
com variações anuais, principalmente entre 2010 e 2018. 

Gráfico 1 – Ingressos de investimentos diretos no país segundo 
participação per capita.

Nota: Exceto reinvestimento de lucros.

Fonte: Banco Central do Brasil, 2001-2018).

Já o Gráfico 2 discrimina os investimentos diretos no Brasil, 
segundo país do investidor direto em milhões de dólares no acumu-
lado de 2001 à 2018. Destacam-se entre as principais origens de capi-
tal os Países Baixos,4 Estados Unidos, Luxemburgo, Espanha, França, 

4 Como indicado em relatório do Banco Central do Brasil (2018), os países que mais canalizam investimen-
tos no Brasil por meio dos Países Baixos são, respectivamente, Bélgica, Itália, Espanha e Estados Unidos. 
Já para Luxemburgo, entre 2010 e 2015, esses países foram China, Canadá, Estados Unidos, Alemanha e 
Estados Unidos. 
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Japão, Alemanha, entre outros. O que indica uma atuação expressiva 
e que têm aumentado com o tempo do capital transnacional europeu, 
norte-americano e asiático na economia brasileira. 

Gráfico 2 – Ingressos de investimentos diretos no país segundo 
participação no capital por país imediato.5

Nota: Exceto reinvestimento de lucros.

Fonte: Banco Central do Brasil, 2001-2018).

Robinson (2012) avança mais nesse debate ao apontar o cresci-
mento das conexões entre dinâmicas locais e globais, de modo que, a 
separação entre circuitos da produção local e sua distribuição global 
já não podem ser encarados de forma distinta, pois atendem a um 
processo mais amplo. Assim, 

O sistema financeiro e de produção globalmente integrado res-
salta a crescente interpenetração de múltiplos níveis de capital 
em todas as partes do mundo, organizada em torno do capi-
tal transnacional e das gigantes multinacionais. É cada vez 
mais difícil separar os circuitos locais de produção e distribui-
ção dos circuitos globalizados que ditam os termos e padrões 

5 Entende-se investidor imediato como “o país de domicílio da empresa não residente que investiu direta-
mente na subsidiária ou filial no Brasil” (Banco Central do Brasil, 2018, p.12).
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de acumulação em todo o mundo, mesmo quando a aparência 
superficial dá a impressão (enganosa) de que os capitais locais 
mantêm sua autonomia.6

Accioly (2010, p. 5) reforça, assim, que “a expansão das corpo-
rações transnacionais, através dos países menos desenvolvidos, insere 
o Brasil nessas redes de circulação dos trabalhadores qualificados” 
no século XXI. Nesse sentido, o lugar do país na divisão interna-
cional do trabalho (Harvey, 1992) e na internacionalização do capi-
tal (Sassen, 1988) envolve, também, as normativas adotadas pelo 
governo ao discernir estrategicamente os setores da economia nacio-
nal e o perfil dos imigrantes que poderão ter os direitos legais de neles 
se inserirem formalmente. 

A mão de obra altamente qualificada, portanto, é entendida 
“enquanto peça fundamental da inovação tecnológica, da criativi-
dade científica e do aprimoramento gerencial” (Accioly, 2010, p. 7), 
de modo que, essa competição e recrutamento do trabalho qualifi-
cado passa a ocorrer tanto na escala nacional quanto internacional, na 
dinâmica empresarial ou do mercado de trabalho global (ibid.). 

O conhecimento seria, de acordo com a OIM (2016), um bem 
estratégico à geração de riqueza internacionalmente, daí a valorização 
cada vez maior das áreas de criação de bens e serviços com base na 
ciência e tecnologia. No entanto, para além dessa definição, é possível 
observar que “As categorias da migração qualificada tornaram-se mais 
complexas e diversificadas nas últimas décadas, envolvendo desde a 
clássica migração laboral de trabalhadores qualificados, a partir de 
uma experiência laboral, aos profissionais independentes com forma-
ção universitária”.7 

6 “The globally-integrated production and financial system underscores the increasing interpenetration on multiple 
levels of capital in all parts of the world, organized around transnational capital and the giant TNCs. It is 
increasingly difficult to separate local circuits of production and distribution from the globalized circuits that 
dictate the terms and patterns of accumulation worldwide, even when surface appearance gives the (misleading) 
impression that local capitals retain their autonomy” (Robinson 2012, p. 355; tradução nossa). 

7 “Las categorías de la migración calificada se han complejizado y diversificado en las últimas décadas, abarcando 
desde la clásica migración laboral de trabajadores calificados, a partir de su experiencia laboral, a los profesionales 
independientes con título universitario” (OIM, 2016, p. 186; tradução nossa). 
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A perspectiva crítica acerca das categorias adotadas como parâ-
metros na análise da parcela mais qualificada dos fluxos migratórios 
internacionais torna-se ainda mais relevante em um cenário de cresci-
mento da circulação de profissionais altamente qualificados (Guellec 
e Cervantes, 2001) em que os espaços são, também, de trânsito 
(Solimano, 2006) e não apenas destino ou origem. 

Como aponta o relatório da ONU (UN, 2012), em 2010 apro-
ximadamente 73 milhões de imigrantes nascidos em países do Sul 
encontravam-se residindo em outro país do Sul, com uma tendên-
cia de aumento para os anos seguintes. Esse valor seria, no entanto, 
pouco menor do que o de imigrantes do Sul vivendo em países do 
Norte, 74 milhões. Já os imigrantes do Norte vivendo em países 
do Norte seriam equivalentes a 53 milhões e do Norte no Sul, 13 
milhões (UN, 2012).

Nota-se que “existem várias forças políticas diferentes influen-
ciando o movimento de pessoas qualificadas em todo o mundo”8 
entre elas, o modo como os países são percebidos internacional-
mente. Segundo Cervo e Bueno, do ponto de vista do Brasil, conside-
rado cada vez mais um espaço de trânsito da migração internacional 
(Fernandes et al., 2011), é possível observar uma busca pela expan-
são e consolidação do papel das grandes empresas nacionais no cená-
rio internacional, o incentivo ao investimento estrangeiro no país e 
ao mesmo tempo a atuação assertiva e crítica do Estado em âmbito 
regional e mundial [...] especialmente durante a década de 2010 
(Cervo e Bueno, 2015). 

Entretanto, como coloca Vedovato (2012), a questão do ingresso 
não se encontra de fato definida na maior parte dos aparatos e trata-
dos jurídicos nacionais ou internacionais, mesmo em um cenário de 
crescente circulação de pessoas. 

Tal configuração do cenário geopolítico internacional e regio-
nal, ainda que apresente reconfigurações em anos recentes, fomenta 

8 “there are many political forces influencing the movement of skilled people around the globe” (Blitz, 2010,  
p. 3292; tradução nossa). 
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“transferências diretas de trabalhadores qualificados ou de grande 
importância estratégica entre os estabelecimentos multilocalizados 
que se movimentam internacionalmente numa rede constituída entre 
a empresa sede e suas filiais” (Accioly, 2010, p. 8).

Porém, como observam Accioly (2010) e Peixoto (1999), a 
dinâmica internacional de mobilidade da mão de obra qualificada é 
permeada pela formulação de fluxos próprios às grandes empresas, 
com ou sem contratos de trabalho. Apreende-se, desse modo, que a 
regulamentação e as normativas jurídicas nacionais são muitas vezes 
ignoradas no decorrer do processo de prestação de serviço ou de con-
tratação da mão de obra imigrante, seja pela dificuldade de validação 
de diplomas documentos ou pelos encargos trabalhistas implícitos ao 
processo (Accioly, 2010). 

Assim, pode-se cogitar que, ao menos no âmbito dos acordos 
regionais, multi ou bilaterais seja possível apreender uma noção de 
circulação de pessoas mais efetiva, como no caso do Mercado Comum 
do Sul (Mercosul).9 Todavia, ainda que o bloco econômico vise pro-
mover a maior integração regional a partir da livre circulação de bens, 
serviços e fatores produtivos, bem como políticas comerciais conjun-
tas, a migração internacional ainda é vista com cautela, sobretudo, em 
situações especiais, como o atual fluxo de venezuelanos (Silva, 2018). 

Cabe lembrar o impacto positivo do acordo de residência firmado 
pelo Brasil em 2009, mediante o qual “os imigrantes provenientes de 
países do Mercosul não precisam passar pelo processo administra-
tivo de solicitar autorização de trabalho ao Ministério do Trabalho e 
Previdência Social ou à Coordenação Nacional de Imigração devido, 
justamente, aos acordos voltados à integração regional” (Palermo, 
Oliveira e Lopes, 2015, p. 150). Reforça-se, portanto, a possibilidade 

9 Criado em 1991 com base no Tratado de Assunção, o Mercado Comum do Sul (Mercosul) é composto 
hoje pela maior parte dos países da América do Sul, são membros Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e 
Venezuela (suspensa) e associados, Bolívia, Chile, Peru, Colômbia, Equador, Guiana e Suriname.
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de mobilidade internacional e interna de imigrantes internacionais 
em um cenário de maior e melhor acesso à permanência no Brasil 
(Domeniconi e Baeninger, 2016).

Apesar da “generalização do livre comércio, o crescimento no 
número e tamanho de empresas transnacionais que funcionam como 
sistemas de produção integrados e a mobilidade de capitais” (Martine, 
2005, p. 4) serem fatores que corroborariam para o aumento da 
migração, esta se encontra muitas vezes “limitada e restrita dentro do 
contexto atual” (ibid., p. 5). Assim, ainda que exista um forte incen-
tivo à migração internacional em um contexto de globalização “parcial 
e inacabada” (ibid., p. 3), “o capital humano é um fator de produção 
que, formalmente, não tem livre trânsito entre fronteiras nos dias de 
hoje” (ibid., p. 8). Nesse sentido, nota-se uma abertura para os fluxos 
de capitais e mercadorias ao mesmo tempo que se intensifica o fecha-
mento de fronteiras ao movimento migratório (ibid., 2005). 

Como apresentado pela Organização Para Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE) em relatório sobre o tema, 
em um cenário de crescente circulação de capital, bens e serviços, o 
volume da migração internacional de profissionais altamente quali-
ficados não é expressivo, especialmente quando comparado ao total 
de imigrantes no mundo (OCDE, 2008). No entanto, a importân-
cia dos fluxos de Recursos Humanos voltados à Ciência e Tecnologia 
(RHCT) no século XXI está em seu estímulo potencial para setores 
específicos e economicamente estratégicos (OCDE, 2008) nos circui-
tos globais de produção (Sassen, 2002).

Movimentos de pessoas altamente qualificadas, incluindo recur-
sos humanos em ciência e tecnologia (RHCT), constituem uma 
parte pequena, mas importante, dos fluxos internacionais de 
migrantes. [...] Os números não são grandes em termos absolu-
tos [...]. No entanto, se o movimento dos altamente qualificados 
estiver concentrado em campos específicos, ou representar uma 
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grande parte da população qualificada em um país de origem ou 
de destino, pode haver implicações significativas para o desem-
penho econômico de um país.10 

Peixoto (1999) avança nesse debate ao delimitar que, para ele, 
a migração internacional de profissionais altamente qualificados, 
apesar de fazer parte da parcela com maior mobilidade da força de 
trabalho e estar muitas vezes inserida na dinâmica de expansão do 
capital, também enfrenta restrições no que diz respeito à sua migra-
ção para além das fronteiras dos Estados. Essa rigidez tende a existir 
mesmo quando são levadas em consideração características particula-
res aos imigrantes qualificados e que os tornariam mais atrativos, eco-
nômica, social e politicamente à sociedade de destino (ibid.).

O estudo da migração internacional e inserção 
laboral de trabalhadores do conhecimento no Brasil – 
potencialidades e limitações teórico-metodológicas

Tendo em vista o debate apresentado, o presente trabalho pro-
cura, operacionalmente, analisar os imigrantes internacionais alta-
mente qualificados como trabalhadores do conhecimento (Florida, 
2014), ou seja, apreender as especificidades dessa modalidade migra-
tória no século XXI tendo como estudo de caso o Brasil. Assim, de 
forma a iluminar as diferentes temporalidades, espacialidades e sen-
tidos dessa migração a análise partirá de um perfil sociodemográfico 
desses imigrantes tendo em vista as nacionalidades, ocupações, níveis 
de escolaridade e amparos legais mobilizados por aqueles que conse-
guiram, para além da seletividade inerente ao processo, se inserir na 
dinâmica migratória e no mercado laboral brasileiro.  

10 “Movements of highly skilled people, including human resources in science and technology (HRST), make up 
a small but important part of international flows of migrants. [...] The numbers are not large in absolute terms 
[...]. However, if the movement of the highly skilled is concentrated in particular fields, or accounts for a large 
portion of the skilled population in a source or recipient country, there may be significant implications for a 
country’s economic performance” (OCDE, 2008, p.18; tradução nossa). 
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Compreende-se, no entanto, que os estudos acerca da heteroge-
neidade do fenômeno migratório, sobretudo, no que tange à migra-
ção de carreira (Tilly, 1986) datam da década de 1960. Período no 
qual, as discussões pautavam-se principalmente, no conceito de fuga 
de cérebros, ou seja, em uma emigração permanente de profissionais, 
ou talentos, por parte dos países em desenvolvimento para os países 
desenvolvidos (Solimano, 2006). O que, em última instância, repre-
sentaria uma perda potencial no desenvolvimento econômico nacio-
nal, na autonomia geopolítica dos países de origem e em recursos 
humanos já qualificados (ibid.). 

Não obstante, de acordo com Solimano (2006) e Pellegrino 
(2001), diante da complexidade de fluxos migratórios atuais e dos 
avanços tecnológicos e informacionais, esse debate tem dado lugar e a 
uma perspectiva de trânsito entre diferentes localidades, visto serem 
crescentes os indícios de circulação internacional de profissionais 
altamente qualificados. Resumidamente, entende-se que a dinâmica 
migratória atual se reconfigura “conforme vivemos em um mundo 
de crescente interdependência econômica, rápida mudança técnica e 
custos de transporte cada vez menores. O sentido da circulação do 
talento é múltiplo: sul-norte, sul-sul, norte-norte e norte-sul”.11

Para além de uma temporalidade e sentidos múltiplos, uma 
taxonomia possível para a análise dos trabalhadores do conheci-
mento deve contemplar características ocupacionais e trabalhistas 
desses profissionais com alto nível de instrução. Estariam considera-
dos, portanto, aqueles profissionais com talento técnico; cientistas e 
acadêmicos; profissionais da área da saúde (médicos e enfermeiras); 
empresários e gestores; profissionais em organizações internacionais 
e talento cultural (ibid.). 

Castells (2018) corrobora com o debate ao entender os traba-
lhadores do conhecimento como parte importante dos profissionais 

11 “as we are living in a world of increased economic interdependence, rapid technical change, and lower transporta-
tion costs. The direction of talent circulation is multiple: south-north, south-south, north-north, and north-south” 
(Solimano, 2006, p. 17; tradução nossa).
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qualificados, sobretudo por seu elevado nível de formação educa-
cional e acadêmico. Para o autor, a “capacidade tecnológica, infraes-
trutura tecnológica, acesso ao conhecimento e recursos humanos 
altamente qualificados tornam-se fontes críticas de competitividade 
na nova divisão internacional do trabalho”.12 

Como argumenta Beaverstock (2005), uma das principais 
características dessa “elite gerencial transnacional” seria a transnacio-
nalidade de suas práticas e redes sejam elas sociais, espaciais ou orga-
nizacionais. Ou seja, “uma característica fundamental de seu status 
é a transnacionalidade de suas práticas organizacionais, conexões e 
redes, que são todas altamente espacializadas no espaço social trans-
nacional da cidade”.13 O fator de diferenciação desse grupo seria, por-
tanto, “seus conhecimentos intrínsecos, habilidades e inteligência no 
local de trabalho, capacidade de se inserir em translocalidades (tanto 
no âmbito doméstico como no trabalho) e conexões e ligações trans-
nacionais entre o ‘aqui’ e o ‘lá’”.14

Florida (2014)15 por sua vez analisa o conceito de trabalhado-
res do conhecimento como parte de uma classe composta por pro-
fissionais capazes de exercer um papel dominante do ponto de vista 
econômico, social e político. Indivíduos com alta capacidade de inova-
ção, responsáveis em suas ocupações pela criação, tomada de decisão 
e resolução de problemas. Trata-se de um grupo capaz de “sustentar 
e informar seus membros social e culturalmente, assim como, suas 
escolhas de estilo de vida”16 e com uma importante base econômica. 

12 “Technological capacity, technological infrastructure, access to knowledge, and highly skilled human resources 
become critical sources of competitiveness in the new international division of labor” (Castells, 1998, p. 109; 
tradução nossa). 

13 “a fundamental characteristic of their status is the transnationality of their organizational practices, connections 
and networks, which are all highly spatialized in the transnational social space of the city” (Beaverstock, 2005, 
p. 247; tradução nossa). 

14 No original: “their intrinsic knowledge, skills and intelligence in the workplace, ability to embed themselves into 
translocalities (both home and work), and transnational connections and ties between ‘here’ and ‘home’”. 

15 A referência citada trata de um e-book e, portanto, será utilizada a posição da citação no texto e não as 
páginas, visto que essas não estão disponíveis nesse tipo de mídia. 

16 “underpins and informs its member’s social, cultural and life styles choices” (Florida, 2014, posição 302; tradu-
ção nossa).
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Tendo em vista centralidade da criação e inovação no crescimento e 
desenvolvimento econômico de uma localidade na atualidade, o autor 
compreende que os trabalhadores do conhecimento podem exercer 
um papel central na tomada de decisão em favor de seus interesses 
político e econômicos (ibid.). 

Para Florida (2014), seria possível analisar a estrutura ocupa-
cional desses trabalhadores de forma atômica com um núcleo e uma 
esfera que se inter-relacionem, respectivamente profissionais com um 
elevado nível de educação formal e de capital humano, que atuem no 
processo criativo de desenvolvimento tecnológico, e, uma parcela de 
trabalhadores responsáveis pelo desenvolvimento e criação de conhe-
cimento voltado à resolução de problemas, administração e gestão 
(ibid.). 

Com a proposta de aproximar o debate internacional sobre o 
tema da migração qualificada às especificidades do contexto brasi-
leiro. Utilizar-se-ão os parâmetros internacionais estabelecidos no 
“Manual Canberra” 17 (OCDE, 1995), segundo os quais um profis-
sional qualificado pode ser entendido enquanto Recurso Humano 
voltado à Ciência e Tecnologia (RHCT) a medida que tenha con-
cluído um curso superior em uma área de ciência e tecnologia,18 ou 
mesmo que não possua uma formação de nível terciário reconhecida, 
seja capaz de exercer e/ou atue em uma ocupação condizente com a 
qualificação acima (OCDE, 1995). Esses critérios são estabelecidos 
desde os trabalhos de Florida (2014), Mello (2007) e Domeniconi e 
Baeninger (2016) de forma a operacionalizar a categoria operacional 
de análise dos imigrantes trabalhadores do conhecimento.

Ainda que o uso operacional do conceito e das categorias 
de análise deva ser parcimonioso, em razão de suas limitações e 

17 A formulação desse aparato conceitual-analítico sobre a migração internacional qualificada contou com 
a colaboração de diferentes organizações internacionais, entre elas, a OCDE, a Eurostat, a Organização 
das Nações Unidas para educação, ciência e cultura (Unesco) e a Organização Internacional do Trabalho 
(OIT) (OCDE, 1995, p. 2). 

18 Cabe ressaltar que por Ciência e Tecnologia o “Manual Canberra” compreende um amplo espectro de 
áreas de ciência e tecnologia, sejam elas voltadas às ciências exatas, humanas ou biológicas (OCDE, 
1995). 
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imperfeições, Mello (2007) entende que para estabelecer uma com-
parabilidade entre os estudos referentes aos trabalhadores do conhe-
cimento seja vantajoso seguir a nomenclatura em questão devido à 
falta de um consenso na literatura. Desse modo, o autor se utiliza 
de um agrupamento de ocupações – que definem o trabalhador do 
conhecimento – com base nos critérios de Florida (2004) e nas infor-
mações do Código Brasileiro de Ocupações 2002 (CBO).19 Além de 
contemplar a categoria “Outros” que leva em conta as particularida-
des da estrutura laboral brasileira muito pautada na formação edu-
cacional e profissional dos demais trabalhadores do conhecimento 
(Mello, 2007). Essa categorização foi posteriormente repensada para 
o estudo dos Imigrantes Internacionais trabalhadores do conheci-
mento no contexto nacional por Domeniconi e Baeninger (2016).

Cabe ponderar, no entanto, a significativa seletividade presente 
no processo migratório para o Brasil, na obtenção do visto e da auto-
rização de trabalho por parte dos imigrantes, na concessão da autori-
zação de trabalho por parte do governo brasileiro e na inserção social 
e laboral desses imigrantes (Silva, 2018). Por mais que façam parte de 
um grupo altamente valorizado e globalmente competitivo (Peixoto, 
1999), os profissionais de maior escolaridade, com habilidades, cre-
denciais, experiência e desempenho (Brown e Lauder, 2012), e que 
seriam considerados como a parcela de “desejados” (Seyferth, 2008), 
ainda enfrentam restrições a sua circulação e inserção laboral.

A partir disso, entende-se que a análise das diferentes resolu-
ções normativas e dos procedimentos burocráticos adotados pelo 
país na determinação da condição de ingresso do imigrante torna-se 

19 “Esta classificação descreve e ordena as ocupações dentro de uma estrutura hierarquizada que permite 
agregar as informações referentes à força de trabalho segundo as características que dizem respeito às 
funções, tarefas e obrigações do trabalhador e ao conteúdo de seu trabalho (conhecimentos, habilidades e 
outros requisitos exigidos para o exercício da ocupação)” (Palermo, Oliveira e Lopes, 2015, p. 27).
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essencial, visto que a formalidade da atuação profissional desses pro-
fissionais e, muitas vezes de sua estadia, estaria diretamente relacio-
nada ao consentimento do Estado brasileiro20. 

Observa-se então que o primeiro passo no processo de inser-
ção do profissional imigrante no mercado de trabalho formal brasi-
leiro era e ainda é a concessão de uma autorização de residência para 
fins laborais, solicitada pela empresa contratante ou pelo próprio imi-
grante e analisada pela Coordenação Geral de Imigração de Laboral 
(CGIL) – Ministério da Justiça e Segurança Pública com base nas 
resoluções normativas do Conselho Nacional de Imigração (CNIg) 
que se adequem à condição laboral apresentada. A isso se segue 
a ordem de emissão do visto por parte do Ministério das Relações 
Exteriores (OBMigra, 2016). 

O visto obtido pelo imigrante pode ser temporário (mais de 3 
meses e menos de 12 meses), ou permanente (12 meses ou mais). 
Ademais, em uma situação na qual não seja possível utilizar alguma 
das RN existentes, o CNIg fica responsável por deliberar sobre 
o caso e realizar os procedimentos adequados (OBMigra, 2016). 

20 Cabe ressaltar as especificidades dos critérios adotados durante o período de vigência do 
Estatuto do Estrangeiro, Lei n. 6.815/1980 (Brasil, 1980) e o que se observa na Nova Lei de 
Migração (NLM), Lei n. 13.445/2017 (Brasil, 2017). Toma-se como ponto de partida a dife-
rença fundamental entre os princípios e o contexto de adoção de cada uma das normativas jurídi-
cas. Enquanto o Estatuto do Estrangeiro, advindo de um momento histórico próprio do regime 
ditatorial, adotava como fundamento a segurança nacional e a perspectiva de assimilação dos imi-
grantes, a NLM apresenta princípios pautados nas normas de direitos humanos, mais coerente com a 
interpretação em voga desde a promulgação da Constituição Federal de 1988 (Vedovato e Assis, 2018).  
Dessa forma, é necessário ter em mente que a Coordenação Geral de Imigração de Laboral (CGIL) é uma 
unidade administrativa no Departamento de Migrações da Secretaria Nacional de Justiça no Ministério 
da Justiça e Segurança Pública, cuja principal responsabilidade é executar parte da política migratória 
nacional determinada pelo Conselho Nacional de Imigração (CNIg), relacionada, principalmente, à con-
cessão de autorizações de residência e de residência prévia para fins laborais (OBMigra, 2019). O CNIg, 
por sua vez, é um órgão público quadripartite regulamentado pelos decretos n. 9.199, de 2017, e n. 9.873, 
de 2019, e responsável por “formular a política migratória brasileira, a partir da normatização das ques-
tões migratórias e da edição de Resoluções Normativas (RN)” (OBMigra, 2016, p. 5). Assim, entende-se 
que a mudança na Lei de migração brasileira implicou diretamente na reconfiguração e redefinição dos 
procedimentos e das RN em vigor. 
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Ressalta-se, portanto, a “interdependência entre as pastas governa-
mentais no processo administrativo de autorização de estrangeiros no 
Brasil” (ibid., p. 7).

Logo, a análise das informações disponibilizadas pelo antigo 
Ministério do Trabalho e Previdência Social e atual Departamento de 
Migrações da Secretaria Nacional de Justiça diz respeito aos distintos 
tipos de autorização de residência para fins laborais. Seria possível, 
portanto, obter mais de uma autorização ou mesmo não concretizar 
seu ingresso no Brasil, o que implica limitações em sua interpreta-
ção do fenômeno migratório, visto se tratar das principais tendências 
observadas entre aqueles que solicitam autorização de residência no 
país e não da composição populacional dos trabalhadores imigrantes 
solicitantes no período. 

Accioly (2010, p. 8) ressalta, a respeito das RN criadas durante 
a vigência do Estatuto do Estrangeiro (Lei n. 6.825/1980), especial-
mente entre 1998 e 2000, “um grande aumento de autorizações de 
trabalho a estrangeiros concedidos a diretores e gerentes de empre-
sas, bem como a técnicos, químicos e físicos”, ao mesmo tempo que 
“crescem a quantidade de vistos de trabalho para trabalhadores sem 
vínculo empregatício”. Esse cenário reforça a perspectiva de inser-
ção da mão de obra imigrante no mercado de trabalho formal brasi-
leiro, especialmente a parcela mais qualificada destes, em condições 
de flexibilização do trabalho e de contratação laboral. Tal processo já 
se avizinhava na década de 1990 em consonância com a tendência 
internacional. 

A autora pondera, nesse sentido, que o Estatuto em vigor até 
2017 e as políticas migratórias adotadas a partir dele não compor-
tavam a diversidade e heterogeneidade dos fluxos em curso, sobre-
tudo, no que diz respeito à miríade de profissionais qualificados sem 
contrato de trabalho definido, mas que atuam na prestação de servi-
ços (Accioly, 2010). Segundo ela, “as Resoluções Normativas criadas 
a partir de meados da década de 1990 intentam controlar e legitimar 
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a entrada de imigrantes qualificados sem contrato de trabalho no 
país que acompanha, por sua vez, a entrada cada vez maior de capital 
estrangeiro na economia brasileira” (ibid., p. 11).

Já a respeito dos procedimentos, resoluções e normatizações 
adotados a partir da promulgação da Nova Lei de Migração, ainda 
não há um “concerto” propriamente dito acerca de sua interpretação 
(Anexo 1). Porém, apreende-se, de maneira geral, a semelhança dos 
temas tratados e a contínua seletividade no que diz respeito aos seto-
res da economia privilegiados e ao perfil populacional apresentado 
pelas Resoluções Normativas deliberadas pelo Conselho Nacional de 
Imigração (CNIg). 

É possível analisar as autorizações de residência para fins labo-
rais21 concedidas pelo CGIL/CNIg nos anos de 2011, 2014 e 2017 
para imigrantes no total e para a parcela de Imigrantes Trabalhadores 
do Conhecimento (ITC) com alto nível de escolaridade e com  
ocupações condizentes com a categorização proposta, segundo tipo 
de visto. Nota-se, de maneira geral, que ao longo do tempo houve 
uma diminuição no total de autorizações deferidas segundo os dados 
apresentados para o total de imigrantes. Tendo passado de 70.143 
autorizações concedidas em 2011, para 34.207 em 2017, ou seja, 
menos da metade. Sendo que desse montante, praticamente 94,5%, 
ou 66.318, condiziam com vistos temporários, enquanto apenas 
5,5%, ou 3.825, dizia respeito às autorizações para vistos permanen-
tes. Essa tendência, relativamente menos desigual em 2014, alcançou 
seu nível mais baixo em 2017, ano em que as autorizações para imi-
grantes com vistos temporários representaram 81,25%, ou 27.792 
das 34.207 concedidas no ano, enquanto aquelas para vistos perma-
nentes foram de 16,9% (5.778) e para residência foram 2,3% (ou 637 
autorizações). 

21 A partir de 2017 é possível observar a categoria “residência” como tipo de visto no banco de dados uti-
lizado. Tratam-se das autorizações de trabalho para fins laborais concedidas diretamente no Brasil, 
enquanto as demais seriam autorizações prévias de residência –temporária ou permanente – concedidas 
aos imigrantes que ainda não se encontram no país (OBMigra, 2018).
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Do total de autorizações de trabalho concedidas, também, 
é possível avaliar a participação dos imigrantes trabalhadores do 
conhecimento. Segundo essa fonte de dados, eles representavam em 
2011, o equivalente a 22,8% das autorizações, ou 16.023 em 70.143, 
sendo que, 94% delas condiziam com vistos temporários e 6% com 
vistos permanentes. Essa participação relativa no total ainda que 
tenha variado no período, representou uma diminuição expressiva 
do volume de autorizações de trabalho concedidas para esse grupo 
entre 2011 e 2017. Um ponto interessante a se destacar, porém, é 
que entre as 637 autorizações de trabalho concedidas em 2017 para 
pessoas que já residiam previamente no Brasil, pelo menos 27,9%  
(ou 178) estavam entre profissionais com alta escolaridade e inseridos em  
ocupações próprias ao trabalho na inovação, criação, administração 
e/ou educação.

Tabela 1 – Autorizações de trabalho/residência para fins laborais deferidas 
para 2011, 2014 e 2017 no Brasil segundo tipo de visto para o total de 
imigrantes e para os Imigrantes Trabalhadores do Conhecimento (ITC).

Tipo de visto
2011 2014 2017

Imigrantes ITC Imigrantes ITC Imigrantes ITC

Permanente 3.825 965 7.134 1.062 5.778 311

Residência 637 178

Temporário 66.318 15.058 44.074 11.915 27.792 7.329

Total 70.143 16.023 51.208 12.977 34.207 7.818

Fonte: Coordenação Geral de Imigração de Laboral/Conselho Nacional de Imigração/
Ministério da Justiça e Segurança Pública, Microdados Obmigra, 2011, 2014 e 2017.

Outro critério de análise dessas autorizações é a modalidade 
dessa autorização segundo a existência ou não de um contrato de tra-
balho prévio que relacionaria essa autorização a uma resolução nor-
mativa condizente, ou se o caso foi levado ao CNIg para deliberação 
(Tabela 2). Observa-se, de modo geral, que como no caso dos vistos 
temporários, uma parcela importante das autorizações foi concedida 
aos profissionais sem contrato de trabalho declarado, tanto para o 
total de imigrantes, quanto para os ITC. Essa tendência se manteve 
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para os três anos considerados, 2011, 2014 e 2017, ainda que em 
termos absolutos haja uma diminuição expressiva das autorizações 
deferidas. Destaque aqui para a baixa presença de casos deliberados 
pelo CNIg entre os ITC.

Tabela 2 – Autorizações de trabalho/residência para fins laborais deferidas 
para 2011, 2014 e 2017 no Brasil segundo modalidade para o total de 
imigrantes e para os Imigrantes Trabalhadores do Conhecimento (ITC).

Modalidade
2011 2014 2017

Imigrantes ITC Imigrantes ITC Imigrantes ITC

CNIg 1.450 68 4.468 49 4.801 6

Com contrato 4.772 1.298 6.072 1.322 2.909 656

Sem contrato 63.921 14.657 40.668 11.606 26.497 7.156

Total 70.143 16.023 51.208 12.977 34.207 7.818

Fonte: Coordenação Geral de Imigração de Laboral/Conselho Nacional de Imigração/
Ministério da Justiça e Segurança Pública, Microdados Obmigra, 2011, 2014 e 2017.

As autorizações de trabalho concedidas aos imigrantes traba-
lhadores do conhecimento podem ser analisadas ainda, segundo o 
amparo legal mobilizado. A Tabela 3 apresenta essa informação dis-
criminada por regiões do mundo de nacionalidade dos imigrantes 
para 2017. No geral, vê-se uma participação elevada de imigrantes da 
Europa entre as autorizações de trabalho deferidas no ano, os quais 
representaram aproximadamente 50,6% (ou 3.953) das 7.818 con-
tabilizadas, grande parte deles alemães, franceses, ingleses, gregos, 
italianos e holandeses. Em segundo lugar encontram-se os asiáticos, 
com 26,3% (ou 2.059), principalmente, filipinos, indianos e chineses, 
e os norte-americanos, com 17,1% (ou 1.337), sobretudo, nacionais 
dos Estados Unidos. 
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Tabela 3 – Autorizações de trabalho/residência para fins laborais 
deferidas em 2017 no Brasil segundo amparo legal e regiões do mundo de 
nacionalidade para os Imigrantes Trabalhadores do Conhecimento (ITC).

Amparo legal

Regiões do mundo de origem

Europa
América 

do 
Norte

América 
Latina e 
Caribe

África Ásia Oceania Total

Prorrogação –  
Aplicável à RN 01 9 0 0 0 2 0 11

RN 01 37 3 13 1 12 1 67
RN 02 2 0 0 0 3 0 5
RN 03 40 10 6 1 32 0 89
RN 05 3 0 0 0 0 0 3
RN 06 44 0 0 0 27 0 71
RN 103 1 1 1 0 1 0 4
RN 11 7 0 1 0 2 0 10
RN 118 33 4 2 1 17 1 58
RN 124 0 0 0 3 4 0 7
RN 27 /98 2 3 0 0 1 0 6
RN 35 /98 0 1 0 1 0 0 2
RN 61 233 42 25 3 260 4 567
RN 62 110 19 4 2 81 1 217
RN 63 0 0 0 0 6 0 6
RN 69 1.543 984 160 58 265 40 3.050
RN 71 42 6 6 1 10 1 66
RN 72 1.560 104 18 14 1.184 3 2.883
RN 79 0 0 0 3 0 0 3
RN 87 55 12 20 1 13 0 101
RN 94 2 1 0 0 0 0 3
RN 99 230 147 57 9 139 7 589
Total 3.953 1.337 313 98 2.059 58 7.818

Fonte: Coordenação Geral de Imigração de Laboral/Conselho Nacional de Imigração/
Ministério da Justiça e Segurança Pública, Microdados Obmigra, 2017.



Migrações qualificadas: trabalhadores do conhecimento no Brasil no século XXI

363

Dentre as principais Resoluções Normativas observadas 
em 2017 têm-se as RN 69  – Concessão de autorização de traba-
lho a estrangeiros na condição de artista ou desportista, sem vín-
culo empregatício; e RN 72 – Disciplina a chamada de profissionais 
estrangeiros para trabalho a bordo de embarcação ou plataforma 
estrangeira – adotadas, ainda, pelo Estatuto do Estrangeiro. Entre as 
nacionalidades mais presentes para a RN 69 estão os imigrantes da 
Europa e América do Norte, como entre as autorizações de trabalho 
para RN 72 predominam imigrantes da Europa e Ásia.  

Destacam-se, ainda, as RN 99 – Disciplina a concessão de auto-
rização de trabalho para obtenção de visto temporário à estrangeiro 
com vínculo empregatício no Brasil; e RN 61 – Disciplina a conces-
são de autorização de trabalho e de visto a estrangeiro sobre contrato 
de transferência de tecnologia –, as quais seguem a tendência apre-
sentada. Já no que diz respeito especificamente aos latino-americanos 
e caribenhos, africanos e nacionais da Oceania, a RN 69 foi a mais 
expressiva, ainda que, em termos de volume, esse grupo represente 
uma participação muito baixa das autorizações de trabalho deferidas 
em 2017. 

No entanto, os registros administrativos apresentados pelo 
CGIL/CNIG dizem respeito apenas às autorizações de trabalho 
deferidas no período, as quais, como indicado inicialmente, não cor-
respondem à presença no país e inserção laboral de fato desses imi-
grantes. Grande parte delas ainda corresponde às solicitações feitas 
pelas empresas ou pelos próprios imigrantes antes de chegarem ao 
Brasil (OBGMigra, 2018). 

Desse modo, para a melhor compreensão do fenômeno social 
estudado, cabe apreender o perfil dos imigrantes internacionais tra-
balhadores do conhecimento que conseguiram superar os múltiplos 
mecanismos de seletividade (Almeida, 2013) presentes no processo 
migratório desde a origem até no destino e se inserir na sociedade e 
mercado laboral brasileiro. 
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Para tanto, são considerados dados da Relação Anual de 
Informações Sociais (Rais) advindos do antigo Ministério do 
Trabalho e atualmente do Ministério da Economia, condizentes com 
os registros de trabalho no mercado formal ativos em 31/12 para imi-
grantes com escolaridade igual ou maior que ensino superior completo 
e que atuem nas ocupações próprias aos imigrantes trabalhadores do 
conhecimento (Domeniconi, 2017). É importante ressaltar que não 
se trata do volume total de imigrantes ou de sua movimentação, mas 
sim do estoque de registros de trabalho no mercado formal realizados 
pelas empresas em um determinado ano, considerando-se que um 
profissional pode apresentar mais de um registro em carteira. Além 
disso, não estão considerados na base aqueles que atuem no mercado 
informal de trabalho ou como autônomos. 

É possível elencar ainda três grandes potencialidades dos regis-
tros administrativos brasileiros que tratam sobre os vínculos ativos no 
mercado formal. Sua abrangência geográfica, pois apresenta dados para 
o Brasil todo, que podem ser desagregados espacialmente segundo 
diferentes unidades administrativas. Sua cobertura, pois a qualidade 
dos dados apresentados está em constante melhoria e representa hoje 
quase 97% dos registros formais no país. E, por fim, sua periodicidade, 
que, desde 1976, disponibiliza informações anuais sobre o mercado 
de trabalho formal brasileiro.

Assim, a Tabela 4 apresenta os vínculos de trabalho ativos para 
imigrantes internacionais e imigrantes trabalhadores do conheci-
mento segundo regiões do mundo de nacionalidade em 2000, 2010, 
2011 e 2017. Em relação à série histórica é possível observar que, os 
imigrantes apresentaram um crescimento expressivo no volume de 
registros de trabalho formais de aproximadamente 2,9 vezes, entre 
2000 e 2017. Entre os vínculos de ITC esse aumento também ocor-
reu, porém, com intensidade bem menor, de modo que, entre 2006 
e 2017, observou-se um aumento acima de 1,5 vezes, de 12.568, no 
primeiro ano, para 18.970 registros ativos no último. Em relação à 
participação dos ITC no total de registros para imigrantes, observa-
-se, entretanto, uma perda relativa, relacionada, sobretudo, à inserção 
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de profissionais com níveis de escolaridade mais baixos (OBMigra, 
2016). Assim, os ITC passaram de 28,7% (12.568 em 43.768) em 
2006, para 15% do total de vínculos em 2017 (18.970 em 125.690).

De forma similar às tendências apontadas pelos dados do CGIL/
CNIg, uma parcela importante dos imigrantes é nacional de países 
europeus. Em 2000, eles representavam quase 50% dos registros for-
mais – ou 21.166 dos 43.691 vínculos no ano. Esse número, porém, 
tem decaído anualmente, atingindo em 2017 a marca dos 14,7%, ou 
18.480 dos 125.690 registros. Nota-se ainda que o período de 2011 
à 2017 representou uma perda em termos absolutos para esse grupo 
também, o que pode indicar reconfigurações no mercado laboral 
brasileiro e europeu. Entre os vínculos para imigrantes trabalhado-
res do conhecimento, os profissionais europeus, já não eram maioria 
em 2006, esse cenário apenas se intensificou ao longo dos últimos 11 
anos. Note que, como no caso das autorizações, o volume de vínculos 
de trabalho cresce até 2011 e decai daí para 2017 (Tabela 4). 

Diferentemente dos dados relativos às autorizações de trabalho, 
porém, vê-se aqui uma inserção laboral expressiva de latino-america-
nos e caribenhos, a qual tem aumentado em termos relativos e abso-
lutos nos últimos 17 anos (Tabela 4). Se em 2000 eles eram menos 
que 30% (12.053 em 43.691) dos registros para imigrantes no mer-
cado formal, em 2017 eles são maioria e representam mais de 60% 
dos vínculos ativos, ou 79.697 em 125.690. Quando considerados os 
vínculos para ITC latino-americanos e caribenhos essa tendência se 
mantém, de modo que, em 2017, os vínculos para latino- americanos 
já representavam mais da metade do total para ITC, ou seja, 9.871 
vínculos ativos em 18.970, com destaque para a presença de argenti-
nos, bolivianos e chilenos (Tabela 4).
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Tabela 4 – Total de vínculos ativos em 31/12 para imigrantes internacionais 
e Imigrantes Trabalhadores do Conhecimento (ITC) no mercado de 
trabalho formal do Brasil, segundo regiões do mundo de nacionalidade, 
para 2000, 2010 e 2017.

Regiões do 
Mundo de 
Nacionalidade

2000 2006 2010 2011 2017

Imigrantes ITC22 Imigrantes ITC Imigrantes ITC Imigrantes ITC Imigrantes ITC

América 
Latina e 
Caribe

12.053 15.895 4.678 22.595 5.547 30.695 8.406 79.697 9.871

África - - - - - 1.170 185 7.887 346

América do 
Norte 1.662 1.494 712 2.058 899 2.539 1.070 2.203 970

Ásia 3.606 3.300 795 4.723 1.028 7.040 1.295 11.288 1.848

Europa 21.166 16.611 3.911 17.195 4.027 20.750 5.110 18.480 4.584

Outras 5.204 2.472 10.921 4.657 2.517 817 6.135 1.351

Total 43.691 43.768 12.568 57.492 16.158 64.711 16.883 125.690 18.970

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (Rais) –  Ministério do Trabalho, 2000,  
2006, 2010, 2011 e 2017. Tabulações do Observatório das Migrações em São Paulo –  
Nepo/Unicamp-Fapesp/CNPq.

Além disso, perderam espaço no mercado de trabalho nacional 
entre 2000 e 2017 os registros para profissionais norte-americanos, 
em contraposição àqueles relativos aos trabalhadores africanos que se 
consolidaram e passaram a ser apresentados separadamente em 2011 
(antes se encontravam no grupo “outros”). Essa mudança condiz com 
transformações na dinâmica migratória nacional e com a inserção do 
país na rota das migrações transnacionais africanas no século XXI 
(Domeniconi, Baeninger e Demétrio, 2018). Destaque aqui para 
o aumento da inserção laboral de imigrantes africanos na categoria 
de ITC entre 2011 e 2017, uma passagem de 185 para 346 vínculos 
ativos (Tabela 4).

Já no que tange os vínculos de trabalho para profissionais asiáti-
cos cabe avaliar que, relativamente, eles mantiveram-se entre os 8% e 
11% dos vínculos para imigrantes, porém, em termos absolutos esses 
trabalhadores mais do que triplicaram o número de registros formais 
no mercado brasileiro entre 2000 e 2017, tendo passado de 3.606 

22 A base de dados da Rais permite discriminar os níveis de escolaridade acima de superior completo apenas 
a partir de 2006. Portanto, considerando-se a seleção dos imigrantes trabalhadores do conhecimento, 
segundo os critérios estabelecidos, a análise envolverá informações a partir desse ano. 
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vínculos, em 2000, para 11.288, em 2017 (Tabela 4). Em relação aos 
registros de trabalho para ITC entre asiáticos, nota-se um expressivo 
aumento no período considerado de aproximadamente, 2,32 vezes. 
Esses imigrantes são em sua maioria japoneses e chineses.

Por fim, é importante apreender a distribuição espacial dos vín-
culos ativos de imigrantes e ITC no país. A Tabela 5 apresenta essa 
informação para os anos de 2006 e 2017, respectivamente, segundo 
regiões e unidades federativas (UF). Nota-se, de maneira geral, uma 
importante presença de registros laborais para os imigrantes interna-
cionais na região Sudeste no período analisado, sobretudo, no estado 
de São Paulo. Em 2006, a região concentrava 73% dos vínculos para 
imigrantes (31.952 em 43.768) e 69% dos vínculos para ITC (8.666 
em 12.568). No entanto, ainda que apresente um ganho em termos 
absolutos em 2017 a região contabilizou uma perda relativa impor-
tante no país para os dois grupos, a qual estaria relacionada, como 
apresentado por Baeninger et al. (2017), à uma maior interiorização 
da presença imigrante para além dos grandes centros metropolitanos 
com conexões históricas com o fenômeno migratório. Entre os víncu-
los de imigrantes passou para 47,9% (ou 60.194 em 125.690 regis-
tros), enquanto para os de ITC essa participação alcançou os 64% 
(ou 12.262 em 18.970 registros).

Em contrapartida, quais seriam as regiões “ganhadoras” no país? 
Segundo os dados apresentados na Rais para 2006 e 2017, a região 
que mais ganhou participação entre os vínculos para imigrantes no 
total foi a Sul que passou de 14,1% do total em 2006, para 37,69% 
em 2017. Essa mudança estaria relacionada à inserção da região em 
fluxos recentes da migração internacional no país, como, por exem-
plo, de haitianos (Magalhães, 2017).  Já em relação aos ITC essa 
participação relativa encontra-se diluída entre as diferentes regiões 
do país, com destaque para o Nordeste, que passou de 7,65% (962 
em 12.568) para 9,27% (1.759 em 18.970) dos vínculos ativos no 
período considerado, tendo Ceará e Pernambuco como centros regio-
nais importantes (Fusco e Queiroz, 2018). 
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Tabela 5 – Vínculos ativos em 31/12 para imigrantes internacionais  
e Imigrantes Trabalhadores do Conhecimento (ITC) no mercado de 
trabalho formal do Brasil, segundo regiões e unidades federativas do país,  
para 2006 e 2017.

Regiões e Unidades 
Federativas

2006 2017
ITC Imigrantes ITC Imigrantes

Região Norte 601 1.490 1.099 4.804
RO 69 189 109 694
AC 47 103 109 204
AM 310 774 473 1.839
RR 14 37 71 1.243
PA 120 307 199 525
AP 8 20 30 85
TO 33 60 108 214
Região Nordeste 962 2.370 1.759 4.916
MA 38 74 67 192
PI 17 36 27 80
CE 95 316 256 993
RN 55 158 187 453
PB 100 142 139 298
PE 174 444 341 922
AL 49 94 79 189
SE 49 93 87 179
BA 385 1.013 576 1.610
Região Sudeste 8.666 31.952 12.262 60.194
MG 657 1.672 1.094 5.081
ES 119 384 186 789
RJ 1.815 7.299 2.924 10.194
SP 6.075 22.597 8.058 44.130
Região Sul 1.585 6.175 2.562 47.368
PR 565 2.078 1.004 15.930
SC 450 1.554 652 17.873
RS 570 2.543 906 13.565
Região Centro-Oeste 754 1.781 1.288 8.408
MS 102 422 166 2.254
MT 89 185 231 2.688
GO 133 327 249 1.667
DF 430 847 642 1.799
Total 12.568 43.768 18.970 125.690

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (Rais) – Ministério do Trabalho, 2000-2017. 
Tabulações do Observatório das Migrações em São Paulo – Nepo/Unicamp-Fapesp/CNPq.
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Ademais, cabe avaliar a participação dos registros para ITC 
entre os vínculos de trabalho para o total de imigrantes no país. Aqui 
cabe observar que regionalmente os vínculos de trabalho para ITC 
também perderam espaço relativo em relação ao montante regio-
nal. Enquanto em 2006 os registros de ITC eram, respectivamente, 
74,22% no Nordeste, 42,3% na região Centro-Oeste e 40,3% na 
região Norte; em 2017 esse grupo passou a representar, 35,8% no 
Nordeste, 15,3% no Centro-Este e 22,9% nos estados do Norte do 
país. Essa reconfiguração se justifica pela grande inserção de traba-
lhadores imigrantes com níveis de escolaridade mais baixos de outros 
países da América Latina e Caribe (Domeniconi, 2017). Não obs-
tante, todas as regiões e unidades federativas apresentaram um ganho 
em termos absolutos na presença de imigrantes trabalhadores do 
conhecimento. 

Considerações finais

A partir da discussão apresentada e com base nas informações 
da CGIL/CNIg e da Rais é possível elencar algumas considerações 
gerais acerca da dinâmica da migração internacional para o Brasil em 
anos recentes, especialmente da parcela mais qualificada dessa popu-
lação, nesse estudo, considerada imigrantes trabalhadores do conhe-
cimento (Domeniconi e Baeninger, 2016). 

Em primeiro lugar, o estudo apontou um cenário de crescente 
competição internacional pela mão de obra qualificada (OCDE, 
2008) que apresenta novos contornos e desafios à sua compreensão 
no século XXI, especialmente, tendo em vista as múltiplas tempo-
ralidades, espacialidades e composição dessa modalidade migratória 
(Wenden, 2001).

Uma segunda observação diz respeito à concessão de autoriza-
ções de trabalho aos imigrantes internacionais e suas mudanças em 
anos recentes. Entende-se que as tendências apontadas são centrais 
para a compreensão dos processos, interesses e posicionamentos 
do governo brasileiro a respeito da questão migratória. Sobretudo, 
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porque envolvem assuntos relacionados à geopolítica nacional e inter-
nacional, aos interesses políticos de diferentes atores e uma sele-
tividade própria aos órgãos responsáveis pela concessão tanto das 
permissões para atuação do imigrante no mercado de trabalho formal 
brasileiro, quanto no deferimento das solicitações de vistos por moti-
vos de trabalho (Domeniconi, 2017). 

Ademais, observa-se que as características predominantes entre 
os imigrantes trabalhadores do conhecimento que de fato conseguem 
adquirir as autorizações de trabalho, os vistos para permanência – 
definitiva ou temporária – e se inserem no mercado formal de traba-
lho brasileiro vêm mudando ao longo dos últimos anos, assim como 
os espaços da migração em que se encontram (Baeninger, 2012). 
Nota-se, a partir dos dados da Rais, que, ainda que São Paulo e o 
Sudeste mantenham-se como importante centro de concentração, há 
maior dispersão dos vínculos de trabalho para imigrantes, sobre-
tudo para imigrantes trabalhadores do conhecimento no país. O que 
aponta tendências importantes quanto à inserção dessas localidades 
em processos e dinâmicas globais que passam, cada vez mais, a mobi-
lizar diferentes contingentes de imigrantes (ibid.). Com destaque 
para a crescente inserção sociolaboral de imigrantes trabalhadores 
do conhecimento latino-americanos e caribenhos no mercado formal 
brasileiro.

Uma quarta consideração indica uma possível convergência 
entre interesses de atores específicos, como as grandes empresas mul-
tinacionais e o Estado na delimitação do imigrante internacional qua-
lificado que se pretende ter na sociedade e no mercado de trabalho do 
país. Esse cenário indica uma dinamização do mercado laboral bra-
sileiro em relação à viabilidade e potencialidade desses novos espa-
ços da migração internacional (ibid.) para a absorção de uma mão 
de obra extremamente qualificada e que, como aponta o debate pro-
posto, está possivelmente relacionada à presença de empresas e capi-
tais produtivos e financeiros que conectam, cada vez mais, realidades 
locais a processos globais (Sassen, 1998).
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As informações apreendidas corroboram para a compreen-
são dos fluxos migratórios internacionais para o Brasil no início do 
século XXI, principalmente quando analisadas à luz de transfor-
mações maiores na dinâmica transnacional de reprodução do capi-
tal (Sassen, 2002; Robinson, 2012) e do lugar ocupado pelo país, do 
ponto de vista nacional e regional, na rota das migrações internacio-
nais (Baeninger, 2014), na divisão internacional do trabalho (Harvey, 
1992) e nos circuitos globais da produção (Sassen, 1992). 
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Anexo 1

Resoluções Normativas para autorização de trabalho de residência no 
Brasil conforme ano, órgão deliberativo e descrição.

Resolução 
Normativa Ano Órgão Descrição

RN 01 2017 CNIG
Disciplina procedimentos para a concessão de 
autorização de residência de competência do 
Ministério do Trabalho.

RN 02 2017 CNIG
Disciplina a concessão de autorização de residência 
para fins de trabalho com vínculo empregatício no 
Brasil.

RN 03 2017 CNIG
Disciplina a concessão de autorização de residência 
para fins de trabalho sem vínculo empregatício no 
Brasil, para prestar serviço de assistência técnica.

RN 04 2017 CNIG
Disciplina a concessão de autorização de residência 
para fins de trabalho sem vínculo empregatício no 
Brasil, para transferência de tecnologia.

RN 05 2017 CNIG

Disciplina a concessão de autorização de residência 
para fins de trabalho sem vínculo empregatício 
no Brasil a marítimo que trabalhe a bordo de 
embarcação de cruzeiros marítimos pela costa 
brasileira.

RN 06 2017 CNIG

Disciplina a concessão de autorização de residência 
para fins de trabalho sem vínculo empregatício 
no Brasil para atuação como marítimo a bordo de 
embarcação ou plataforma de bandeira estrangeira.

RN 07 2017 CNIG

Disciplina a concessão de autorização de residência 
para fins de trabalho sem vínculo empregatício 
no Brasil para prestar serviço ou auxílio técnico ao 
Governo brasileiro.

RN 08 2017 CNIG

Disciplina a concessão de autorização de residência 
para fins de trabalho sem vínculo empregatício 
no Brasil ao abrigo de acordo de cooperação 
internacional.

RN 09 2017 CNIG

Disciplina a concessão de autorização de residência 
para fins de trabalho sem vínculo empregatício no 
Brasil, para representar no país, instituição financeira 
ou assemelhada sediada no exterior.

RN 10 2017 CNIG

Disciplina a concessão de autorização de residência 
para fins de trabalho sem vínculo empregatício no 
Brasil, para representar pessoa jurídica de direito 
privado sem fins lucrativos.

RN 11 2017 CNIG

Disciplina a concessão de autorização de residência 
para imigrante administrador, gerente, diretor 
ou executivo com poderes de gestão, para 
representar sociedade civil ou comercial, grupo ou 
conglomerado econômico – pessoa jurídica.
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Resolução 
Normativa Ano Órgão Descrição

RN 12 2017 CNIG

Disciplina a concessão de autorização de residência 
para exercício de cargo, função ou atribuição, sem 
vínculo empregatício, por prazo indeterminado, 
em razão de legislação federal específica exigir 
residência no Brasil.

RN 13 2017 CNIG
Disciplina a concessão de autorização de residência 
para realização de investimento de pessoa física em 
pessoa jurídica no país.

RN 14 2017 CNIG
Disciplina a concessão de visto temporário e 
autorização de residência para prática de atividades 
religiosas.

RN 15 2017 CNIG

Disciplina a concessão de visto temporário e 
autorização de residência para prestação de serviço 
voluntário junto à entidade de direito público 
ou privado sem fins lucrativos, ou a organização 
vinculada a governo estrangeiro.

RN 16 2017 CNIG

Disciplina a concessão de autorização de residência 
prévia, para realização de atividades artísticas ou 
desportivas, com contrato por prazo determinado, 
sem vínculo empregatício com pessoa física ou 
jurídica sediada no país.

RN 17 2017 CNIG

Disciplina a concessão de visto temporário e 
autorização de residência para fins de trabalho sem 
vínculo empregatício no Brasil, para realização de 
atividade como correspondente de jornal, revista, 
rádio, televisão ou agência noticiosa estrangeira.

RN 18 2017 CNIG

Disciplina a concessão de autorização de residência 
para fins de trabalho sem vínculo empregatício no 
Brasil, a imigrante, vinculado a Grupo Econômico cuja 
matriz situe-se no Brasil, com vistas à capacitação e à 
assimilação da cultura empresarial e em metodologia 
de gestão da empresa interessada.

RN 19 2017 CNIG

Disciplina a concessão de autorização de residência 
para fins de trabalho sem vínculo empregatício no 
Brasil, para receber treinamento profissional junto à 
subsidiária, filial ou matriz brasileira.

RN 20 2017 CNIG

Disciplina a concessão de visto temporário e de 
autorização de residência para pesquisa, ensino 
ou extensão acadêmica a cientista, pesquisador, 
professor e ao profissional estrangeiro que pretenda 
vir ao país, com prazo de estada superior a 90 
(noventa) dias.

RN 21 2017 CNIG

Disciplina a concessão de autorização de residência 
para fins de trabalho com vínculo empregatício no 
Brasil, na condição de atleta profissional, definido 
em lei.
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Resolução 
Normativa Ano Órgão Descrição

RN 22 2017 CNIG

Disciplina a concessão de autorização de residência 
para fins de trabalho sem vínculo empregatício 
no Brasil para atuação como marítimo a bordo de 
embarcação estrangeira de pesca arrendada por 
empresa brasileira.

RN 23 2017 CNIG
Disciplina os casos especiais para a concessão de 
autorização de residência associada às questões 
laborais.

RN 24 2018 CNIG
Disciplina a concessão de autorização de residência 
para realização de pesquisa, ensino ou extensão 
acadêmica com vínculo no país.

RN 25 2018 CNIG
Disciplina a concessão de visto temporário a 
imigrante maior de quatorze e menor de dezoito 
anos para realização de atividades desportivas.

RN 26 2018 CNIG
Disciplina a concessão de autorização de residência 
para fins de trabalho para realização de estágio 
profissional ou intercâmbio profissional.

RN 27 2018 CNIG Dá nova redação à Resolução Normativa n. 20, de 12 
de dezembro de 2017.

RN 28 2018 CNIG
Altera dispositivos das Resoluções Normativas n. 
14, de 12 de dezembro de 2017, e nº 15, de 12 de 
dezembro de 2017.

RN 29 2018 CNIG Dá nova redação à Resolução Normativa n. 8, de 1 de 
dezembro de 2017.

RN 30 2018 CNIG Disciplina a renovação do prazo de autorização de 
residência ou a alteração para prazo indeterminado.

RN 32 2018 CNIG Altera as Resoluções Normativas n. 14, de 12 de 
dezembro de 2017 e n. 30, de 12 de junho de 2018.

RN 33 2018 CNIG Altera a Resolução Normativa n. 20, de 12 de 
dezembro de 2017.

RN 35 2018 CNIG

Disciplina a concessão de visto temporário e de 
autorização de residência para receber treinamento 
no manuseio, na operação e na manutenção de 
máquinas, equipamentos e outros bens produzidos 
em território nacional, sem vínculo empregatício no 
Brasil.

RN 36 2018 CNIG Disciplina a concessão de autorização de residência 
em decorrência de investimento imobiliário no Brasil.

Fonte: Portal de Imigração Laboral – Ministério da Justiça e Segurança Pública. Disponível em: 
<https://portaldeimigracao.mj.gov.br/pt/normas/resolucoes-normativas-1>. Acesso em: 14 de 
ago. 2019.
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