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TEORIAS DAS MIGRAÇÕES INTERNACIONAIS 

 

 

Introdução 

 

Os migrantes de todos os tempos evocam diversas imagens. A partida, a viagem, 

o trajeto e a chegada a uma nova terra constrói um fio e uma trajetória que nos inquieta. 

Nos perguntamos por que migraram, quem deixaram, o que mudou em suas vidas. Estas 

imagens, quando associadas aos migrantes da virada do século XIX para o século XX, 

sugeriam desagregação social, quebra de laços familiares, guetos, criminalidade. Estes 

processos e problemas decorrentes da urbanização que emergiram nas cidades 

receptoras de grande contingente de migrantes de diversos lugares, muitas vezes foram 

associados a presença desta população. Assim, foi nos EUA, país receptor de milhões 

imigrantes de diferentes nacionalidades, que a migração tornou-se um problema 

sociológico. Isto significou problematizar estas imagens acerca dos migrantes e procurar 

desvelar estes movimentos de população.  

Neste artigo abordaremos como os migrantes foram apreendidos pelos teóricos 

da migração e como os estudos contemporâneos buscam dar conta dos novos fluxos 

migratórios. Para realizar tal mapeamento, reconstruiremos sinteticamente a trajetória 

das teorias sobre migração internacional. 

Inicialmente nos deteremos nas teorias que enfatizaram os processos de 

(des)integração social e a assimilação cultural dos imigrantes, cuja matriz fundamental 

são os estudos da Escola de Chicago. Em seguida, comentaremos as análises críticas 

posteriores e os estudos que questionaram o melting pot e analisaram a complexa 

                                           
1 Doutorandas em Ciências Sociais, IFCH – UNICAMP. 



 

 

2 

 

inserção dos imigrantes no mercado de trabalho. Discutiremos ainda como outras 

abordagens trataram os movimentos populacionais, partindo de diferentes perspectivas 

que analisaram a inserção do migrante no mercado de trabalho, num contexto de 

aumento dos fluxos migratórios internacionais a partir dos anos 50. Numa outra 

perspectiva, as teorias de redes sociais e transnacionalismo enfatizaram as múltiplas 

relações que os migrantes estabelecem com as sociedades tanto de origem quanto de 

destino, evidenciando que as categorias pelas quais os migrantes são analisados 

necessitam ser problematizadas.  

As migrações recentes de brasileiros para o estrangeiro ocorrem no contexto dos 

fluxos migratórios contemporâneos. Assim como os migrantes do início do século, 

muitas imagens são associadas aos mesmos. Entretanto, a partir da análise das teorias 

sobre migrações internacionais, pretendemos colocar questões e delinear perspetivas de 

reflexão  que nos possibilitem compreender melhor quem são, por que partem e como 

vivem os imigrantes brasileiros no exterior.  

 

 

Migração como problema sociológico 

 

O tema da migração não era uma questão relevante para os estudos sociológicos 

da virada do século XIX para XX. Richmond (1988), ao analisar os clássicos – Malthus, 

Marx, Durkheim e Weber – demonstrou que a migração era analisada enquanto 

conseqüência do processo de desenvolvimento do capitalismo, assim como os processos 

de industrialização e urbanização. Isto envolvia o declínio das comunidades rurais e a 

criação de culturas heterogêneas e cosmopolitas, na concorrência dos imigrantes por 

emprego e na luta para sobreviver numa cidade de ambiente estranho. Para demonstrar 

este argumento, Richmond demonstra como os autores clássicos da sociologia 

abordaram a questão da migração. 

Segundo Malthus, a migração era vista como uma conseqüência inevitável da 

superpopulação. O Novo Mundo possibilitava um espaço para as migrações temporárias 

para fugir do ciclo de pobreza e miséria. Este pensamento derivava de sua concepção de 

que a população crescia em ordem geométrica, enquanto a capacidade de gerar 

tecnologias crescia em ordem aritmética. 
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Já Marx discordava de Malthus, cuja visão ele considerava reacionária, pois 

apontava para a inevitabilidade e/ou naturalização da pobreza. Marx colocava a culpa 

do quadro de pobreza nos empreendedores capitalistas que deliberadamente abaixavam 

os salários para maximizar seus ganhos. Ao examinar os efeitos das mudanças 

econômicas e políticas na França, Irlanda, e Escócia, Marx realçou a cumplicidade dos 

governos e dos militares na coerção de camponeses e pequenos proprietários para 

migração, através de movimentos de cercamentos (enclosures), autorização de partida e 

assistência estatal aos movimentos de emigração.  

Durkheim reconhecia claramente a migração como um dos fatores de quebra das 

comunidades tradicionais mantidas juntas pelos laços de solidariedade mecânica. A 

transição para a solidariedade orgânica, baseada numa divisão social de trabalho e 

interdependência econômica, era freqüentemente acompanhada pela anomia, ou o 

colapso do sistema de valores comuns, que resultava em desintegração social, que, por 

sua vez, poderia levar a conseqüências patológicas. Tais conseqüências incluíam crime, 

suicídio e conflito de grupo.  

Max Weber percebia a migração de forma menos definida. Como Marx e 

Durkheim, Weber estava concentrado nas conseqüências da industrialização e 

crescimento do capitalismo. Ele estava impressionado com os efeitos desintegradores e 

notava a importância da religião, particularmente pelo que chamou de "ética 

protestante", a qual reconhecia como condição necessária para acumulação de capital e 

para impor um código de disciplina sobre a força de trabalho. Weber dizia que a 

migração era um fator incidental, criando novas classes sociais e grupos de status 

étnicos. 

Para estes autores portanto, a migração era analisada como conseqüência do 

desenvolvimento do capitalismo, que, por sua vez, dá-se através da industrialização, 

urbanização e mobilidade populacional. Assim, a migração é uma preocupação 

secundária para estes autores, naquele contexto. 

      Entretanto, no início do século XX, os sociólogos americanos foram levados a 

colocar a migração como um problema, dada a crescente mobilidade populacional da 

Europa para os países do Novo Mundo, particularmente os Estados Unidos. Essa 

mobilidade, decorrente do crescimento populacional e das crises econômicas naqueles 

países, gerou um intenso debate político nos Estados Unidos, sobretudo tendo em vista a 
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preocupação emergente nesse país com a constituição da sociedade frente à presença de 

imigrantes, debate este que ainda hoje é bastante polêmico. 

O estudo pioneiro dentro dessa abordagem, a obra de Thomas & Znaniecki 

(1918), The Polish Peasant in Europe and America, influenciou fortemente os estudos 

posteriores de migração. Esta obra é considerada importante por que, embora tratasse de 

um objeto específico – os cerca de dois milhões de poloneses que migraram para a 

América entre 1880 e 1910 –também demonstrou como o processo de migração quebra 

os laços de solidariedade, particularmente o sistema familiar. Os estudos influenciaram 

o surgimento da sociologia urbana e da sociologia do desvio, temas retomados pela 

Escola de Chicago.  

A Escola de Chicago desenvolveu as análises de Thomas & Znaniecki em várias 

direções. O foco destas análises estava nos processos de adaptação, aculturação e 

assimilação dos grupos imigrantes dentro da sociedade americana. Estes teóricos 

acreditavam que ocorreria uma completa assimilação estrutural e cultural, embora não 

fosse claro se isso envolveria a adoção de valores anglo-americanos. O termo melting 

pot passaria a se referir a esse processo de assimilação e/ou americanização dos 

imigrantes, não implicando, no entanto, no total abandono de seus valores e modo de 

vida, mas sim, em tornar-se grupos cada vez mais amplos e inclusivos. 

A maior crítica ao modelo clássico de adaptação dos imigrantes e às idéias de 

ciclo das relações raciais consiste no reconhecimento de que esta não era adequada para 

tratar a migração, pois não reconhecia as diferenças resultantes dos processos de 

colonialismo e imperialismo, que configuravam os vários fluxos migratórios. Neste 

sentido, os pressupostos colocados por esta Escola foram postos em xeque na medida 

em que o melting pot não se concretizou, pois, ao contrário, esses grupos se 

transformaram em grupos étnicos2 afirmando suas distintividades. 

Ao longo dos anos 50, como uma das conseqüências das transformações 

políticas e econômicas do período pós-guerra, ocorreu uma reconfiguração dos fluxos 

migratórios internacionais. Novos grupos migrantes, tais como latino-americanos, 

asiáticos e outros não brancos, entraram no melting pot e evidenciaram a persistência 

dos grupos étnicos, o que colocou em questão os pressupostos assimilacionistas. A 

                                           
2 Sobre a transformação de grupos imigrantes em grupos étnicos na sociedade americana, ver Poutignat & 
Streiff-Fenart (1998), que fazem uma discussão sobre o conceito de etnicidade. 
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partir dos anos 60, os estudos realizados podem ser caracterizados como revival étnico e 

expressaram a crise das análises baseadas nos princípios da modernização (Poutignat & 

Streiff-Fenart: 1998). 

As teorias marxistas enfocaram aspectos diferentes em relação aos temas 

tratados pela Escola de Chicago. O crescimento do uso de trabalhadores temporários em 

países europeus como França, Alemanha e Suíça, reacendeu o interesse pela idéia de 

exército de reserva de trabalhadores que o sistema capitalista mobiliza quando necessita. 

Segundo Richmond (1988:34), os trabalhadores nativos nas sociedades industriais são 

hábeis em se beneficiar dos sindicatos e do welfare state. Eles formavam uma 

‘aristocracia de trabalho’ que não estava preparada para ser pouco remunerada em 

trabalhos duros que requeriam trabalho manual pesado e longas horas. Empregadores 

encorajavam portanto a migração de outros países de menor desenvolvimento para 

encarregá-los de serviços subalternos e menos remunerados. Entretanto, tais 

empregadores não encorajavam os imigrantes a permanecerem e esses últimos eram 

desprovidos de benefícios maiores de cidadania nos países receptores. Castles & Kosak 

(1973) aplicaram esta teoria na Europa e Portes (1981) aplicou aos Estados Unidos. 

Uma outra contribuição teórica é a compreensão da migração a partir de estudos 

da sociologia e economia nos Estados Unidos, com ênfase na estratificação e divisão ou 

segmentação do mercado de trabalho nas sociedades industriais avançadas. Imigrantes, 

assim como as minorias étnicas e as mulheres, tenderiam a permanecer em indústrias 

marginais e mercado secundário de trabalho, sem qualificação para conseguir 

remuneração melhor do que os trabalhadores nativos, que por sua vez, são protegidos 

pelos sindicatos, licença de trabalho e mercado de trabalho interno gerado por grandes 

corporações. Neste contexto, as redes sociais e discriminação institucional servem para 

excluir o migrante e colocá-los no emprego menos remunerado e temporário. Imigrantes 

não documentados tendem a ser particularmente mais vulneráveis a este respeito. 

Mulheres e minorias étnicas podem sofrer uma dupla ou tripla exploração face a 

discriminação dentro do mercado secundário. A análise que enfatiza a estratificação 

étnica e mercado de trabalho segmentado, combina características do conflito de classe 

e modelos de pluralismo cultural. 

Como Gabaccia (1992) ressaltou, esse novo interesse pelos fenômenos 

migratórios está muito marcado por uma análise econômica dos processos migratórios. 
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Isso significa estudos macro-sociológicos, tendo o foco deslocado para análises mais 

quantitativas, de surveys, e nesse sentido, há uma ênfase muito maior no indivíduo 

migrante do que nas suas relações sociais. Nesse momento, a sociologia faz fronteira 

mais próxima à economia do que à história e psicologia social, que influenciaram muito 

os estudos dos funcionalistas e da própria Escola de Chicago. 

 

 

A Economia da Migração  

  

Dentre as abordagens econômicas, a perspectiva neoclássica enfatiza que a 

migração internacional de trabalhadores é causada pelas diferenças de taxas salariais 

entre países. Os mercados de trabalho – e não outros, como financeiro, por exemplo – 

são os mecanismos primários pelos quais os fluxos internacionais são induzidos, isto é, 

eles defendem a teoria do equilíbrio de renda e emprego de diferentes países. Para os 

neoclássicos, o migrante calcula o custo e o benefício da experiência migratória e é isso 

que influencia e determina a sua decisão, sendo que a migração é entendida aqui como 

simples somatória de indivíduos que se movem em função do diferencial de renda 

(Harris & Todaro, 1970). O modelo neoclássico definia o sucesso do migrante pela sua 

educação, experiência de trabalho, domínio da língua da sociedade hospedeira, tempo 

de permanência no destino e outros elementos do capital humano.  

Para Portes3 (1995), a ênfase dada à ação racional pelos neoclássicos seria 

questionável, pois estes autores não consideravam a ação econômica sendo socialmente 

orientada, o que significa dizer que a busca por ganhos materiais também deve estar 

relacionada às expectativas de reciprocidade no curso da interação social no interior do 

seu grupo. Desta forma, estas críticas vão sugerir que os migrantes não devem ser vistos 

apenas como indivíduos, mas como integrantes de estruturas sociais que afetam os 

múltiplos caminhos de sua mobilidade espacial e sócio-econômica. Ao considerar os 

migrantes como inseridos em grupos étnicos, redes sociais e utilizando-se do capital 

                                           
3 Este autor, partindo do conceito de Weber de ação social, considera que os indivíduos, ao optarem por 
uma ação racional, levam em consideração não apenas princípios econômicos mas, também procuram 
atender as expectativas relacionadas ao grupo ao qual pertencem. O impacto dessa forma de entender a 
ação racional nos estudos sobre migração – a decisão de migrar e o próprio processo de inserção do 
migrante na sociedade de destino – passa a ser analisado considerando a influência das relações sociais e 
não apenas a decisão individual. 
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social para o seu empreendimento migratório, Portes (1995) nos fornece categorias 

analíticas que permitem compreender melhor a complexidade dos novos movimentos 

migratórios. No contexto de mudança das características dos fluxos, Portes propõe 

princípios – tais como influência centro-periferia e desequilíbrio estrutural; modos de 

incorporação; grupos intermediários e enclaves étnicos; e economia informal – 

questionando a perspectiva neoclássica sobre as origens da migração e adaptação 

econômica dos imigrantes.  

Nos anos recentes, os “novos economistas” da migração têm contribuído para 

desafiar muitas hipóteses e conclusões da teoria neoclássica (Stark & Bloom, 1985). A 

principal contribuição desta nova abordagem é que entendem que as decisões 

migratórias não são tomadas pelos atores individuais isolados, mas por unidades 

maiores de pessoas relacionadas – tipicamente famílias ou domicílios – nas quais as 

pessoas agem coletivamente, não apenas para maximizar a renda esperada, mas também 

para minimizar e afrouxar os constrangimentos associados a uma variedade de 

mercados de trabalho. Os modelos teóricos que crescem nesta linha dos “novos 

economistas” da migração, baseiam-se em um conjunto de proposições e hipóteses que 

são completamente diferentes da teoria neoclássica, levando a um conjunto muito 

diferente de prescrições políticas.  

Como os novos economistas, Massey (1997) aponta para os limites das 

proposições neoclássicas. A partir das características gerais, levantou alguns pontos que 

resumiremos a seguir: a unidade de analise não seria o indivíduo autônomo mas sim, as 

famílias, domicílios ou outras unidades de produção e consumo culturalmente definidas; 

o diferencial de renda não é uma condição necessária para ocorrer a migração 

internacional, uma vez que podem contar com incentivos para diversificar os riscos 

através das redes sociais; a migração internacional, emprego e produção local não são 

mutuamente possibilidades exclusivas; as políticas governamentais ocasionam 

mudanças econômicas que afetam a distribuição de renda podendo influenciar a 

migração internacional independente de seus efeitos sobre a renda.  

Podemos considerar ainda uma outra abordagem, a dos estudos do 

funcionamento do mercado de trabalho. Estes foram feitos nos Estados Unidos, 

dividindo-se em duas perspectivas diferentes sobre a inserção e o desempenho dos 

imigrantes. A primeira abordagem seria a dos teóricos da segmentação (Piore & 
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Doeringer 1971, e Gordon et al. 1982, 1964) e a segunda seria os teóricos do capital 

humano (Borjas 1990).  

Os principais argumentos dos teóricos do capital humano seriam que os 

imigrantes ilegais têm acesso aos bens e serviços assistenciais do welfare americano, o 

que vem penalizando os orçamentos de alguns estados como a Flórida e Califórnia. No 

âmbito do mercado de trabalho, estes imigrantes com baixa qualificação são acusados 

de tirar os empregos dos nativos e rebaixar os salários das regiões ou cidades onde se 

concentram. Estes teóricos acreditam que a política imigratória deve priorizar a entrada 

e a permanência de imigrantes com melhor qualificação, a fim de atingir um sistema 

econômico mais produtivo. 

Os teóricos da segmentação, diferentemente da perspectiva anterior, argumentam 

que haveria uma complementaridade entre o imigrante e o nativo quanto à locação de 

mercado de trabalho. Esses dois grupos de trabalhadores atenderiam a diferentes 

oportunidades de emprego de um mercado de trabalho que é segmentado em dois 

estratos: o mercado de trabalho primário e o secundário. O primário se caracteriza por 

requerer alta qualificação, melhores salários e possibilidades de ascensão hierárquica e 

estão presentes nas grandes empresas capitalistas. O secundário freqüentemente oferece 

baixos salários, alta rotatividade, baixa qualificação e poucas possibilidades de ascensão 

hierárquica. Este mercado secundário seria ocupado por trabalhadores migrantes, 

mulheres e jovens. Neste sentido, os teóricos da segmentação argumentam, ao contrário 

dos teóricos do capital humano, que os migrantes não concorrem com os nativos pelo 

emprego.  

Criticando pressupostos implícitos em vários estudos da migração, Sassen 

(1988) demonstrou que, embora seja inegável que a pobreza, desemprego e super 

população possibilitam as migrações, é também necessário identificar os processos que 

transformam essas condições, criando uma situação que leva à migração. Tais processos 

estão relacionados com a reorganização da economia mundial nas duas últimas décadas, 

resultando na formação de um espaço transnacional, onde a circulação de trabalhadores 

é apenas um dos fluxos dentre outros, como os de capital, mercadorias, serviços e 

informações. Nesse sentido, diante da internacionalização da produção e da 

reorganização da economia mundial, o investimento estrangeiro é uma das variáveis 

para entendermos os fluxos das migrações internacionais.  
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O paradoxo de ocorrer emigração em países com altas taxas de crescimento e 

haver desemprego nos países de destino, como os Estados Unidos, explica-se pela 

generalização das relações de mercado e pelo desenvolvimento das formas modernas de 

produção, que têm levado a uma ruptura nas relações de emprego, desembocando na 

internacionalização da produção. A expansão da manufatura e da agricultura para 

exportação estão intimamente relacionadas com o investimento estrangeiro direto dos 

países industrializados e tem levado novos segmentos da população às migrações 

regionais e de longa distância. 

A transformação da estrutura do mercado de trabalho está intimamente 

relacionada com as mudanças que também ocorreram na organização industrial. É o que 

Sassen chama de ruptura da estrutura tradicional do trabalho. A subcontratação 

organizada, por exemplo, a oportunidade para formação de pequenos negócios, em 

alguns casos, permite que antigos sistemas de trabalho doméstico, artesanal e familiar 

revivam e floresçam. Constata-se também a proliferação das economias ‘informais’ e 

‘clandestinas’ no mundo capitalista avançado, com retorno de formas de produção que 

envolvem exploração, principalmente nos setores ocupacionais mais baixos nas grandes 

cidades. Isso significa, portanto, uma transformação no modo de controle de trabalho e 

de emprego. 

Nesse cenário mundial, nas duas últimas décadas, sobretudo a partir do período 

pós II Guerra Mundial, o capitalismo está se tornando cada vez mais organizado através 

da dispersão, da mobilidade geográfica e das respostas flexíveis nos mercados de 

trabalho, nos processos de trabalho e nos mercados de consumo, sempre acompanhado 

por grandes inovações tecnológicas, de produtos e institucionais. É a partir desse quadro 

internacional que Sassen busca a idéia de ruptura nas estruturas tradicionais de 

emprego, que está intimamente relacionada com a internacionalização da produção que, 

por sua vez, está inteiramente assentada no investimento estrangeiro, nas novas regiões 

que tomaram impulso com a emergência e implantação da nova indústria de 

processamento para exportação. Dentro deste contexto, a imigração é um processo em 

que o investimento estrangeiro direto não é uma causa, mas é a própria estrutura da 

nova economia reorganizada pela acumulação flexível que cria certas condições para a 

emigração emergir como opção. 
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Os níveis significativos e a concentração de investimento estrangeiro podem ser 

vistos como um fator promotor de emigração na medida em que: (a) a incorporação de 

novos segmentos da população no trabalho e a ruptura da estrutura tradicional de 

trabalho criaram uma oferta de trabalhadores migrantes; (b) ocorre a feminização da 

nova força de trabalho industrial provocando impacto sobre as oportunidades de 

trabalho dos homens, tanto nas novas zonas industriais quanto na estrutura tradicional 

de trabalho; e (c) consolida as relações objetivas e ideológicas entre os países em 

desenvolvimento e os avançados (onde se origina a maioria do capital estrangeiro). 

Nesse sentido, existe um efeito de “ocidentalização” generalizado que contribui para 

formação de um exército de emigrantes potenciais e ao mesmo tempo, contribui para 

que a emigração seja vista como uma opção atual (Sassen 1988). 

 

 

 Redes Sociais 

  

Esta síntese das abordagens teóricas sobre a migração internacional demonstra a 

necessidade de se complexificar as análises que se restringem aos aspectos econômicos 

nos quais os migrantes parecem indivíduos que agem desconectados de relações sociais, 

apontando para a importância de se analisar as redes sociais no processo migratório.  

Segundo Boyd (1986), a utilização das redes sociais não é uma novidade na 

pesquisa sobre a migração. Nos anos 70, estudiosos analisaram os processos de redes de 

migração e o papel que parentes e amigos desempenhavam no fornecimento de 

informações e auxílio no processo migratório. Entretanto, os padrões de migração 

recente e novas conceitualizações da migração concentram mais interesses na 

importância da família, amigos e origem comum que sustentam essas redes. Neste 

sentido, as migrações recentes resultariam também de um momento do desenvolvimento 

das redes sociais, mais do que apenas decorrência de crises econômicas. 

Massey (1990) afirma que as redes migratórias compõem um conjunto de laços 

sociais que ligam comunidades de origem a específicos pontos de destino nas 

sociedades receptoras. Tais laços unem migrantes e não migrantes em uma complexa 

teia de papéis sociais complementares e relacionamentos interpessoais que são mantidos 

por um quadro informal de expectativas mútuas e comportamentos predeterminados.  
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Segundo Tilly (1990) as redes migram; as categorias permanecem e as redes 

criam novas categorias. As unidades efetivas da migração não são nem individuais nem 

domiciliares, mas sim conjuntos de pessoas ligadas por laços de amizade, parentesco e 

experiência de trabalho, que incorporaram o país de destino nas alternativas de 

mobilidade por eles consideradas.  

A migração de longa distância se vincula a muitos riscos: segurança pessoal, 

conforto, renda, possibilidade de satisfazer as relações sociais. Onde parentes, amigos, 

vizinhos e colegas de trabalho já tem bons contatos com o possível destino, a confiança 

sobre as redes de informações interpessoais estabelecidas minimizam e diluem os riscos. 

Portanto, assim como outros fluxos migratórios, os migrantes brasileiros utilizam-se das 

redes sociais para minimizarem os riscos presentes na migração de longa distância. 

Assim, os migrantes potenciais concentram-se naquelas poucas localidades onde 

têm fortes ligações com o lugar de origem deixando de considerar muitos outros 

destinos teoricamente disponíveis. Neste sentido, as redes limitariam as opções dos 

migrantes. A freqüência das remessas mandadas pelos migrantes para suas casas no país 

de origem e as passagens previamente pagas por pessoas no destino, revelam a extensão 

da ajuda mútua. O volume de remessas para o Brasil, por exemplo, evidencia a 

importância e a extensão das redes sociais, pois os migrantes investem nos locais de 

origem adquirindo imóveis e outro bens de consumo, auxiliando a família, pagando a 

passagem de futuros migrantes, etc., evidenciando uma particular dinâmica social 

nesses locais, envolvendo pessoas que não migraram nesse processo4.  

As redes também transformam as categorias existentes. Os emigrantes levam consigo suas 

identidades étnicas que se alteram no contexto de migração, nas relações com a sociedade de destino e 

com outros grupos de migrantes. Assim, alguns elementos de identidade do país de origem são eleitos, 

negociados e reconstruídos no contexto de migração. Portanto, ao invés de um “transplante” coletivo, há 

uma recriação seletiva de laços sociais (Tilly 1990:86). 

Massey (1990) ofereceu uma significativa contribuição às questões relacionadas 

à migração internacional ao analisar fatores sociais à luz de dados quantitativos. Ao 

demonstrar aspectos mensuráveis da organização social, que mudam com o passar dos 

anos, possibilitou algumas conjecturas sobre padrões e tendências do fenômeno 

migratório, as quais consideramos extremamente relevantes para a compreensão do 

processo como um todo.  
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Os trabalhos de Massey, Tilly e Boyd, demostraram a importância das redes 

sociais na articulação dos processos migratórios, enfatizando a solidariedade no interior 

dos grupos migrantes como uma das características que configuram e sustentam as 

redes. Entretanto, estes mesmos autores apontam para a ambigüidade dessas relações, 

pois a própria dinâmica da migração revela que os laços de parentesco, amizade e 

origem comum são também permeados por conflitos e ambigüidade.  

 Além disso, as redes sociais evidenciam que nos processos migratórios 

contemporâneos, os migrantes mantêm múltiplas relações tanto na sociedade de destino 

quanto na de origem. Estas relações sugerem características que apontam para o 

contexto transnacional dos fluxos migratórios contemporâneos, como demonstraremos a 

seguir.  

 

 

A migração como processo transnacional  

 

Para abordar os novos fluxos migratórios, Glick-Schiller, Basch e Blanc-Szanton (1992) 

sugeriram a adoção da transnacionalização como um novo campo analítico para compreensão da 

migração. Este conceito foi formulado a partir de pesquisas com vários grupos de migrantes para os EUA: 

caribenhos, haitianos e filipinos. 

Realizando um breve histórico sobre os estudos de migração, as autoras afirmam 

que a palavra migrante evoca imagens de ruptura permanente, de abandono de velhos 

padrões, aprendizado difícil de uma nova língua e cultura. Ao olharem para o imigrante 

sob esta perspectiva, como rapidamente assimilados ou aculturados pela sociedade de 

destino, tais estudos obscureceram os dados sobre as ligações com o lar, o país de 

origem. Esta perspectiva é constatada também nos estudos brasileiros sobre imigração5.  

Diferentemente destes estudos, as referidas autoras, ao compararem os dados de suas pesquisas, 

perceberam que os novos migrantes mantêm múltiplas relações sociais entre o local de emigração e a 

                                                               
4 Ver Weber e Scudeler, ambos in Sales & Reis (1999). 
5 FAUSTO (1991), numa análise da historiografia sobre a imigração estrangeira para São Paulo, destaca 
que os estudos sobre a interação do imigrante com a sociedade nacional estão marcados pelos enfoques 
onde a assimilação e a aculturação são as premissas básicas para compreender os imigrantes. O autor 
analisa tendências recentes como o estudo de Giralda Seyferth que introduziu o conceito de etnicidade 
para analisar as relações entre os imigrantes e a sociedade local. O autor, neste ponto dialoga, com as 
modificações nos enfoques teóricos sobre migrações internacionais nos EUA onde saiu-se da noção de “ 
Melting pot “ para a de pluralismo cultural colocando-o como perspectiva adequada para os estudos 
migratórios por não partirem a priori da noção de assimilação ou aculturação. 
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sociedade hospedeira. Os migrantes passam a ser chamados de trasmigrantes quando desenvolvem e 

mantêm múltiplas relações - familiares, econômicas, sociais, organizacionais, religiosas e políticas que 

ampliam as fronteiras colocando em interrelação o global e o local (Glick-Schiller, Basch e Blanc-

Szanton 1992). O enfoque transnacional enfatiza a emergência de um processo social que cruza fronteiras 

geográficas, culturais e políticas. 

No plano teórico, Glick-Schiller, Basch e Blanc-Szaton argumentaram que, embora na literatura 

sobre migração ocorressem algumas descrições e caracterizações no sentido de transnacionalização, estes 

estudos, por estarem centrados na sociedade hospedeira e na inserção do imigrante na mesma, não 

constituíram numa nova abordagem para o estudo do fênomeno. 

A percepção dos migrantes como rapidamente assimilados pelas sociedades 

hospedeiras conduziu a uma perspectiva nas ciências sociais que procurava dar conta da 

mobilidade destes fluxos categorizando-os como imigrantes “temporários”6, “retorno de 

imigrantes”, migrantes “permanentes”. Para as referidas autoras, os estudos clássicos de 

migração, ao elaborarem estas categorias não perceberam que os migrantes mantinham 

suas relações com a sociedade de origem, não em contradição, mas em conjunção com 

sua sociedade hospedeira. Por isso, os cientistas não passaram do nível descritivo ao 

enfatizarem o caráter singular e distintivo de tais fenômenos, mais do que percebê-los 

como parte de um fenômeno global. 

Esta crítica da perspectiva transnacional ao enfoque tradicional sobre as 

migrações contribui para pensarmos nas múltiplas relações que os migrantes brasileiros, 

a partir de algumas cidades no Brasil, estabelecem com as regiões de destino nos 

Estados Unidos e no Japão. Embora os próprios migrantes se autodenominem 

temporários ou permanentes, podemos considerar, em certa medida, parte deste 

contingente brasileiro no exterior como transmigrante. 

                                           
6 Num estudo sobre imigrações temporários MARTINS (1988:45), afirma que migrar temporariamente é 
mais do que ir e vir - é viver em espaços geográficos diferentes , temporalidades dilaceradas pelas 
contradições sociais. Ser migrante temporário é viver tais contradições em duplicidade; é ser duas pessoas 
ao mesmo tempo, cada uma constituída de relações sociais historicamente definidas; é viver como 
presente e sonhar como ausente. (...) Se em termos demográficos - o temporário - é essencial para o 
estudo das temporárias, em termos sociológicos o essencial é a concepção de ausência. É temporário, na 
verdade, aquele migrante que se considera a si mesmo “ fora de casa “, “ fora do lugar “ ausente , mesmo 
quando em termo demográficos tenha migrado definitivamente. O migrante temporário não cumpriu e 
não encerrou o seu processo de migração nos seus dois momentos extremos e excludentes: a 
dessocialização nas relações sociais de origem e a ressocialização nas relações sociais de adoção. Esta 
idéia de ressocialização e dessocialização pode ser útil para compreendermos a ambiguidade que vive o 
emigrante valadarense nos EUA. Entretanto, embora perceba as ligações com o lar e o país de destino ao 
colocá-los como excludentes e extremos distancia-se do conceito de transnacionalização pois, este 
enfatiza a manutenção das relações e não a sua separação parecendo-nos portanto, mais adequado para 
tratar desta problemática. 
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É importante destacar que existem diferenças significativas entre os migrantes 

brasileiros e os fluxos de portugueses, caribenhos, indianos e filipinos nos EUA, que 

impõem limites à utilização desse conceito. Os brasileiros não contam, como outros 

grupos de imigrantes estrangeiros, com políticas públicas voltadas aos migrantes no país 

de origem. Além disso, os imigrantes não estão organizados em associações articuladas 

politicamente como estão configurados outros grupos migrantes nos EUA. Por outro 

lado, as características transnacionais deste fluxo se evidenciam por uma rede de 

relações que se estabelece entre os imigrantes e aqueles que permaneceram no país.  

Essas conexões têm possibilitado aos imigrantes, durante sua permanência no exterior, deixarem 

as crianças aos cuidados dos parentes na terral natal, continuarem participando das decisões familiares, 

visitarem com certa freqüência seus familiares, comprarem imóveis e construírem casas e comércios nos 

seus países de origem, mesmo que tenham comprado casas e montado negócios no seus países de 

imigração. (Glick-Schiller, Basch e Blanc-Szaton 1995:53).  

Desta forma, o local e o global estão bem mais inter-relacionados que nas 

primeiros fluxos migratórios. Isto não quer dizer que os primeiros movimentos 

migratórios ocorreram sem que as comunidades de origem se modificassem, mas a 

natureza e intensidade das modificações alteraram-se profundamente, pois o processo de 

globalização cultural interfere nas percepções e sentimentos individuais em relação a 

esta experiência. 

Estas características transnacionais com os limites já apontados, contribuem para 

complexificarmos as análises sobre as redes sociais de imigrantes brasileiros, pois com 

a mudança da expectativa temporal, ao longo do processo migratório, percebe-se que os 

migrantes não estão apenas deixando de ser temporários e tornando-se permanentes, 

mas estão construindo um campo social entre as sociedades de origem e de destino. Da 

mesma forma, o amadurecimento das redes sociais nos locais de destino sugerem a 

constituição de organizações informais e associações que buscam atender as 

necessidades e demandas dos imigrantes no exterior (Souza 1999:29-34). 

Segundo Jones (1992), quando os estudos sobre emigração categorizam os 

emigrantes como temporários ou permanentes não contemplam a complexidade dos 

fluxos contemporâneos. O autor, também dentro do enfoque transnacional, procura 

sintetizar algumas características dos migrantes transnacionais: os migrantes mantêm 

ligações com a família na sua terra natal; não estabelecem residência permanente na 
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sociedade hospedeira, as pessoas retornam para viver em seus países em algum 

momento de suas vidas; estão em mobilidade social ascendente. 

Partindo desta caracterização, Jones (1992:219-220) afirma que o conceito de 

transnacionalização possui três premissas centrais: a primeira seria o problema dos 

limites da unidade social, a segunda é que a experiência do imigrante transnacional está 

inexoravelmente ligada às condições do capitalismo global e a terceira que a existência 

do migrante transnacional coloca-nos para reconceitualizar as categorias de 

nacionalismo, etnicidade e raça. O autor destaca a ausência do conceito de classe social. 

Desta forma, sugere que a transnacionalização é ao mesmo tempo um produto do 

capitalismo e contribui para a expansão deste, sugerindo que se poderia situar a 

migração no contexto da transformação de classe, o que implicaria em reconhecer que a 

produção e reprodução de classe, não é simplesmente um fenômeno socio-econômico, 

mas também um fenômeno político cultural. 

A caracterização de Jones demonstrou as possibilidades e limites do conceito de 

transnacionalização. As possibilidades estariam relacionadas a esta perspectiva perceber 

o migrante entre dois lugares. O limite seria o fato desta análise contribuir para 

legitimar a forma de inserção excludente dos países do Terceiro Mundo nesta economia 

mundial, fornecendo mão-de-obra barata para ser explorada. Entretanto, cremos que 

estes limites apenas nos alertam para que o conceito de transnacionalização não englobe 

estas diferenças.  

O fato do conceito nos permitir “olhar” para os dois lugares, a sociedade de 

destino e a de origem, possibilita-nos perceber que o emigrante ilegal, embora 

explorado, consegue tirar algumas vantagens de sua situação, no caso, usufruir de 

algumas prerrogativas do “welfare state” americano. Estar entre dois lugares, por mais 

problemático que possa ser no plano das relações sociais, familiares e afetivas, aciona 

novos valores, padrões e normas no contexto local que nos ajudam a perceber como o 

fluxo de brasileiros guarda semelhanças com os fluxos de outros grupos emigrantes. 

 

 

Considerações Finais 
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Este panorama teórico possibilitou-nos compreender como os estudiosos 

abordaram a questão da migração e refletirmos sobre os recentes fluxos de migrantes 

brasileiros ao exterior. Percorrendo essas trajetórias, percebemos que os imigrantes 

brasileiros se inserem nos fluxos recentes de migração internacional, estabelecendo 

múltiplas relações tanto nas sociedades de origem como na de destino, sugerindo a 

importância de considerarmos as redes sociais, bem como algumas características 

transnacionais das mesmas. 

Inicialmente, demonstramos como a migração tornou-se um problema relevante 

para as ciências sociais. Neste sentido, embora os autores clássicos da sociologia 

analisassem este tema de uma forma secundária, eles já apontavam para os impactos das 

migrações nos processos sociais. Para os Estados Unidos, como Handlin (1959) 

afirmou, a sua história é a história da imigração. A grande preocupação deste período 

era compreender como os indivíduos se integravam à sociedade americana e este foi o 

marco referencial da Escola de Chicago. A grande contribuição da Escola de Chicago, 

embora muitas críticas tenham sido feitas aos seus trabalhos posteriormente, foi que ela 

se constituiu enquanto um referencial para os estudos migratórios, uma vez que 

transformou o tema da migração num problema sociológico. 

Os teóricos neoclássicos econômicos estavam mais preocupados com as causas 

da migração, uma vez que focavam na escolha racional, enquanto os das redes sociais 

centram nos grupos sociais que produzem e sustentam o processo migratório através de 

suas redes migratórias. As duas perspectivas separadas não dão conta da complexidade 

do fenômeno migratório.  

A contribuição das análises das redes sociais para a teoria das migrações seria de 

que, uma vez estabelecidas, podem indicar tendências nos fluxos migratórios, pois os 

grupos tendem a migrar para lugares onde possuem contatos prévios: amigos, parentes e 

conterrâneos. 

A vida cotidiana dos imigrantes redefine, ao longo do processo, o projeto de 

“fazer a América” indicando que a transnacionalização, mais do que um conceito, 

significa estar entre dois lugares. Viver esta fragmentação representa para o migrante ter 

um sentimento ambíguo em relação à terra natal e a de imigração fazendo com que esta 

nunca se efetive por completo. O migrante mantém-se ligado com o local de origem: 

constrói uma casa, investe dinheiro, gasta fortunas com ligações internacionais, traz 
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presentes, leva parentes e amigos, cria redes de imigração, tem saudade da terra. E a 

despeito de todas as dificuldades que possa enfrentar como migrante, conta com as 

compensações: a possibilidade de voltar ao Brasil nas festas de fim de ano, o fato dos 

filhos freqüentarem escolas americanas, os bens de consumo modernos que possui em 

sua casa temporária nos EUA, o fato de ganhar um salário muito acima do que teria no 

Brasil. A comparação é sempre feita em relação ao Brasil e faz com que este projeto 

temporário se estenda, mas ao mesmo tempo, pelas características acima, citadas não dá 

para enquadrá-los como migrantes permanentes. 

Concluindo, as migrações internacionais recentes têm nos instigado a repensar as categorias com 

as quais as migrações e os migrantes têm sido analisados, demonstrando que estes processos de atravessar 

fronteiras devem contemplar múltiplos aspectos desse movimento. No caso do imigração de brasileiros, 

estas reflexões são importantes, para não corrermos o risco de limitar os migrantes em categorias que não 

contemplam o fato de que são pessoas que se movem, têm projetos, desejos de ir, voltar, permanecer e 

reconstruir suas vidas atravessando estas múltiplas fronteiras.    
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