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APRESENTAÇÃO 

 

A temática das migrações é urgente e carece de aprofundamento e 

sistematizações no sentido de qualificar o debate e análise conjuntural, necessáriosà 

construção de respostas às demandas postas. 

Nessa direção,  o “I Colóquio Internacional de Pesquisas e Estudos Migratórios” 

realizado nos dias 12, 13 e 14 de Abril de 2018 na Universidade Estadual de Londrina 

(UEL),objetivou promover um espaço de socialização dos estudos e pesquisas sobre os 

fluxos migratórios e migrações internacionais; ampliar a discussão da temática no 

interior do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Política Social (UEL); 

consolidar a Linha de Pesquisa “Gestão dePolíticas Sociais” do Programa de Pós-

Graduação em Serviço Social e Política Social (UEL); fortalecer a cooperação 

acadêmica entre Instituições de Ensino Superior Nacionais e Internacionais; propiciar 

diálogo com profissionais das políticas sociais de Seguridade Social acerca dos 

imigrantes enquanto público alvo dessas políticas e oportunizar aproximação entre 

pesquisadores e imigrantes. 

Trazendo contribuições em várias frentes aos participantes: a) no adensamento 

da discussão acerca da conjuntura mundial das migrações internacionais que requisitam 

investigações e intervenções a pesquisadores e profissionais, subsidiando uma 

ampliação do debate e reflexão conjunta no que tange aos desafios e possibilidades 

desse contexto; b) propiciando aos pesquisadores vinculados ao Programa de Pós-

Graduação em Serviço Social e Política Social (UEL), sobretudo os que têm seus 

estudos no interior da Linha de Pesquisa “Gestão de Políticas Sociais, conhecimento e 

intercâmbio de conhecimentos acerca das metodologias de pesquisa e construções 

teóricas empreendidas pelo conjunto dos presentes, reverberando em maior 

qualificação aos trabalhos desenvolvidos no interior do Programa; c) fortalecendo a 

cooperação acadêmica entre Instituições de Ensino Superior Nacionais e Internacionais, 

aprimorando a produção científica acerca da temática. 

O evento foi organizado pelo Grupo de Pesquisa do CNPq “Serviço Social e 

Saúde: Formação e Exercício Profissional” vinculado ao Departamento de Serviço 

Social da UEL, em parceria com a Universidade Federal da Integração Latino-

Americana e Instituto de Higiene e Medicina Tropical - Universidade Nova de Lisboa, 

contando com financiamento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior, por meio do Programa de Apoio a Eventos no País (PAEP) e Fundação 

Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Paraná. Nessa 

primeira edição teve entre seus participantes pesquisadores nacionais e internacionais, 



 

profissionais das políticas sociais, acadêmicos de graduação e pós-graduação e, 

sobretudo, imigrantes, consistindo em espaço de intenso diálogo, socialização de 

estudos e informações acerca da temática.  

Esses Anais, os quais o leitor acaba de ter acesso, reúnemos 31 trabalhos 

apresentados no formato de Comunicação Oral durante o evento, divididos nos eixos: 

Debate Teórico sobre Imigração na Perspectiva Interdisciplinar e Políticas Migratórias e 

Direitos Humanos.  

Desejamos uma boa leitura e esperamos que as problematizações presentes 

nos trabalhos aqui socializados, possam contribuir em suas reflexões! 
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ACESSO A SAÚDE REPRODUTIVA DA MULHER IMIGRANTE NO MUNICÍPIO DE 
LONDRINA/PR E REGIÃO. 

Daniele Soares Sana1 

Juliane Figueiredo Moreira2 

Líria Maria Bettiol Lanza3 

1.  Introdução 

 O presente artigo é fruto de uma pesquisa realizada no período de 2016/2017, 

resultado de um processo de estudos e debates no interior do projeto de pesquisa 

“Trajetórias de imigrantes nos territórios: a construção do acesso às políticas de 

Seguridade Social” da Universidade Estadual de Londrina/PR. 

Considerando a migração como uma temática persistente nas sociedades, 

diante das políticas internacionais e nacionais voltadas a essa população, vê-se a 

importância de problematiza-la, sobretudo, a migração feminina, a qual historicamente 

foi invisibilizada, porém, configura-se com um crescente fluxo, representando uma 

parcela considerável de migrantes pelo mundo e região de Londrina/PR. Além disso, a 

presente pesquisa procurou identificar como se dá o acesso ao sistema de saúde, mais 

especificamente a saúde reprodutiva das mulheres imigrantes, com destaque para os  

serviços maternos infantis, na referida região. 

 A metodologia utilizada foi uma entrevista semi-estruturada com uma imigrante 

haitiana do município de Cambé/PR, possui 37 anos, é casada, trabalhava como 

comerciante no Haiti e doméstica em Londrina. Migrou sozinha ao Brasil grávida de 

quatro meses devido ao terremoto e a procura de trabalho e está acerca de três anos 

no país. A mesma tem quatro filhos, no entanto, apenas uma reside com ela no Brasil e 

os demais vivem no Haiti com a família. 

Sendo assim, o presente trabalho estará estruturado em três partes. Em um 

primeiro momento, foi abordada a temática migratória em âmbito geral, considerando 

                                                           
1 Bacharel em Serviço Social pela Universidade Estadual de Londrina/ PR (UEL). Colaboradora externa do 
Projeto de Extensão “Migrar com Direitos” /UEL/Universidade Sem Fronteiras e do Projeto de Pesquisa 
“Trajetórias de imigrantes nos territórios: a construção do acesso às políticas de seguridade social”. Email: 
danielessana@gmail.com. 
2 Discente de graduação do curso de Serviço Social da Universidade Estadual de Londrina (UEL). Bolsista 
de Iniciação Científica no Projeto de Pesquisa “Trajetórias de imigrantes nos territórios: a construção do 
acesso às políticas de seguridade social” no período de 2016/2017. Email: julianefigueiredo13@gmail.com. 
3 Professora Doutora do Departamento de Serviço Social (UEL)e do Programa de Pós-Graduação em 
Serviço Social e Política Social da Universidade Estadual de Londrina (UEL). Coordenadora do Projeto de 
Extensão “Migrar com direitos” (UEL-USF). Coordenadora do Projeto de Pesquisa “Trajetórias de Imigrantes 
nos territórios: a construção do acesso às políticas de Seguridade Social”. E-mail: liriabettiol.j@gmail.com 
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sua estruturação e relação com a dinâmica capitalista. Em um segundo momento, o 

debate versou acerca da migração feminina, bem como, a inserção das mulheres no 

mercado de trabalho, tendo em vista a própria divisão sexual do trabalho. Por fim, foi 

abordado questões relativas a saúde reprodutiva e o acesso nas políticas sociais, 

sobretudo, na política de saúde brasileira, tendo em vista a realidade da sujeita da 

pesquisa. 

 

2.  Notas sobre Migração.  

A migração4 atualmente é um dos fenômenos mais significativos em âmbito 

mundial, uma vez que, se expandiu de forma universal, relacionado não só, mas 

também, com a economia produtiva instalada no mundo (SOUZA, 2015). Entendendo 

que o sistema capitalista direciona a economia vigente, vê-se que as mudanças e 

transformações geradas no cenário atual são resultado desse processo de 

reestruturação produtiva. 

Segundo Baeninger (2015, p.18) “a história da imigração se vincula à expansão 

do capitalismo, com a circulação de capital, mercadorias e pessoas, constituindo um 

excedente populacional”. Esse processo de desenvolvimento capitalista reconfigura os 

espaços, tornando-os seletivos e competitivos a entrar na lógica do mercado global, 

modificando-o em aspectos econômicos, políticos e sociais. De acordo com a autora: 

 

Modificaram-se as formas e os processos urbanos até então vigentes 
nas cidades; intensificou-se a velocidade das transformações 
tecnológicas; as cidades pequenas e médias passaram a constituir 
uma importante fatia do dinamismo regional; mudaram a direção e o 
sentido dos fluxos migratórios nacionais e internacionais 
(BAENINGER, 2015, p.19). 
 

Se tratando dos fatores que influenciam o processo migratório, de acordo com 

Gregori (2007, p.16): 

(...) embora possam ser considerados fatores locais, de país a país, é 
inegável que certos elementos mais gerais sejam chave: globalização, 

                                                           
4 ‘’Migrante é, pois, toda a pessoa que se transfere de seu lugar habitual, de sua residência comum, ou de 
seu local de nascimento, para outro lugar, região ou país. “Migrante” é o termo freqüentemente usado para 
definir as migrações em geral, tanto de entrada quanto de saída de um país, região ou lugar. Há, contudo, 
termos específicos para a entrada de migrantes – Imigração – e para a saída – Emigração. Há, também, 
‘migrações internas’, para referir os migrantes que se movem dentro do país, e ‘migrações internacionais’, 
referindo-se aos movimentos de migrantes entre países, além de suas fronteiras’’. (IMDH, 2014) Disponível 
em: http://migrante.org.br/index. php/migrantes-quem-sao. 
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pobreza, conflitos armados, instabilidade política, desenvolvimento 
incipiente ou insuficiente para suprir as necessidades das pessoas. 
  

  Desta forma, pensando a circulação de pessoas entre os países e a diversidade 

de processos migratórios tanto em âmbito nacional, quanto internacional, nota-se que 

os mesmos são próprios da organização humana em sociedade, uma vez que, desde o 

inicio da humanidade já existiam povos nômades os quais migravam, constituindo 

processos históricos diversos nos diferentes países. No entanto, as motivações não são 

fixas, ou seja, caminha vinculada ao momento econômico, político e social daquele 

determinado tempo histórico. Sendo assim, atualmente o sistema econômico, desde a 

década de 1970, iniciou seu processo de reestruturação produtiva, fortalecido pelo 

ideário neoliberal. De acordo com Marinucci e Milesi (2006, p.54):  

 

No contexto do sistema econômico atual, verifica-se o crescimento 
econômico sem o aumento da oferta de emprego. O desemprego 
passa a ser uma característica estrutural do neoliberalismo, e as 
pessoas, então, migram em busca, fundamentalmente, de trabalho. E 
isto se verifica tanto no plano interno como no internacional.  
 

 Neste sentido, além do desemprego que se estrutura e se consolida, tendo 

rebatimentos concretos no sentido material, econômico e social na vida da população, 

outro fator considerável são as condições precárias de trabalho, a exacerbada 

exploração sobre os trabalhadores, intensificando a ampliação das jornadas de trabalho, 

bem como, a diminuição dos direitos trabalhistas que já são reduzidos. 

Segundo Acnur (s/d), baseado no relatório anual de Tendências Globais (2016) 

- documento responsável por registrar os dados referentes aos deslocamentos forçados 

ocorridos no mundo - foi identificado que há ‘’um total de 65,3 milhões de pessoas 

deslocadas por guerras e conflitos até o final de 2015 – um aumento de quase 10% se 

comparado com o total de 59,5 milhões registrados em 2014’’. Dos 65 milhões que se 

deslocaram motivados por perseguições e conflitos gerados nos países de origem, 21 

milhões são refugiados, 3 milhões solicitantes de refúgio e 40 milhões permaneceram 

nos países de origem, caracterizando um número significativo de migrações internas até 

então no mundo (ACNUR, s/d). 

Ainda de acordo com Acnur (s/d), com base no relatório de Tendências Globais 

(2016), a Síria, o Afeganistão e a Somália, são os três países que mais originam 

refugiados no mundo, somando 4 milhões na Síria, 2 milhões no Afeganistão e 1 milhão 
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na Somália. Em contrapartida, os países que mais servem como receptores de 

refugiados é a Turquia, visto ser ‘’o país que mais abriga refugiados – um total de 2,5 

milhões. O Líbano, mais do que qualquer outro país, tem a maior concentração de 

refugiados em seu território: são 183 para cada mil habitantes’’. (ACNUR, s/d) 

Neste sentido, diante do cenário migratório, é válido pensar em políticas voltadas 

a essa população, tanto em âmbito nacional, quanto internacional, visando propagar 

informação referente aos seus direitos, para possibilitar maior conhecimento e 

aproximação com o país de chegada, bem como, qualidade no acolhimento a essas 

populações, uma vez que, ‘’(...) é a partir de desrespeitos aos direitos humanos (sejam 

as liberdades individuais ou direitos econômicos e sociais) que a migração se efetiva’’ 

(MARINUCCI; MILESI, 2006, p.54). 

Considerando a realidade brasileira, de acordo com o Acnur (2016), “o Brasil 

possui atualmente (abril de 2016) 8.863 refugiados reconhecidos, de 79 nacionalidades 

distintas (28,2% deles são mulheres)”. Isto sem contar o crescente número de 

refugiados no ano de 2010 a 2015, visto que em 2010 foram 966 o número de 

solicitações de refúgios, enquanto em 2015 o número subiu para 28.670 solicitações. 

No entanto, estes ao passo que entram no país, a partir da Lei de Refúgio e dos tratados 

internacionais sobre direitos humanos, possuem direitos e proteção no país.  

Sendo assim, vê-se a importância de conhecer o processo histórico da migração 

em âmbito internacional e nacional, entendendo a relação do desenvolvimento 

capitalista com a questão migratória, para refletir sobre as políticas públicas existentes 

para os imigrantes e compreender a migração feminina diante desse contexto. 

 

3.  Migração feminina e divisão sexual do trabalho 

Embora o fenômeno migratório tenha adquirido historicamente um caráter 

predominantemente masculino, seus aspectos começaram a se modificar pós década 

de 1970, visto que, a migração feminina, ainda que minimamente, começa se expressar 

nos fluxos migratórios. Segundo Dias et al. (2009), de toda população migrante no 

mundo, metade é feminina, tendo um acentuado fluxo a partir da década de 1990. 

 Embora a visibilidade dos fluxos migratórios em sua maioria seja voltada para a 

migração masculina, uma vez que, o habitual era pensar a migração somente associada 

ao homem em busca de melhores condições de vida para a família, atualmente, os 
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dados expressam a significativa incorporação de mulheres nesse processo, visto que, 

segundo Souza (2015), a média atual é de que 48% dos migrantes são mulheres. 

Ainda segundo a autora, esse fenômeno tem sido observado até mesmo no 

Brasil, visto que, “segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) de 

2007, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), hoje, o maior 

contingente migrante no Brasil também é de mulheres” (SOUZA, 2015, p. 49), 

representando cerca de 53,8% de acordo com o Censo Demográfico de 2010. 

 No entanto, embora os números sejam expressivos, é importante refletir sobre a 

inserção dessas mulheres no país de acolhimento, visto que, os motivos da migração 

podem estar vinculados ao trabalho e historicamente a força de trabalho feminina se 

insere nas sociedades como inferior a masculina, refletido através da divisão sexual do 

trabalho e consequentemente na baixa remuneração atribuída as mesmas. Neste 

sentido, entende-se que: 

 

A divisão sexual do trabalho assume formas conjunturais e históricas, 
é construída como prática social, ora conservando tradições que 
ordenam tarefas masculinas e tarefas femininas na indústria, ora 
criando modalidades da divisão sexual das tarefas. A subordinação de 
gênero, a assimetria nas relações de trabalho masculinas e femininas 
manifesta-se não apenas na divisão de tarefas, mas nos critérios que 
definem a qualificação das tarefas, nos salários, na disciplina do 
trabalho. (CARLOTO, 2001, p.205) 
 

 Considerando os diferentes períodos históricos e a economia vigente, segundo 

Saffioti (2013), as mulheres na Inglaterra e França durante a economia pré-capitalista, 

trabalhavam ativamente no campo, nas manufaturas, no trabalho doméstico e 

principalmente no comércio, uma vez que, nessa época o pensamento não estava 

diretamente vinculado ao lucro e mais-valia, pois o trabalho se desenvolvia no grupo 

familiar e para ele, “enquanto a família existiu como uma unidade de produção, as 

mulheres e crianças desempenharam um papel econômico fundamental” (SAFFIOTI, 

2013, p.62). 

Contudo, há que se considerar a existência da supremacia masculina, posto que 

na realidade da época, tais mulheres normalmente se inseriam nesse meio através de 

seus maridos, tendo em vista que, seu estado civil influenciava sua posição social e 

estabilidade econômica. Além disso, as “liberdades femininas se circunscreviam às 

atividades da mulher negociante. Em todas as outras esferas, quer de trabalho, quer de 
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vida ociosa, sempre foi considerada menor e incapaz, necessitando da tutela de um 

homem, marido ou não” (SAFFIOTI, 2013, p.62). 

Ainda que a mulher estivesse exercendo uma atividade laboral, participando 

ativamente do processo produtivo, se enquadrava como um segmento inferior ao 

homem. Estar inserida nesse espaço era um papel relevante economicamente, porém, 

esse papel se dava sob a inferioridade atribuída a ela, uma vez que as mesmas 

exerciam papel secundário. Diante disso, a economia vigente se utilizava dessa 

condição, pois: 

Enquanto a produtividade do trabalho é baixa (isto é, enquanto o 
processo de criação da riqueza social é extremamente lento), não se 
impõe à sociedade a necessidade de excluir as mulheres do sistema 
produtivo. Seu trabalho é ainda necessário para garantir a ociosidade 
das camadas dominantes. Todavia, o processo de sua expulsão do 
sistema produtivo já está esboçado na forma subsidiária assumida pelo 
seu trabalho (SAFFIOTI, 2013, p.64).  
 

 Com o advento do modo de produção capitalista, o lugar da mulher no mercado 

de trabalho torna-se ainda mais marginalizado. O interesse dado ao trabalho feminino 

se acentua, dada a necessidade de mais-valia, a qual se utiliza do papel submisso e 

inferior atribuído a mulher para adquirir o lucro sobre a força de trabalho da mesma. A 

visão de incapacidade física e mental que lhe é imposta faz com que a mesma se 

submeta a condições precárias de trabalho, servindo como mão de obra barata. 

 

As desvantagens sociais de que gozavam os elementos do sexo 
feminino permitiam à sociedade capitalista em formação arrancar das 
mulheres o máximo de mais-valia absoluta através, simultaneamente, 
da intensificação do trabalho, da extensão da jornada de trabalho e de 
salários mais baixos que os masculinos (...) (SAFFIOTI, 2013, p.67) 
 

 Diante desse contexto, a força de trabalho feminina se insere no mercado de 

trabalho como um instrumento vantajoso ao empregador, visto que, utiliza-se da mulher 

como força de trabalho barata e quando o achar necessário. Conforme afirma Saffioti 

(2013, p.67), ‘’as oportunidades sociais oferecidas aos contingentes femininos variam 

em função da fase de desenvolvimento do tipo social em questão ou, em outros termos, 

do estágio de desenvolvimento atingido por suas forças produtivas’’. 

 Atrelada a inserção das mulheres no mercado de trabalho, está a sujeição da 

mesma a condições de intensa precarização das atividades exercidas. Segundo Hirata 

(2009), as mulheres no espaço profissional são consideradas menos legitimas que os 
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homens e mais vulneráveis, além disso, no mercado de trabalho contemporâneo, as 

mulheres em cargos executivos representam uma parcela mínima. 

Consequentemente se evidencia a existência da bipolarização do trabalho 

feminino, visto que, ‘’de um lado, estabelece-se um pólo constituído por mulheres 

executivas de profissões intelectuais superiores, categorias que se feminizam (...) do 

outro, mulheres que se mantêm nas ocupações tradicionalmente femininas’’ (HIRATA, 

2009, p.30). Esse processo gera a intensificação das desigualdades sociais, não só 

entre homens e mulheres, como também entre mulheres. 

Como resultado do processo de inserção e condição imposto a mulher não só, 

mas também, no mercado de trabalho, de acordo com Hirata (2009, p.31), ‘’as 

migrações internacionais femininas representam um dos fatores que fortalecem esse 

movimento de precarização do trabalho das mulheres’’, visto o exemplo da França, país 

em que as mulheres representam um maior número de imigrantes, porém, sem direitos 

sociais garantidos, condicionadas a situações precárias não só de trabalho, mas de vida. 

Neste sentido é que Lisboa (2006, p.152) expõe a relação do aumento da 

‘’feminização da pobreza’’ e ‘’feminização da migração’’ com os fluxos migratórios, uma 

vez que “70% dos pobres de todo o mundo são mulheres, que, por sua vez, têm 

despontado nos cenários da migração interna (nacional) e externa (internacional) como 

sujeitos autônomos, em busca de melhores condições de vida para si e para seus filhos”. 

De acordo com Lisboa (2006), tanto as concepções neoliberais, quanto as 

marxistas, são focadas nos aspectos econômicos e políticos que motivam ou 

influenciam os fluxos migratórios, associando tais motivações ao desemprego ou 

atração do mercado de trabalho para mão de obra predominantemente masculina e 

desenvolvimento capitalista. 

No entanto, diante desse cenário ‘’os estudos sobre migração têm ignorado as 

mulheres tornando-as invisíveis ou totalmente dependentes dos homens’’ (LISBOA, 

2006, p.152). Embora as estatísticas demonstrem a inserção das mulheres nesse meio, 

ainda tendem a vincular os deslocamentos das mesmas em função de companheiros e 

casamentos. (LISBOA, 2006) 

Segundo Dias et al., (2009), as migrações femininas não necessariamente estão 

vinculadas ao homem imigrante, mas, associadas e motivadas por fatores similares a 

migração masculina, uma vez que, ‘’relatórios internacionais têm realçado que cada vez 

mais mulheres que migram de forma independente devido à intensa procura de trabalho 
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feminino e à crescente aceitação social da sua independência econômica e mobilidade’’. 

(DIAS et al., 2009, p.23) 

 Contudo, é válido pensar que: 

Apesar do aumento da migração feminina existe ainda uma limitada 
informação sobre as causas de migração, os processos e o impacto 
deste fenômeno, sendo que esta situação reflete a contínua 
invisibilidade que estas questões têm tido ao nível das políticas de 
acolhimento e integração dos imigrantes. (DIAS et al., 2009, p.23) 
 

 A migração feminina compreende entender as diferenças entre homens e 

mulheres nesse processo, identificando as discriminações sociais, econômicas e 

culturais enfrentadas por determinado grupo, o qual se submete a situações adversas, 

as quais são reflexos dos papéis atribuídos socialmente a mulheres e homens, gerando 

rebatimentos nos fluxos e processos migratórios. 

Neste sentido, é que a reflexão sobre gênero faz-se necessária, visto que a 

mesma se desenvolve a partir da construção social de comportamentos instituídos a 

homens e mulheres, influenciando na relação existente entre eles. Carloto (2001, p.202) 

apresenta que:  

A existência de gêneros é a manifestação de uma desigual distribuição 
de responsabilidade na produção social da existência. A sociedade 
estabelece uma distribuição de responsabilidades que são alheias as 
vontades das pessoas, sendo que os critérios desta distribuição são 
sexistas, classistas e racistas. 

 
Fato que advém historicamente de um processo marcado por relações de poder, 

estruturada numa sociedade de classe e organizada através da dominação do sexo 

masculino sobre o feminino. Cisne (2014) afirma que, a vinculação existente entre o 

antagonismo de classe e a relação de dominação do homem sobre a mulher, está 

ancorado nos interesses da classe dominante, visando a garantia da propriedade 

privada, bem como, a reprodução da força de trabalho da classe trabalhadora. 

O sistema capitalista estruturando a sociedade em classes, desencadeia a 

formação da classe trabalhadora composta por homens e mulheres. Entretanto, 

entendendo a exacerbada exploração sobre essa classe, não há como negar que as 

mulheres ‘’sofrem uma exploração particular, ainda mais intensa do que a dos homens 

da classe trabalhadora e que isso atende diretamente aos interesses dominantes’’ 

(CISNE, 2014, p.26). 
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Contudo, o racismo se insere nessa questão, visto que, não está alheio ao 

processo de exploração, dominação e discriminação sofrida por essa sociedade de 

classes. De acordo com Cisne (2014), as relações sociais, inseridas em uma 

determinada realidade, é composta pela tríade – classe, raça/etnia e sexo – tendo em 

vista que ‘’a classe tem sexo e ‘raça’/etnia e que essas dimensões são estruturantes e 

indispensáveis para a compreensão da classe trabalhadora e da dinâmica de 

exploração que o capitalismo imprime sobre as mulheres e negros (as)’’ (CISNE, 2014, 

p.29). 

Diante disso, o processo migratório desenvolve determinadas condições na vida 

das mulheres, pois ‘’os fatores que originam e estimulam a migração, quando 

comparados entre homens e mulheres, são diferentes. Em função das atividades de 

subsistência atribuídas em geral às mulheres, elas são as mais penalizadas’’. (LISBOA, 

2006, p. 152-153) 

Dias et al., (2009, p. 24), aponta que ‘’em alguns contextos, a emigração da 

mulher é considerada um comportamento inadequado’’.  O reflexo dessa visão de 

penalização da mulher migrante implica até mesmo ‘’no acesso a sistemas de suporte 

e redes de informação, bem como no tipo de contato que mantêm com o país de origem 

e a possibilidade de retorno e reintegração’’. 

 Entendendo que  

O tipo de migração, as políticas e as relações de gênero nos países de 
origem e de destino determinam o impacto da migração neste grupo. 
As políticas que restringem determinados tipos de migração e que 
dificultam o processo de migração por via legal podem favorecer o 
envolvimento das mulheres migrantes em redes de migração 
clandestina, colocando-as em risco de discriminação, exploração, 
violência, abuso e tráfico. (DIAS et al, 2009, p.25) 
 

Como consequência, a integração nos países de acolhimento, torna-se frágil, 

uma vez que, as mulheres tendem a ter maior dificuldade de inserção no mercado de 

trabalho, educação, entre outros, que tem como resultado, baixa qualificação no 

mercado de trabalho, remuneração inferior e ausência de proteção social, assim como, 

participação política, social e cultural no país de acolhimento (DIAS et al., 2009). 

 

As mulheres, dependendo financeira e juridicamente dos seus 
parceiros (por dependerem do estatuto legal destes), enfrentam muitas 
vezes o não reconhecimento dos seus direitos fundamentais. Neste 
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contexto, poderão estar mais expostas a situações de discriminação, 
violência e exploração sexual (DIAS et al., 2009, p.25-26). 
 

Faz-se necessário entender as legislações e políticas migratórias, pois, com a 

falta de visibilidade e iniciativas para os fatores específicos da migração feminina, tende 

a se tornar mais expressivas a violência doméstica, sexual e a própria saúde da mulher 

que envolve uma série de fatores que interferem nas condições de vida das mesmas. 

Geralmente as mesmas se inserem em profissões com baixa qualificação e 

remuneração inferior, concentradas em trabalhos informais como empregadas 

domésticas. Não obstante, ‘’no Reino Unido, como já vimos, o contingente feminino 

superou recentemente o masculino na composição da força de trabalho’’ (ANTUNES, 

2006, p.105). No entanto, esse crescimento do trabalho feminino não reflete no salário 

das mesmas, visto que, existe uma evidente desigualdade salarial quando se trata de 

trabalho feminino e masculino, não restringindo a desigualdade de remuneração, como 

também, as condições de trabalho e direitos trabalhistas. 

Entendendo que a mulher se insere em atividades de menor qualificação e 

trabalho intensivo, vê-se que as imigrantes se submetem ainda mais, visto que, aos 

imigrantes restam as atividades que os nacionais não querem, restando-lhes os serviços 

mais desfavoráveis, precários e descartáveis.  

Neste sentido, a partir da contextualização sobre o tema imigração, vinculada a 

imigração feminina, faz-se necessário pensar sua interlocução com a política de saúde, 

refletindo sobre a política social de um modo geral, bem como, o acesso, visto que a 

partir da compreensão do mesmo será analisado como se dá o acesso das mulheres 

imigrantes à saúde reprodutiva na região de Londrina/PR. 

 

4.  Acesso à saúde reprodutiva na região de Londrina/PR 

Considerando a Constituição de Federal de 1988 como um marco - tendo em 

vista o modelo de proteção social adotado - vê-se a importância de compreender o 

acesso da população as políticas sociais, mais especificamente, a política de saúde, 

com ênfase a saúde reprodutiva, visto que, a mesma tem como um de seus princípios 

o acesso universal. 

O acesso a essas políticas é um direito dos cidadãos, porém, pensar em acesso, 

implica compreender as dimensões que esse termo engloba, uma vez que, existem 

distintas definições, até mesmo diferindo-se de terminologias, pois, enquanto uns 
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autores trabalham com o termo acesso, outros utilizam acessibilidade, porém, ambos 

buscam ‘’indicar o grau de facilidade com que as pessoas obtêm cuidados de saúde’’. 

(TRAVASSOS, MARTINS, 2004, p.191) 

Segundo Travasssos e Martins (2004), o acesso é um termo utilizado as vezes 

de modo impreciso. Apesar de toda sua complexidade, é um termo que se modifica e 

se adapta de acordo com o contexto, variando sua concepção a partir dos autores que 

o utilizam. 

De acordo com Campanucci (2013, p.37), ‘’o acesso pode ser entendido como 

um conjunto de fatores que permitem ou não que um indivíduo utilize os serviços de 

saúde’’. Campanucci (2013), pautado em Travassos e Castro (2008), demonstra que as 

mesmas entendem o acesso como uma relação entre a entrada nos serviços e a procura 

pelo mesmo.  

O processo de utilização dos serviços de saúde é resultante da 
interação do comportamento do indivíduo que procura cuidados e do 
profissional que o conduz dentro do sistema de saúde. O 
comportamento do indivíduo é geralmente responsável pelo primeiro 
contato com os serviços de saúde, e os profissionais de saúde são 
responsáveis pelos contatos subseqüentes. (TRAVASSOS, 2004, 
p.190) 
 

No entanto, segundo as autoras, essa relação se configura de múltiplas formas, 

tendo o acesso um caráter multidimensional. Demonstram isso através de quatro 

barreiras: barreira geográfica, financeira, organizacional e informacional, caracterizando 

a informacional como um elemento essencial para se pensar o acesso. 

Vinculada a barreira geográfica, está a barreira financeira, uma vez que, se 

houver uma longa distância entre os serviços e o local de residência do usuário, há 

também um custo, entendendo que, de acordo com as autoras, essa barreira representa 

um obstáculo para a utilização dos serviços. Além disso, consideram a questão de 

classe, pois, acreditam que a barreira financeira prejudica e interfere as pessoas mais 

pobres utilizarem com menos freqüência os serviços de saúde, se comparado com as 

mais ricas. 

A barreira organizacional remete a organização dos serviços e o modo como o 

mesmo é disponibilizado, demonstrando suas limitações e qualidades, isto é: 

 

A dimensão organizacional do acesso corresponde ao horário de 
funcionamento do serviço, ao número e capacitação dos 
trabalhadores, à infraestrutura das unidades de saúde, à coerência 



 

 

 

12 

entre o conjunto de ações e serviços oferecidos e às necessidades de 
saúde da população usuária, bem como, a qualidade e fluxo de 
atendimento, à resolubilidade das ações e serviços, agilidade dos 
agendamentos e encaminhamentos para a rede. (CAMPANUCCI, 
2013, p. 38) 
 

 No entanto, considerando a utilização dos serviços pelo usuário, é necessário 

que o mesmo tenha o mínimo de informação sobre os seus direitos, sobre os serviços 

disponibilizados e ações realizadas pela equipe de saúde. Neste sentido, se insere a 

barreira informacional, Campanucci (2013) considera que: 

 

(...) para que um cidadão tenha acesso aos serviços de saúde é preciso 
mais do que uma localização adequada e uma boa organização das 
unidades de saúde. Para que o acesso se efetive é necessário que o 
potencial usuário entenda que ele é o público alvo destes serviços, 
saiba que estão disponíveis em um determinado local, que o 
atendimento é realizado em um período definido e compreenda em que 
situações poderá/deverá utilizá-los. (p.38-39). 

  

Segundo Dias et al., (2009, p.39), definir saúde sexual e reprodutiva não é algo 

fácil, uma vez que, envolve ‘’sexualidade, reprodução, direito humanos e bem-estar, e 

exige uma reflexão sobre a forma como estes temas se inter-relacionam’’.  

Considerando todo processo histórico de constituição do SUS e seu 

reconhecimento como um direito no país, desde 1948 em âmbito internacional, com a 

Organização das Nações Unidas (ONU), foi estabelecida uma série de direitos 

considerados básicos a qualquer ser humano, entendendo que ‘’o direito à vida, à 

alimentação, à saúde, à moradia, à educação, ao afeto, os direitos sexuais e os direitos 

reprodutivos são considerados Direitos Humanos fundamentais’’. (BRASIL, 2013, p.11). 

A partir dos acordos internacionais firmados entre os países, os direitos sexuais 

e reprodutivos foram sendo incorporados nos tratados internacionais e nas políticas 

públicas nacionais. Em 1993 na II Conferência Internacional de Direitos Humanos, foi 

enfatizado que ‘’os direitos das mulheres são direitos humanos e que, portanto, devem 

estar incluídos na agenda das políticas de direitos humanos das nações’’.(GALLI, 

ROCHA, 2014, p.1). 

A Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento (CIPD) de 

1994 e a IV Conferência Mundial sobre a Mulher realizada em 1995, também foram 

marcos internacionais nos direitos sexuais e reprodutivos, caracterizando um período 
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de debate, refletindo sobre as questões referentes a mulher e seus direitos como direitos 

humanos fundamentais. 

Segundo Brasil (2013), embora os direitos sexuais e reprodutivos sejam 

reconhecidos tanto nas políticas internacionais, quanto nacionais, o mesmo é recente e 

resulta de lutas históricas, visando os direitos humanos. Ainda que o conceito de ambos, 

sendo eles, sexuais e reprodutivos, sejam distintos, os mesmos se entrelaçam em suas 

definições, visto que, pensar em direitos reprodutivos envolve consequentemente os 

direitos sexuais. 

Neste sentido, a saúde reprodutiva pode ser entendida ‘’como um estado de 

completo bem-estar físico, mental, social e emocional (não apenas a ausência de 

doença ou mal-estar), abrangendo todos os aspectos relacionados com o sistema, 

funções e processos reprodutivos’’. (DIAS et al., 2009, p.40). 

Pressupõe a liberdade sexual dos indivíduos, de forma que possam decidir se 

querem ou não reproduzir e quando o querem, tendo acesso a informação através do 

planejamento familiar, com métodos eficazes que estejam de acordo com sua escolha. 

Além disso, o livre acesso aos serviços de saúde, proporcionando a mulher durante a 

gestação um acesso de qualidade, integral e equitativo, de acordo com os próprios 

princípios do SUS, tendo em vista o bem estar do indivíduo e sua saúde como um todo, 

mas principalmente, seu bem estar reprodutivo, atuando também na prevenção de 

problemas relacionados ao mesmo. 

Se tratando dos direitos sexuais é importante salientar que ‘’a sexualidade é uma 

importante dimensão da vida, abrangendo aspectos biológicos, psíquicos, sociais, 

culturais e históricos. Não se restringe à meta reprodutiva (...)’’ (BRASIL, 2013, p.16). 

Diz respeito a liberdade sexual do indivíduo, podendo expressar sua sexualidade, 

identidade de gênero e orientação sexual sem discriminação e violência. Envolve 

informação sobre as doenças sexualmente transmissíveis, acesso aos serviços de 

saúde, orientação sobre métodos contraceptivos, relações pessoais e sexuais seguras, 

sendo livre para ter ou não relação sexual. 

A Saúde da Mulher no Brasil se insere nas políticas nacionais no início do século 

XX. Nesse período, a assistência prestada à saúde da mulher era voltada a gestação e 

ao parto. A partir de 1960, começaram a ser incorporadas iniciativas privadas no intuito 

de conter o aumento da taxa de natalidade no país. Contudo, só em 1984 o Ministério 

da Saúde implementa conjuntamente com grupos feministas, pesquisadores das 
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universidades e gestores estaduais, o Programa de Assistência Integral à Saúde da 

Mulher (PAISM). Considerando, que: 

 

O PAISM constitui-se como marco histórico, na medida em que 
introduz novo enfoque nas políticas públicas voltadas para a saúde da 
mulher, centrado na integralidade e na eqüidade das ações, propondo 
abordagem global da saúde da mulher em todas as fases do seu ciclo 
vital, e não apenas no ciclo gravídico puerpera. (BRASIL, 2005) 
 
 

Neste sentido, compreende-se a saúde da mulher não apenas em seu período 

gestacional e puerperal, mas como um todo, que abrange diversos aspectos, sendo um 

deles a saúde sexual e reprodutiva. Como medidas que avançam nas conquistas em 

relação a saúde da mulher, em 2004 foi criada a Política Nacional de Atenção Integral 

à Saúde da Mulher e em 2005 a Política Nacional dos Direitos Sexuais e dos Direitos 

Reprodutivos. 

Desta forma, a maternidade se insere nesse meio, como um período que requer 

acompanhamento médico, tanto durante a gestação (pré-natal), como pós-parto, uma 

vez que, é questão de saúde pública, sendo responsabilidade e dever do Estado 

desenvolver ações e serviços que atendam as requisições para esse período na vida 

das mulheres e da criança. 

Diante de todas essas questões, nota-se a necessidade de entendê-las como 

um direito e um período de fundamental importância para a saúde da mulher, visando o 

acesso aos serviços de saúde a todas independente de raça, etnia, religião ou 

nacionalidade. 

Sendo assim, com base na entrevista realizada com uma mulher imigrante 

haitiana do município de Cambé/PR sobre o tema, foi possível estabelecer três eixos de 

análise, os quais são: gênero e trabalho; acesso das mulheres imigrantes aos serviços 

de saúde e maternidade. 

No primeiro eixo, gênero e trabalho, o qual teve como objetivo identificar o fluxo 

migratório feminino foi possível destacar o fato de que algumas mulheres imigrantes têm 

contrariado a ideia do que foi e é socialmente e moralmente construído, que é a vinda 

da mulher como acompanhante ou a vinda da mulher posteriormente a vinda do homem, 

visto que, a entrevistada veio ao Brasil sozinha e grávida para trabalhar, dois anos antes 

que o marido.  
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Em relação ao segundo eixo, quanto ao acesso das mulheres imigrantes aos 

serviços de saúde, foi possível pontuar através dos dados obtidos, que os serviços 

oferecidos foram avaliados pela imigrante como positivo e satisfatório, no entanto, 

afirma ter se sentido mal por não estar acompanhada durante os procedimentos, o que 

não compromete a ideia de ter avaliado positivamente a experiência de ter tido uma filha 

no Brasil e sentir-se tranquila para criar a filha aqui, contudo é possível identificar os 

efeitos da imigração, posto que estar só e gestante, colocou a sujeita em uma condição 

de desconforto. Além disso, a mesma apesar de ter considerada o atendimento aos 

serviços de saúde satisfatório, relatou que o acesso que obteve foi por procura própria, 

isto é, sair na rua perguntando sobre o funcionamento dos serviços, reflexo da barreira 

informacional no acesso a saúde. 

No terceiro eixo foi possível identificar aspectos sobre a experiência de ter filhos 

no Brasil, ou seja, demonstrou que embora tenha vindo desacompanhada ao Brasil e 

prefira a experiência em ter e poder cuidar dos filhos no país de nascimento, sente-se 

satisfeita com a situação a qual vivencia atualmente, pois apesar dos problemas 

enfrentados na política de saúde no Brasil, as redes de apoio pessoal contribuem direta 

e significativamente para o acolhimento e acesso aos serviços. 

 

5.  Considerações Finais 

A migração de modo geral vincula-se a economia vigente e é influenciada pela 

mesma, configurando novos espaços e relações, bem como, condições de trabalho e 

migração. Além disso, a mobilidade humana é um fenômeno histórico na humanidade, 

sendo o Brasil um país marcado pelos fluxos migratórios desde sua colonização até os 

dias atuais, tendo em vista o crescente fluxo de refugiados, bem como, imigrantes 

haitianos reconhecidos por razões humanitárias. 

Contudo, diante desse contexto, se insere a migração feminina e a invisibilidade 

em seu processo migratório, visto o papel atribuído como mulher e migrante. A 

aproximação com essa temática demonstrou que, embora a mulher tenha um 

expressivo fluxo migratório, a mesma é sempre associada ao homem e vista como 

dependente do mesmo nesse processo, desconsiderando suas reais motivações e 

desvinculações em relação a migração masculina. 

 Pôde-se notar que, para além do acesso aos serviços de saúde, os quais foram 

avaliados satisfatoriamente, outros elementos se fizeram presente, como a própria 
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questão de gênero e trabalho, bem como, a experiência materna de ter filhos no Brasil 

e Haiti, tendo em vista a condição de estar sozinha no país, revelando um processo de 

sobrecarga da mulher haitiana no cuidado com o filho. Ainda, embora tenha uma 

avaliação positiva dos serviços recebidos, ficou evidente que, barreiras culturais e 

informais, foram enfrentadas pela sujeita, frente à invisibilidade de suas necessidades 

pela equipe de saúde atuante no território.  

 Dessa forma, entende-se que ainda é um desafio a garantia do acesso aos 

direitos reprodutivos em uma perspectiva integral e qualificada, na região estudada, o 

que exige um robusto investimento em ações de informação e educação em saúde que 

tenha interface com outras políticas sociais, sobretudo as de trabalho e assistência 

social e que tenha como base as particularidades dos sujeitos imigrantes.  
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A VIOLAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS DOS IMIGRANTES INTERNACIONAIS 
NA SAÚDE: UMA DISCUSSÃO NECESSÁRIA 
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Julia Ramalho Rodrigues6 
Luis Alberto Maccagnan7 

Maria Eduarda Garcia8 
Tamara Teixeira9 

1. Introdução 

A migração internacional se constitui enquanto um fenômeno social presente em 

toda a formação sócio política do Brasil, tendo suas alterações frente ao contexto 

histórico. O início do século XXI foi marcado pela intensificação de um fluxo migratório, 

latino-americano em sua maioria, para o Brasil, apresentando alterações no perfil dos 

imigrantes que a sociedade brasileira já tinha vivenciado. Estes imigrantes no território 

brasileiro são em sua maioria imigrantes pobres, trabalhadores e periféricos, que 

dependem de políticas públicas para ter respostas às suas necessidades básicas. 

Sujeitos detentores de direitos têm encontrado diversas barreiras para acessar estes 

direitos.  

Com o intuito de problematizar as violações dos direitos humanos no campo da 

saúde vivenciados pelos imigrantes internacionais residentes da Região Metropolitana 

de Londrina, este artigo teve como suporte as discussões realizadas no interior do 

Grupo de Pesquisa do CNPq “Serviço Social e Saúde: formação e exercício 

profissional”. Enquanto procedimentos metodológicos, utilizamos a revisão bibliográfica 

para nos apropriarmos das migrações internacionais na abordagem dos direitos 

humanos, além de utilizarmos os relatos que os imigrantes se referenciaram durante 

dez oficinas de educação em saúde que o projeto de extensão “Migrar com Direitos10” 
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realizou em cinco municípios da Região Metropolitana de Londrina, sendo eles: 

Arapongas, Cambé, Jaguapitã, Londrina e Rolândia. 

Este artigo contém três tópicos, sendo que inicialmente, há uma problematização 

das bases filosóficos dos direitos humanos; em seguida, reflexão sobre a produção e 

aplicação jurídica dos direitos humanos, inerentes também à condição do migrante; e 

por fim, problematização destes conhecimentos teóricos a partir de um campo social de 

relações concretas e para o âmbito particular da saúde pública. 

2. O processo histórico da constituição dos direitos humanos 

Para discutirmos as violações dos direitos humanos no campo da saúde 

vivenciadas pelos imigrantes internacionais que residem na Região Metropolitana de 

Londrina, se faz necessário entendermos brevemente o processo histórico dos 

fundamentos dos direitos. Deste modo, procuraremos apresentar a perspectiva vigente 

dos direitos humanos em nossa sociedade a partir da argumentação de Norberto 

Bobbio, contrapondo a concepção crítica apresentada por José Damião de Lima 

Trindade. 

De acordo com Bobbio (2004) a Declaração Universal dos Direitos do Homem é 

a prova de que há consenso nos valores que a legitimam. E há três formas, segundo 

ele, de fundar os valores centrais presentes na declaração. O primeiro modo para fundar 

os valores ocorre por um dado objetivo constante, a natureza humana, que 

proporcionaria a garantia de uma validade universal; pois esta natureza humana seria 

constante e imutável, sendo está utilizada para se justificar sistemas de valores 

diversificados. O segundo é o apelo à evidência, com o advento de a propriedade ser 

considerada sagrada e inviolável com a Revolução Francesa em 1789; e por fim, o 

consenso, onde os valores são mais fundados quanto mais são aceitos. 

 Podemos considerar que a Declaração Universal dos Direitos do Homem é como 

um sistema de valores universais de fato, onde há um consenso em sua validade e 

capacidade para reger os destinos da comunidade futura dos homens. Mas Bobbio 
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aponta que foram necessárias, historicamente, três fases para a formação da 

declaração dos direitos. Segundo ele as teorias filosóficas dão o substrato para que as 

declarações se originem; aparece ai o pensamento jusnaturalista de John Locke, onde 

entendemos a ideia de que “os homens são livres e iguais por natureza”, aspecto este 

encontrado também no pensamento de Rousseau. Assim a liberdade e a igualdade 

seriam ideais para se perseguir e por serem universais no que tange ao conteúdo, sendo 

importante o fato de que estas teorias sejam acolhidas por um legislador para se 

tornarem bases de uma concepção de Estado, onde assim os direitos se apresentam 

como positivos ou efetivos (BOBBIO, 2004). 

 O segundo momento das declarações dos direitos concerne no fato de que os 

direitos ao se concretizarem passam a serem considerados positivos mediante o 

reconhecimento do Estado. Assim os direitos do homem se transmutam em direitos do 

cidadão, de um Estado ou de outro, de acordo com sua particularidade. Já no terceiro 

momento, que se deu a partir de 1948, logo após a segunda guerra mundial, o direito 

passa a ser universal e positivo, onde deixa de ser especifico a cada Estado e passa a 

abranger “todos os homens”; passa a ser positivo, porque pode ser protegido até mesmo 

contra o Estado que o viole (BOBBIO, 2004).  

 Assim, para Bobbio, os direitos do homem, nascidos como direitos naturais e 

universais, desenvolvem-se como direitos positivos particulares, para finalmente 

encontrarem sua plena realização como direitos positivos e universais. Entendemos 

aqui a necessidade de que os direitos do homem assumam a forma de proteção jurídica. 

 Outro ponto a se considerar na argumentação do autor é a proposta histórica e 

evolutiva dos direitos humanos, sendo mutáveis, suscetíveis a transformações e 

ampliações, sendo que considerando suas mudanças, o desenvolvimento dos direitos 

humanos passou por três fases: direito de liberdade, direito que procura limitar o poder 

do Estado, liberdade então entendida em relação a este; os direitos políticos, onde a 

liberdade deixa de ser entendida como o não impedimento, mas como autonomia, no 

que concerne a participação no poder político, liberdade no Estado; direitos sociais, com 

valores de bem estar e de igualdade “não formal”, entendidos como liberdade por meio 

do Estado (BOBBIO, 2004). 
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 Salientamos que para o autor está intrínseco aos direitos humanos o princípio 

de liberdade. Considerando esta liberdade acima do Estado sem problematiza-lo, ele 

também afirma ser necessário proteger os direitos do homem, e que para tanto é 

necessário que haja Estados de direito com um sistema jurídico capaz de protegê-los. 

 Para prosseguirmos a discussão acerca dos Direitos do homem, faz-se 

necessário não esquecermos o que o Estado moderno representa, e por isso tomamos 

a palavra de Engels para nos lembrar-nos. 

Como o Estado nasceu da necessidade de conter o antagonismo das classes, 
e como, ao mesmo tempo, nasceu em meio ao conflito delas, é, por regra geral, 
o Estado da classe mais poderosa, da classe economicamente dominante, 
classe que, por intermédio dele, se converte também em classe politicamente 
dominante e adquire novos meios para a repressão e exploração da classe 
oprimida (ENGELS, 2002, p. 176). 

 Entendemos que seja importante que no Estado haja leis e instrumentos que 

visam promover e defender os direitos humanos, embora, como nos diz Trindade (2011), 

há um fosso entre a existência de normas jurídicas e sua efetividade na prática, sendo 

que os direitos humanos assumem características em alguns casos de estagnação e 

regressão. 

 Compreende-se que os direitos humanos nascem na perspectiva de considerar 

o homem individualmente, mas Trindade (2011) nos apresenta o processo histórico no 

qual tais direitos compreendem demandas sociais. Já no século XX, com a Constituição 

mexicana e a Declaração dos direitos do povo trabalhador e explorado na Rússia, 

percebe-se uma nova abordagem para os direitos humanos, que abandona a concepção 

individualista e abstrata do homem, passando a compreendê-lo concretamente como 

um sujeito histórico, desconsiderando “a ideação liberal da suposta neutralidade do 

Estado”, e apresentando a sociedade capitalista como uma sociedade fundamentada 

em um conflito de interesses de classes distintas. 

 Disto posto, Trindade (2011) apresenta no que concerne aos direitos humanos, 

a tendência de uma perspectiva evolucionista de gerações ou dimensões para os 

direitos, visto que a Declaração Universal de 1948 conciliou os direitos civis e políticos 

da revolução francesa, assim como os direitos econômicos, sociais e culturais 

postulados pelos trabalhadores da Constituição mexicana e Declaração Russa. E ainda, 

o autor salienta que, em meados do século XX, há um consenso de que a estes direitos 
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apresentados anteriormente, seria necessário agregar os direitos da fraternidade ou 

solidariedade: os direitos à paz, ao desenvolvimento, ao meio ambiente, etc. 

 A perspectiva apresentada por Trindade foi aplicada por T.H. Marshall, que 

assumia a função de atualizar o pensamento tradicional liberal, pois não questionava a 

impossibilidade da universalização dos direitos, nem colocava em evidência as 

contradições do modo de produção capitalista, afirmando haver uma naturalidade na 

evolução dos direitos. Esta argumentação de T.H. Marshall, foi e é apropriada ainda nos 

dias de hoje pelo pensamento conservador e liberal, abrangendo modelos sociológicos 

e jurídicos que assumem um caráter universal. A partir desta concepção os direitos civis 

e políticos são tidos como fundamentais e os direitos econômicos e sociais são postos 

como possibilidades para programas de governo. 

 Torna-se importante ressaltar que, de acordo com Trindade (2011), esta 

concepção passa por discussão, sendo necessário seu embate, pois se entende que há 

uma crise dos direitos civis e individuais; que há um novo senso comum anti-humanista, 

onde os direitos claramente se apresentam como não universais, tendo validade apenas 

por uma parcela da sociedade.   

 Os direitos humanos preservados são os que garantem a manutenção do modo 

de produção capitalista, pois temos a predominância da garantia à propriedade privada 

dos meios de produção, garantia da livre contratação, acumulação, circulação de 

mercadorias, por fim a livre acumulação do capital. Temos, portanto, a liberdade 

negocial e igualdade jurídica, sendo estas garantidas às parcelas ricas da sociedade 

(TRINDADE, 2011). 

 Trindade nos coloca um ponto importante para se refletir: que o capitalismo 

assim como a burguesia cumpre a função de gerar entraves na busca humana por 

liberdade e igualdade reais. E que não buscam apenas liberdade e igualdade jurídica, 

como nos colocava Bobbio. 

Faz-se necessário problematizar os fundamentos dos direitos humanos 

apresentados, para se romper com o pragmatismo inerente ao discurso do direito, 

entendendo o cunho ideológico no conceito de Estado de direito, onde os chamados 

direitos humanos, ao contrário dos direitos do cidadão, nada mais são do que direito do 
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membro da sociedade burguesa, isto é, do homem egoísta, do homem separado do 

homem e da comunidade (GUERRA, 2009). 

 Entendemos, portanto, ser de suma importância a análise crítica do processo 

histórico de formação dos direitos humanos, assim como do processo histórico de 

consolidação e desenvolvimento do modo de produção capitalista, e do Estado para a 

manutenção do mesmo. Cabe-nos entender o conflito de classes existente nesta forma 

de sociedade, e que os direitos humanos se constituem de demandas que permeiam as 

lutas históricas da classe trabalhadora, e ainda compreender os limites históricos dos 

direitos na sociedade de classes, mas deve-se ter como meta reivindicar a sua 

universalização buscando consequentemente a sua materialização na sociedade. 

 

3 Abordagem dos direitos humanos da temática migratória 

 No campo da imigração, a partir da perspectiva dos direitos humanos, Reis 

(2004) apresenta que a relação entre direitos humanos e indivíduos depende da relação 

com o Estado, levando a entender que o mundo encontra-se dividido em Estados como 

instrumentos que possuem o monopólio da legitimidade e da mobilidade, formando a 

soberania do Estado e por sua vez, mecanismos legais que foram construídos 

historicamente e internacionalmente. A definição que distingue a imigração internacional 

das demais é a perspectiva de mudança entre dois sistemas políticos, ou seja, mudança 

entre territórios, costumes, idiomas e meio social de inserção. Nessa perspectiva o 

indivíduo passa por um processo de adaptação ao novo modelo em que vai se inserir, 

passando a cumprir sua legislação. 

 Dessa forma, uma vez identificados os fluxos migratórios, os organismos 

internacionais começaram a trabalhar essa temática. No entanto, é somente após a 

Segunda Guerra Mundial que começa a ser criado um regime internacional de direitos 

humanos, a partir da instauração do Tribunal de Nuremberg - entre 1945 e 1946, para 

julgar os criminosos de guerra - da adoção da Declaração Universal dos Diretos 

Humanos em 1948 pela ONU.  

Frente a esta problematização, é valido descrever a conjuntura do surgimento 

da discussão acerca dessa temática com a Convenção Relativa ao Status de Refugiado 
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que foi assinada em 1951, na cidade de Genebra, e tinha um âmbito bastante limitado 

e preciso, qual seja, a situação das pessoas deslocadas pelos regimes totalitários da 

Europa nos anos de 1930 e pela Segunda Guerra Mundial. Em 1954, surgiu a 

Convenção Relativa aos Apátridas, que também se referia basicamente a situações do 

pós-guerra, onde as violações aos direitos humanos ocorriam em grande escala. Ao 

utilizar a perspectiva neoclássica e liberal, trata do imigrante como mão-de-obra em 

exercício do seu direito de liberdade em sair do seu país, tornando a imigração um 

possível mecanismo para correção do desequilíbrio que ocorre com relação a procura 

e oferta de trabalho por todo o mundo; desequilíbrios socioeconômicos seriam 

influenciadores de processos migratórios, com isso fatores econômicos atuam nesse 

contexto de deslocamento (VAINER, 1996). 

 Na história da construção dos direitos migratórios pode ser definido como marco 

inicial na legislação que trata desse tema a aprovação da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos no ano de 1948; e forma mais especifica do artigo 13, no seu primeiro 

parágrafo, ao dizer que toda pessoa tem direito à liberdade de locomoção e residência 

dentro das fronteiras de cada Estado e em seu segundo parágrafo, que determina que 

toda pessoa tem direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio e a este regressar. 

Com o passar do tempo foi evidenciado que só essa legislação não era suficiente para 

tratar de toda a demanda apresentada, que por sua vez era crescente em um contexto 

de pós-guerra. O primeiro organismo internacional a criar uma legislação específica 

sobre o tema foi a Organização Internacional do Trabalho, que em 1949 produziu a 

Convenção de Imigrantes para o Trabalho e em 1975 a Convenção dos Trabalhadores 

Imigrantes; ambas buscavam promover direitos para os imigrantes, iguais aos direitos 

dos trabalhadores locais, entretanto o número de países signatários nas duas 

convenções foi baixo, inviabilizando a aplicabilidade destes acordos. 

 Foi no ano de 1990 a aprovação da Convenção sobre Direitos dos Imigrantes 

durante uma Assembleia Geral da ONU, que define que os imigrantes teriam os mesmos 

direitos trabalhistas que os indivíduos nascidos no território em questão como o direito 

ao acesso a essa informação sobre seus direitos, bem como a possibilidade de recorrer 

ao judiciário em caso de deportação. Em 14 de março do ano de 2003 essa convenção 

chegou ao número mínimo de países sendo ratificada e passando a vigorar no dia 1º de 

julho de 2003, mesmo sem a assinatura dos principias países receptores.  
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O surgimento de um regime internacional de direitos humanos segundo Reis 

(2004), não somente como causa da fragilidade do Estado nas decisões sobre quem 

pode atravessar suas fronteiras e permanecer no seu território, mas também como 

causador de uma desagregação entre direitos e cidadania, isto é, com o crescimento 

dos direitos universais da pessoa, os direitos exclusivos de cidadania estariam 

diminuindo, mostrando que cada vez mais os imigrantes têm os mesmos direitos que os 

cidadãos nacionais, sem que, para isso, tenham de tornar-se cidadãos, de se 

naturalizarem. O que expõe as fragilidades encontradas a partir dos documentos citados 

aqui, além de identificar que países não signatários não se dispõem a enfrentar essa 

demanda gerada em fluxos migratórios, mesmo que países signatários por vezes 

apresentem violações aos acordos estabelecidos. 

No que se refere ao Brasil, a Lei n° 6.815 de 19 de agosto de 1980, tratando da 

temática da imigração no Art. 1°, diz que, em tempo de paz, qualquer estrangeiro 

poderá, satisfeitas as condições desta Lei, entrar e permanecer no Brasil e dele sair, 

resguardados os interesses nacionais; além de especificar as formas de visto, acesso e 

permanecia em território nacional, a partir da perspectiva da proteção, com foco na 

segurança pública, identificando o imigrante como ameaça ou algo nesse sentido. Essa 

lei deixou de ser vigente no ano de 2017, após cerca de 30 anos de reinvindicações 

acerca da reestruturação e reforma da legislação que trata da imigração. 

Com a aprovação da Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017 instituiu-se a Lei de 

Migração, que dispõe sobre os direitos e os deveres do migrante e do visitante, além de 

regular a sua entrada e estada no País e estabelecer princípios e diretrizes para as 

políticas públicas para o emigrante; adotando a perspectiva em que o imigrante passa 

a ser sujeito de direitos no território nacional, prevendo seu acesso às políticas públicas 

existentes no país.  

Algo a ser observado é que esta legislação não prevê qual órgão será o 

responsável efetivo por acompanhar e exercer a fiscalização sobre a não garantia dos 

direitos previstos na nova legislação em vigência; nesse sentido as violações acabam 

acontecendo sem que o Estado seja notificado, quando viola direitos de imigrante, esses 

sem referências ou acesso aos seus direitos.  
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As barreiras são identificadas, no primeiro contato, através da linguagem: os 

serviços não estão preparados ou adaptados para promover o acesso e os imigrantes 

não tem acesso às informações sobre o acesso ou por vezes no momento do acesso 

acabam sendo negligenciados, sem um atendimento efetivo. Nos órgãos de controle da 

política pública algumas iniciativas vêm sendo implantadas como a construção de um 

conselho específico para a temática dos imigrantes. É válido ressaltar que na ausência 

do Estado a sociedade civil vem adotando as demandas apresentadas; na perspectiva 

da caridade atendem os imigrantes com cursos de português e até mesmo entrega de 

cestas básicas, assim como em outras demandas que possam ser apresentadas. Por 

fim, é válido pontuar que a garantia de direitos deve acompanhar a aprovação de uma 

legislação específica, buscando a efetivação de fato dos direitos em questão. 

 

 

4.  Violações de direitos humanos no campo da saúde: aproximações a partir de 

relatos dos imigrantes internacionais 

Este tópico busca expor alguns relatos dos imigrantes internacionais acerca das 

violações de direitos humanos que vivenciaram no campo da saúde durante sua 

permanência na Região Metropolitana de Londrina. Para tal, é importante 

compreendermos que a política de saúde passou a ter uma dimensão política por meio 

do Movimento da Reforma Sanitária na década de 1980, envolvendo diversos atores, 

possibilitando a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) tendo como um dos seus 

princípios a universalidade; de tal forma que a Constituição Federal de 1988 apresentou 

no campo da saúde uma “promessa de afirmação e extensão dos direitos sociais em 

nosso país frente à grave crise e às demandas de enfrentamento dos enormes índices 

de desigualdade social” (BRAVO, 2009, p. 96).  

Porém, considerando a construção do SUS como fruto de um movimento de luta 

e reinvindicações, compreendemos que o campo da saúde se constitui enquanto uma 

arena de embates e de relações de poder, permeadas por uma disputa entre o projeto 

da Reforma Sanitária e o projeto voltado para o mercado (BRAVO, 2009). 

Compreendemos que o SUS real se apresenta muito distante do SUS constitucional e 

se faz urgente discutirmos a não efetivação do mesmo que está inscrito na Constituição 

de 1988. Neste sentido, entendemos que a política de saúde possui diversos avanços 
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e retrocessos constantemente, porém devemos reconhecer enquanto um avanço a 

elaboração de políticas voltadas a populações negligenciadas, como a Política Nacional 

de Saúde Integral de LGBT, dos Povos Indígenas, População Negra, das Populações 

do Campo e da Floresta. Contudo, no que se refere à população imigrante, ainda não 

se viu um reconhecimento das demandas destes sujeitos que são usuários das políticas 

públicas, segundo a Constituição Federal de 1988.  

Neste sentido, a partir da realização de dez oficinas de educação em saúde, 

atingindo o total de 135 imigrantes internacionais dos municípios de Arapongas, Cambé, 

Jaguapitã, Londrina e Rolândia, pudemos nos aproximar da realidade destes imigrantes 

e tomar conhecimento de alguns relatos destes sujeitos, de como tem sido o acesso aos 

serviços públicos de saúde e a partir disto, identificamos algumas violações de direitos 

humanos.  

Ainda, é importante enfatizar que estas atividades extensionistas foram 

realizadas com imigrantes de angolanos, bengaleses, bolivianos, colombianos, 

haitianos, húngaros, panamenhos, peruanos e venezuelanos, sujeitos que em sua 

maioria já possuíam uma trajetória migratória pessoal e/ou familiar e se deslocaram ao 

Brasil na procura da inserção no mercado de trabalho para possibilitar melhores 

condições de vida a seus familiares. Apresentam-se características do que a autora 

Villen (2015, p. 253) denomina como “periféricos da periferia”, aqueles que possuem 

uma “dependência absoluta do trabalho com a necessidade imediata e ininterrupta de 

trabalhar” e que corresponde “em geral, não-brancos, [que] compõem uma base social 

representativa de um novo enquadramento para as dinâmicas de atuação do racismo 

no Brasil”.  

 Nesta direção, diversos relatos durante as oficinas de educação em saúde 

representam como os preconceitos vivenciados em uma sociedade com herança 

escravista interfere no acesso às políticas públicas, sobretudo, à política de saúde. A 

partir de Basso (2010), a autora Villen (2015, p. 248) acredita que  

os períodos históricos marcados por crises de ordem econômica e política na 
conjuntura nacional e internacional explicam a funcionalidade da construção 
de um universo simbólico que coloca o estrangeiro como “concorrente”, como 
“bode expiatório” do mal estar socioeconômico, senão como “potencial inimigo” 
da nação (VILLEN, 2015, p. 248).  
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 Se referindo a imigrantes pobres, trabalhadores e periféricos, surgem relatos de 

discriminação por parte de muitos serviços públicos da política de saúde que se negam 

a atender estes sujeitos declarando de que o Sistema Único de Saúde (SUS) se 

encontra sucateado e que não há recursos suficientes para atender imigrantes, 

recusando o princípio da universalidade do sistema.  

 Além disto, estes relatos em sua maioria são acompanhados pelo acesso ao 

setor privado da saúde. Sendo negado o atendimento ao imigrante por conta de sua 

nacionalidade, este sujeito encontra nas clínicas populares e particulares respostas às 

suas necessidades em saúde. Há de se problematizar que os projetos migratórios atuais 

correspondem a projetos coletivos e familiares, tendo intrínseco no deslocamento 

humano a responsabilidade da remessa de dinheiro11 para a família que permaneceu 

em seu país. Então, desta forma, além de se encontrarem no mercado informal de 

trabalho ou em subempregos com baixos salários12, os imigrantes enviam parte 

significativa de sua renda mensal para seu país. Frente a estas condições, os imigrantes 

têm se deparado com a negação de acesso a seus direitos, necessitando se recorrer ao 

mercado para suprir suas necessidades.  

Outra questão que devemos salientar é a fragilidade no registro das informações 

das demandas e dos atendimentos dos imigrantes. Alguns imigrantes relataram que não 

foi possível emitir o Cartão SUS apenas com o Passaporte e que mesmo que os serviços 

da Atenção Básica não recusaram atendimento, alguns serviços especializados não 

efetivaram o mesmo pela ausência da documentação. Esta questão nos faz refletir 

também que a ausência de campo “nacionalidade” no Sistema de Informações da Saúde 

se apresenta enquanto um elemento dificultador para o estabelecimento de ações 

públicas e para possibilitar uma visibilidade da expressividade das demandas destes 

sujeitos (TEIXEIRA; SILVA, 2011).  

Ainda, em um momento da oficina de educação em saúde, os imigrantes têm 

acesso à informação dos espaços de controle social para participarem da gestão do 

Sistema Único de Saúde (SUS). Nesta ocasião, diversos imigrantes demonstram 

                                                           
11  Ver mais em Baeninger e Peres (2017).   
12 Os trabalhos imigrantes se encontram, em sua maioria, na “execução de atividades laborais altamente 

marcadas por tendências da precarização do trabalho como, por exemplo, no setor têxtil, na construção 
civil, na indústria de abate de carnes e no serviço doméstico” (VILLEN, 2015, p. 254). 
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desconforto em realizar denúncias ou sugestões ao SUS, expressando que não se 

compreendem enquanto um sujeito detentor de direitos e participantes da gestão destas 

políticas públicas. Além disto, foi exposto que, até em espaços do controle social, os 

imigrantes sofreram atos discriminatórios de que não possuiriam acesso a tal serviço 

por ser de outra nacionalidade.  

Neste sentido, visualizamos de que o expressivo contingente de imigrantes na 

região estudada não sensibilizou de fato os serviços públicos a produzirem respostas 

às necessidades dos imigrantes e, além disto, apresenta um posicionamento 

discriminatório frente às condições destes imigrantes, muitas vezes, invisibilizando esta 

realidade. 

  

5 Considerações Finais 

Entendemos ser de suma importância discutir sobre as possíveis violações dos 

direitos humanos dos imigrantes internacionais no campo da saúde. Procurando 

evidenciar que mesmo com a aprovação e consolidação de uma legislação especifica 

ao imigrante, seus direitos serão efetivados e respeitados. Salientamos que um fator 

predominante que interfere no acesso as políticas públicas é o preconceito. 

Observa-se que a discriminação por parte dos serviços públicos ocorre 

frequentemente aos imigrantes pobres, trabalhadores e periféricos, chegando ao ponto 

de o atendimento ser negado. Embora, os relatos indiquem que o setor público é o que 

mais nega o atendimento ao imigrante, independentemente do arcabouço legal que 

protege este sujeito no nosso país. 

Um ponto a se discutir e problematizar, são os retrocessos das “garantias” dos 

direitos humanos (civis, políticos e sociais), aos imigrantes, pois a “justiça” criminal e 

seus “agentes midiáticos” procuram desqualificar e desmobilizar estas instâncias dos 

direitos. Este pensamento que deslegitima e desqualifica a busca das garantias dos 

direitos humanos para a classe mais pauperizada da sociedade, consequentemente os 

imigrantes que a compõem. 

Compreendemos, portanto, ser de suma importância a análise crítica do 

processo histórico de formação dos direitos humanos, assim como do processo histórico 
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de consolidação e desenvolvimento do modo de produção capitalista, e do Estado para 

a manutenção do mesmo. Cabe-nos entender que os direitos humanos se constituem 

de demandas que permeiam as lutas históricas da classe trabalhadora. Faz-se 

necessário também compreendermos os limites históricos dos direitos na sociedade de 

classes, mas deve-se ter como meta reivindicar a sua universalização, buscando a sua 

materialização na sociedade.  

Por fim, entendemos ser importante a luta na esfera Estatal para a consolidação 

e ampliação dos direitos, mas devemos ter em mente a superação do mesmo para que 

a universalização dos direitos se concretize. 

 

Referências Bibliográficas 

BOBBIO, N. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 

BRASIL. Lei nº 13.445 de 24 de Maio de 2017. Institui a Lei de Migração. Diário 
oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 2017. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13445.htm>. Acesso 
em: 5 fev. 2018. 

BRASIL. Lei no 6.815, de 19 de agosto de 1980. Define a situação jurídica do 
estrangeiro no Brasil, cria o Conselho Nacional de Imigração. Diário oficial da 
República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 1980. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6815.htm. Acesso em 20 jul. 2016. 

BRAVO, M.I.S. Política de Saúde no Brasil. In: MOTA, A.E. et al. (Orgs.). Serviço 
Social e Saúde: formação e exercício profissional. 4 ed. São Paulo: Cortez; Brasília < 
DF: OPAS, OMS, Ministério da Saúde, 2009. p. 88 – 110.  

FRIEDRICH, E. A origem da família, da propriedade privada e do Estado. São 
Paulo: Centauro, 2002. 

GUERRA, Y. Direitos sociais e sociedade de classes: o discurso do direito a ter 
direitos. In: GUERRA, Y.; FORTI, V. L. (Orgs.). Ética e Direitos: Ensaios críticos. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 5 – 158. 

REIS, R.R. Soberania, direitos humanos e migrações internacionais. Revista 
Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, v. 19, n. 55, p. 149-163, jun. 2004. 
Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
69092004000200009&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 17 fev. 2018. 

TEIXEIRA, F.B.; OLIVEIRA, A.T.R. (Des) informações em saúde: registros sobre 
adoecimento / cuidado / morte de migrantes no Brasil. In: LUSSI, Carmem (Org.). 
Migrações internacionais: abordagens de direitos humanos. Brasília: CSEM – Centro 
Scalabriniano de Estudos Migratórios, 2017. p. 251 – 266.m  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-69092004000200009&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-69092004000200009&lng=pt&nrm=iso


 

 

 

31 

TRINDADE, J.D.L. Direitos humanos e Serviço Social: polêmicas, debates e 
embates. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. 

VAINER, C. A violência como fator migratório. In: Travessia, ano IX, n. 25, 1996.  

VILLEN, P. O estigma da ameaça ao emprego pelos periféricos na periferia: crise e 
imigração no Brasil In: RUA [online]. v. 10, n. 1, p. 247 – 264, nov. 2015. 

 

  



 

 

 

32 

A (RE)QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL A MIGRANTES E REFUGIADOS NO 
MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE, MATO GROSSO DO SUL 

 

Henrique Rezende Untem13 
Sofia Urt Frigo14 

 

 

1.  Introdução 

Com os diversos conflitos políticos e religiosos acontecendo em diversas partes 

do globo, juntamente com a crise financeira mundial, muitas pessoas buscam uma 

melhor condição de vida em outros países. Segundo o Alto Comissariado das Nações 

Unidas para os Refugiados (ACNUR, 2016) o Brasil apresentou um aumento de 2.868% 

entre 2010 e 2015 para as solicitações de refúgio, sendo que a maioria dos solicitantes 

de refúgio vem da África, Ásia e o Caribe.  

Chamamos atenção ao fato de que o estado de Mato Grosso do Sul faz fronteira 

com a Bolívia e o Paraguai, permitindo, assim, uma maior facilidade de entrada de 

refugiados e migrantes no Brasil, por esse estado. Segundo Souza e Almeida (2017) as 

principais cidades de Mato Grosso do Sul, que são porta de entrada para essa 

população, são Corumbá (fronteira fluvial com a Bolívia) e Ponta Porã (fronteira seca 

com o Paraguai). 

Segundo dados da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência 

Social e Trabalho de Mato Grosso do Sul (SEDHAST, 2016), Campo Grande conta com 

4.500 estrangeiros cadastrados, todavia sabe-se que este número representa uma parte 

destes dados, os que se encontram em situação regular, ou seja, documentados com 

visto de permanência no país, de forma que estes números não registram os muitos 

migrantes e refugiados que vivem de forma irregular na cidade. 

                                                           
13Acadêmico do curso de Pedagogia da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB). Email: 

henrique.untem@gmail.com 
14Doutoranda no Programa de Pós graduação em Psicologia da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB). 
Email: sofia.urt@gmail.com 
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Posto isto, podemos observar que há um grande contingente de migrantes na 

cidade de Campo Grande, que necessitam de trabalho, para garantirem condições de 

se manterem e sobreviverem dignamente.  

Por sua vez, a educação é entendida como um meio enriquecedor e facilitador 

para a conquista de condições adequadas de subsistência, é garantido por lei que todos 

tenham acesso à educação, inclusive os migrantes e refugiados. 

 

A Constituição Brasileira, art. 203, garante a prestação de assistência social “a 

quem dela precisar”, tendo como um de seus objetivos a promoção da 

integração ao mercado de trabalho (inciso III). Por sua vez, a Lei 9.474/97 (art. 

43 e 44) destaca a necessidade de tratamento e consideração especial: 

simplificação das exigências na apresentação de documentos do país de 

origem; facilitação no reconhecimento de certificados e diplomas e flexibilidade 

para o ingresso em instituições acadêmicas, uma vez que a situação 

vivenciada pelos refugiados lhes é particularmente desfavorável (BRASIL, 

2006). 

 

Como exemplo podemos citar algumas ofertas de qualificação profissional 

voltadas a essas populações, como as que vem ocorrendo em alguns Institutos 

Federais. Segundo o Ministério da Educação (2012), os Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia da região Norte (AM, AC), desde 2011, estão 

oferecendo formação aos imigrantes haitianos que têm ingressado no Brasil. Nos 

programas ofertados, os participantes têm aulas de língua portuguesa, aspectos 

culturais, dentre outros temas, e a formação técnica profissional para produção e 

geração de renda. 

Atualmente, podemos considerar que há poucas informações sobre os migrantes 

e refugiados no Brasil. As políticas públicas andam em marcha lenta para atenção 

devida a este público. No município de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, não foi 

localizado o conhecimento sistematizado de como estas pessoas estão sendo 

escolarizadas, ou recebendo qualificação profissional. 

Diante do exposto, no presente trabalho, trazemos resultados preliminares do 

levantamento bibliográfico e documental de nossa pesquisa em andamento, na qual 

questionamos a existência e de que forma se efetivam ações de qualificação e 
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requalificação profissional voltadas aos migrantes e refugiados, para a recolocação no 

mundo do trabalho, na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. 

Tivemos por objetivo compreender como é efetivada a oferta de educação 

profissional para a população de migrantes e refugiados nesse município e, 

especificamente, verificar as políticas públicas de educação e trabalho para migrantes 

e refugiados no Brasil e em Mato Grosso do Sul, a oferta de qualificação profissional 

voltada a migrantes e refugiados no município de Campo Grande e compreender as 

exigências do capital demandada dos trabalhadores em um contexto mais amplo. 

Esta pesquisa faz parte do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

Científica (PIBIC), ciclo 2017-2018, com o prazo de um ano para sua realização, e está 

vinculada ao Grupo de Estudos e Pesquisas em Teoria Sócio-Histórica, Migrações e 

Gênero, do Programa de Pós-Graduação em Psicologia, da Universidade Católica Dom 

Bosco. 

 

2.  Migraçâo e qualificaçâo profissional  

Segundo Fontoura e Almeida (2016), a mobilidade humana é um fenômeno 

histórico em nossa sociedade e tem obtido maior visibilidade na atualidade em 

decorrência da intensidade da migração internacional forçada ou voluntária, que 

atingem todas as partes do mundo, pelas mais diversas situações, não sendo então, 

necessariamente, em razão dos processos de exclusão ou violência.  

As autoras chamam atenção ao fato de somente na América Latina e Caribe, em 

2015, haviam 9 milhões de migrantes, sendo o Brasil o país destino que ocupa posição 

de destaque como território de recepção de milhares de pessoas. Diante de tal 

contingente, são necessárias políticas públicas que atendam não somente os nacionais, 

mas, também, aqueles que voluntária ou forçadamente passam a ter nosso país como 

morada, a fim de que sejam garantidos os direitos humanos de moradia, alimentação, 

saúde, educação, trabalho, dentre outros, e tenham uma vida digna. Assim como: 

 

Em tempos de crise de trabalho, os migrantes e refugiados são rejeitados e 

discriminados, considerados supérfluos para o processo de valorização. 
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Ouvimos todo o tempo ampliar as situações de controle dos movimentos 

migratórios. Apesar disto, muitos ainda continuam a se deslocar para os 

centros capitalistas que provocam sua miséria, sem a garantia de serem por 

eles integrados. (OLIVEIRA, 2011, p. 37) 

 

No que se refere à garantia do acesso à educação e trabalho aos migrantes e 

refugiados residentes em nosso país, devem ser efetivas as políticas públicas de 

educação, pois essa é entendida como um fator que possibilita a formação para o 

trabalho, e por conseguinte a inclusão no sistema produtivo, todavia o acesso a ela, por 

parte deste público, é dificultado. 

[...] dificuldades específicas na educação de estrangeiros no Brasil: demora na 

revalidação de documentos escolares; desinformação e preconceito das 

instituições de ensino para realizar a matrícula e publicar diplomas de 

conclusão de curso; dificuldades das instituições de ensino para integrar o 

aluno estrangeiro em uma série compatível com seu nível educacional; falta de 

planejamento pedagógico para permitir ao aluno estrangeiro aprender a língua 

portuguesa e acompanhar os conteúdos curriculares brasileiros. (OLIVEIRA, 

2011, p. 54) 

 

Contudo, importante considerarmos os aspectos contraditórios da própria função 

da Educação, que deveria ter por objetivo primeiro a formação integral do homem, em 

seus aspectos mentais, físicos, afetivos, estéticos e lúdicos, mas que está, também, a 

serviço da reprodução do capital, que, por sua vez, mercantiliza o homem, bem como 

toda a sua existência. 

Segundo Frigotto (2003), a educação, em nosso país, foi reduzida pelo 

economicismo, nas décadas de 60 e 70, a um simples fator de produção - o “capital 

humano”. Sendo assim, passou a ser definida como uma técnica de preparação de mão 

de obra para a produção. A educação, como um fator econômico, constitui-se em um 

fetiche que, independente das relações de força e classes, possibilita a equalização 

social, econômica e política entre os membros de uma sociedade e entre nações. 

Nesse sentido, para a manutenção do vínculo do indivíduo com a lógica do lucro, 

aos que estão de fora (formalmente não empregados), são utilizadas as “agências de 

qualificação profissional”, que passaram a preparar os trabalhadores 

empregados/desempregados para se tornarem empreendedores e darem cabo à sua 



 

 

 

36 

autoconservação, mas principalmente para que permaneçam no mercado consumidor 

(PEDROSA, 2003). 

Podemos considerar que os Institutos Federais, Escolas Técnicas estaduais, 

Sistema S, dentre outras instituições que ofertam capacitação profissional, cumprem o 

papel dessas agências, ao manter o vínculo com o capital e com as relações de 

produção. Assim, as pessoas das camadas populares têm a oportunidade de serem 

qualificadas tecnicamente, para atender às exigências de mercado.  

Contudo, sabemos que sob o modo de produção capitalista, é necessário que 

exista um contingente cada vez maior de pessoas sem emprego, o chamado “exército 

de reserva”, a fim de que o capital possa realizar seus mandos e desmandos em 

detrimento dos trabalhadores.  

Assim, as agências de qualificação profissional, muitas vezes podem funcionar 

a serviço do capital como locais que, além de ser lócus por excelência de oferecer ao 

trabalhador capacitação contínua para que ele adquira as competências e habilidades 

requeridas em cada momento histórico do capitalismo, tem também a função de manter 

o exército de reserva sob a esperança de reinserção no mercado mediante os processos 

de qualificação e requalificação ofertados.  

Entretanto, não desconsideramos a importância da qualificação e requalificação 

profissional, pois também é via para oportunizar às pessoas a melhor operacionalização 

no mundo do trabalho, para atendimento de suas múltiplas necessidades de existência. 

Sobretudo aos migrantes e refugiados, que necessitam se reinventar, apropriar e 

integrar à nova cultura do país de destino, e à nova língua, para atendimento das 

necessidades básicas humanas de sociabilização, alimentação, moradia, saúde e lazer. 

O deslocamento voluntário e involuntário de pessoas pelo mundo torna-se 

intensificado no século XXI, que é marcado, por um lado, por grandes impulsos das 

forças produtivas, e, também, por grandes crises econômicas, nas recorrentes 

recessões. O cenário brasileiro não foge disto, ainda que tenha sido afetado em tempo 

e forma diferentes dos demais países. 
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Desde 2010, como reflexo tanto da crise internacional como da desaceleração 

dos investimentos, a produção e o emprego industriais desaceleraram 

significativamente, sendo os principais responsáveis pelo fraco desempenho 

do PIB desde então. Tal cenário aponta para uma perspectiva preocupante 

para o futuro desempenho da economia e, por conseguinte, do mercado de 

trabalho [...] (MATTOS, 2015, p. 70) 

 

O mercado de trabalho se encontra extremamente acirrado, e para selecionar os 

trabalhadores necessários e desejáveis, uma vez que não há espaço para todos no 

sistema produtivo, cada vez mais se exige uma melhor formação. Se a população 

brasileira já sofre as consequências desse processo, ainda que possamos considerar 

que tenha acesso a diversificadas ofertas de qualificação profissional, acreditamos que 

a inserção no mercado se complexifica para a população de refugiados e migrantes. 

Várias pesquisas apontam que a construção civil e atividades agropecuárias são 

as líderes empregatícias desta população. Ainda vale ressaltar que muitos acabam se 

envolvendo em atividades ilícitas. 

 

Outra atividade muito comum entre os imigrantes angolanos é a mukunza, 

pouco praticada pelos recém-chegados. Os jovens angolanos só podem 

realizá-la, quando intercalada com o trabalho pesado na construção civil. 

Diversos são os motivos: a representação da “mukunza” (suspeita de relação 

com o tráfico de drogas pela sociedade de acolhida, dificuldade dos jovens 

angolanos em encarar como trabalho uma atividade que não exige 

cumprimentos de horários, deslocamento diário e pela qual não se recebe 

pagamento de salário), os riscos de insucesso da atividade (desvios dos 

produtos em Luanda, dificuldades com as vendas da mercadoria, falhas no 

envio do dinheiro pelos “parceiros do negócio”) e a carência de recursos 

financeiros para realizá-las. (OLIVEIRA, 2011, p. 62-3) 

  

Dados publicados por CAVALCANTI et al. (2017) mostram que o número de 

autorização de trabalho, formal, emitido pelo Ministério do Trabalho é infimamente 

inferior ao contingente de pessoas que todos os anos chegam buscando aqui no Brasil 

reconstruir sua história de vida. 
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3.  Metodologia 

Para ser estabelecida a metodologia de uma pesquisa, importante destacar que, 

conforme Silva, Francelino e Almeida (2016), o objeto e o problema de pesquisa estão 

relacionados com o método da investigação, bem como, com referencial teórico. Sendo 

assim, segundo a discussão realizada por essas autoras, suscita-nos a análise criteriosa 

da escolha do método da investigação, uma vez que ele é indispensável na constituição 

do processo de construção do conhecimento.  

Para consecução desta pesquisa, em andamento, que faz parte de um ciclo do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), temos por 

fundamentação teórica e metodológica o materialismo histórico dialético, da Teoria 

Sócio-Histórica. O materialismo dialético tem por pressuposto que a base de 

desenvolvimento do mundo é objetiva e real, a natureza é material e a consciência e as 

ideias são reflexos do mundo, constituídas com base nessa materialidade. A relação 

entre sujeito e objeto não é direta, necessitando de mediações para o estabelecimento 

das conexões entre os fatos objetivos e conteúdos subjetivos, que por sua vez vão 

constituir o psiquismo humano (SILVA; FRANCELINO; ALMEIDA, 2016). 

Na etapa já realizada da pesquisa, foram utilizadas as técnicas de pesquisa da 

análise documental e bibliográfica, para compreensão da história e materialidade do que 

vem sendo posto e construído acerca das políticas de educação e trabalho a migrantes 

refugiados, bem como sua efetivação nas ofertas concretas.  

Também teremos como fonte os relatórios e publicações dos Ministérios da 

Educação e do Trabalho, projetos de leis, decretos, afeitos às políticas de educação e 

trabalho voltadas aos migrantes e refugiados. E serão analisadas as publicações em 

sites institucionais dos referidos ministérios, bem como das Secretarias de Educação e 

Trabalho do Estado de Mato Grosso do Sul e do município de Campo Grande. 

Para uma complementação de dados, serão coletadas informações junto a 

representantes das secretarias de educação e trabalho do estado de Mato Grosso do 

Sul, organizações não governamentais e com o próprio público em questão através de 

entrevistas. 
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4.  Resultados preliminares  

Para consecução de um dos objetivos de nossa pesquisa, foi realizado um 

levantamento bibliográfico sobre trabalhos já publicados sobre a temática. Para isto, 

foram utilizadas duas bases de pesquisa: Scielo e BVS-psi. Na primeira, utilizando-se 

as palavras-chave ‘educação, trabalho e estrangeiro’ foram encontrados 7 artigos, 

conforme tabela 01. Todavia, devido a amplitude das palavras nenhum dos artigos 

encontrados foram considerados de grande relevância para a pesquisa, já que os 

mesmos retratam diversos tipos de fluxos migratório entre regiões do próprio país, 

sendo que o foco desta pesquisa é retratar o migrante e refugiado advindos de outros 

países.  

Na base BVS-psi, ao utilizar as mesmas palavras-chave, foram obtidos 14 

trabalhos.  Foi possível identificar que grande parte destes trabalhos tratam sobre o fluxo 

de trabalhadores de canaviais que se deslocam muitas vezes da região nordeste para 

a região sudeste do país, que os autores os intitulam de ‘estrangeiros’, em um sentido 

conotativo, ou então, referentes ao processo migratório do campo para a cidade e o 

fluxo de estudantes e trabalhadores deixando suas cidades (pequenas) em direção a 

grandes centros, onde esperam encontrar melhores oportunidades de trabalho e estudo. 

 

Tabela 1. Trabalhos encontrados nas bases de dados Scielo e BVS-psi, utilizando as 

palavras-chave: ‘educação, trabalho, estrangeiro’.  

Base de 

pesquisa 
Título do trabalho Tema central 

Ano de 

publicação 

Scielo 

Práticas didático-pedagógicas no 

ensino de empreendedorismo em 

cursos de graduação e pós-

graduação nacionais e 

internacionais 

Este artigo tem por objetivo realizar um 

estado-da-arte de práticas didático-

pedagógicas utilizados no ensino de 

empreendedorismo nos cursos de 

graduação e pós-graduação nacionais e 

estrangeiros. 

2008 
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Autoconceito profissional e suporte 

à transferência e impacto do 

treinamento no trabalho 

Esta pesquisa investigou o 

relacionamento entre autoconceito 

profissional, suporte à transferência e 

impacto do treinamento no trabalho. 

2006 

Currículo para os pequenos: o 

espaço em discussão! 

Organização do trabalho pedagógico na 

Educação Infantil, discutindo sobre o 

espaço escolar. 

2001 

Formação de professores: um 

esforço de síntese 

Analisa a produção acadêmica de dois 

grupos de trabalho: Formação de 

Professores e Sociologia da Educação. 

2005 

Faculdades da alma e suas 

implicações para a educação: 

saberes divulgados no século XIX 

Descreve resultados de uma pesquisa 

que buscou investigar como o tema das 

faculdades da alma e de suas 

implicações no desenvolvimento humano 

e na educação. 

2012 

Infância e educação em Platão Concepção da questão da infância no 

marco mais ampliado do projeto filosófico 

e político de Platão. Fala que 

estrangeiros e mulheres são inferiores na 

sociedade. 

2003 

Educação estética, cinema e 

alteridade 

Pesquisa feita com estudantes 

estrageiros discutndo as relações entre 

educação e alteridade. 

2016 

BVS - psi 

MOVIMENTOS ‘ESPONTÂNEOS’: 

a resistência dos trabalhadores 

migrantes nos canaviais 

Relato de cortadores de cana no estado 

de São Paulo, que por sua maioria são 

nordestinos, que através das greves 

buscam melhorias salariais, preço da 

cana e condições de alojamento. 

2016 
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O esquecimento do passado por 

refugiados africanos 

As principais dificuldades para 

estrangeiros terem acesso a educação, 

são: revalidação de documentos, 

desinformação, preconceito, achar uma 

série compatível, planejamento 

pedagógico e a língua portuguesa. 

2011 

Caminhando sobre fronteiras: um 

estudo sobre a escolarização de 

adultos migrantes 

Essa pesquisa é uma habitação de 

fronteiras culturais vividas em uma escola 

urbana e transportadas às áreas rurais de 

origem dos alunos. Através da inversão 

das posições de nativos e estrangeiros, o 

trabalho discute os efeitos dessa 

experiência sobre o olhar de um 

educador de adultos. 

2008 

O migrante de pesca e o espaço 

urbano 

Este artigo analisa o comportamento do 

migrante de pesca após a migração rural-

urbana, ou seja, investiga o processo de 

inserção do migrante no espaço urbano, 

verifica quais traços culturais 

permanecem e/ou são redefinidos pelos 

migrantes na cidade provenientes e qual 

significado possuem em seu cotidiano. 

2007 

Migração do povo indígena Sateré-

Mawé em dois contextos urbanos 

distintos na Amazônia 

Relata o processo migratório de povos 

indígenas, com enfoque em uma etnia, 

que se dirigem ao espaço urbano, seja 

em Manaus ou em cidades mais 

próximas da tribo. Visando que estas 

pessoas procuram trabalho e melhores 

condições de educação. 

2009 
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A experiência de trabalho e dos 

riscos entre os trabalhadores-

migrantes nordestinos nos 

canaviais paulistas 

Compreender os sentidos que os 

trabalhadores-migrantes atribuem aos 

riscos a que estão expostos durante a 

viagem e também nos locais de trabalho 

(os canaviais paulistas). 

2016 

Religiosidade e rede de apoio 

social na vida das mulheres 

brasileiras e suas famílias no Japão 

As brasileiras no Japão vivem um estado 

de dupla discriminação no mercado de 

trabalho; como migrantes e como 

mulheres. Neste contexto, a mulher 

brasileira é alienada socialmente. Este 

artigo visa explorar o impacto e o sentido 

da religiosidade na vida destas mulheres 

e de suas famílias.  

2003 

Prevalência de transtorno mental 

comum entre trabalhadores 

canavieiros 

Mostra como os trabalhadores migrantes 

de várias regiões do país sofrem com 

transtornos mentais, e isso acaba 

influenciando em adoecimento, falta de 

serviço e atendimento médico durante o 

período de safra. 

2017 

Exposição a fatores de risco 

psicossocial em contexto de 

trabalho: revisão sistemática 

Revisão de literatura acerca dos efeitos 

da exposição a fatores de risco 

psicossocial em contextos de trabalho. 

2016 

Percepção de risco sobre zoonoses 

em trabalhadores imigrantes e 

italianos no Noroeste da Itália 

Analisa os fatores à baixa percepção de 

riscos de zoonoses e identifica as 

lacunas no conhecimento sobre a 

transmissão e prevenção de zoonoses 

em trabalhadores imigrantes e italianos. 

2012 
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Endemias e epidemias na 

Amazônia. Malária e doenças 

emergentes em áreas ribeirinhas 

do Rio Madeira. Um caso de escola 

Migrantes oriundos de Rondônia e outros 

estados do país, em busca de trabalho na 

hidrelétrica do Rio Madeira podem 

provocar uma epidemias de malária na 

região. 

2008 

Contribuições sobre o campo da 

Sociologia da Infância: diálogos 

com Lourdes Gaitán Muñoz 

Trabalho feito a partir de uma entrevista 

com Lourdes Muñoz, importante 

pesquisadora da sociologia da infância, 

comenta sobre o papel da criança nos 

países latinos. 

2017 

Trabalho e desgaste de migrantes 

no corte manual de cana de açúcar 

no Estado de São Paulo, Brasil 

Pesquisa feita com trabalhadores em 

canaviais do Estado de São Paulo, que 

por muitas vezes são nordestinos, 

avaliando o estado nutricional e a 

composição corporal do início ao fim da 

época de safra. 

2012 

Uma aproximação à intervenção 

educativa com menores migrantes 

não acompanhados na Espanha: 

paradoxos da inclusão social 

No artigo é comentado como os menores 

migrantes não acompanhados são 

inclusos em instituições de proteção. 

2012 

  

Um dos trabalhos encontrados nesta última base de pesquisa, uma dissertação 

de mestrado da autora Tânia Biazioli de Oliveira, intitulada: ‘O esquecimento do passado 

por refugiados africanos’, chamou-nos atenção, uma vez que muito se aproxima dos 

objetivos desta pesquisa. O trabalho em questão relata os traumas que os africanos 

viveram em seus países de origem e preferem esquecer estas emoções que muitas 

vezes são negativas. A autora ainda trás em sua dissertação uma discussão muito forte 

da relação entre trabalho e qualificação profissional, segundo a pesquisa esses 

imigrantes e refugiados acabam passando por um processo de desqualificação 

profissional. 
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No que se refere ao cumprimento de outro objetivo específico da pesquisa – 

verificar as políticas públicas de educação e trabalho para migrantes e refugiados no 

Brasil, elaboradas para cumprimento dos dispositivos legais - decretos e leis e portarias 

interministeriais, foi localizada uma compilação de toda a legislação existente no 

Relatório Anual 2017 da Obmigra, organização que busca dar visibilidade às instituições 

que fazem o trabalho de acolhida e orientação a migrantes e refugiados. 

Segundo o Relatório, atualmente existem 273 amparos legais voltados aos 

refugiados, imigrantes e estrangeiros no Brasil, que incluem leis, artigos, tratados, 

acordo e etc. Cuja execução e efetivação fica a cargo dos governos federal, estaduais 

e municipais, por meio de suas secretarias e órgãos e instituições. No que se refere ao 

governo do Mato Grosso do Sul, a SEDHAST15 possui a competência em efetivar 

políticas, programas e ações para garantir que esses direitos sejam executáveis a esta 

população vulnerável no âmbito do estado. 

Também foram localizados materiais divulgados em meios de comunicação 

locais que retratam a relação educação e trabalho destinado para este público, como 

por exemplo a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, que oferta aulas de 

português para refugiados e imigrantes, matéria publicada por SOUZA (2017) em um 

jornal eletrônico. E foi identificado um edital de ingresso na Universidade Federal de 

Mato Grosso do Sul, que contempla uma forma específica a migrantes e refugiados, 

contudo traz a exigência de apresentação de nota do Exame Nacional do Ensino Médio, 

e questionamos se essa população consegue ter acesso à realização desse exame, 

além de efetivamente terem o conhecimento desse dispositivo de entrada na 

universidade. 

Ao final desta pesquisa, espera-se que sejam coletados e reunidos os dados 

sobre as políticas públicas de educação e trabalho, bem como sobre a oferta de 

qualificação profissional, voltadas a migrantes e refugiados, conforme os objetivos 

propostos. Espera-se, também, que este trabalho possa chegar a conhecimento do 

poder público e outros, a fim de subsidiar o planejamento e a execução de ações mais 

efetivas, para essa população. 

                                                           
15Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho 
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5.  Conclusão 

As pessoas em deslocamento acabam integrando o exército de reserva, pois a 

elas são potencializadas as dificuldades de inserção e reinserção no mercado de 

trabalho, dados os contextos específicos da migração e refúgio. Barreiras culturais, 

linguísticas, preconceitos, condições precárias de subsistência são exemplos dos 

potencializadores.  

Os resultados preliminares da presente pesquisa indicam que as políticas 

públicas de educação devem pensar estratégias de oferta de trabalho e qualificação 

profissional voltadas a migrantes e refugiados, no Brasil, principalmente, em Campo 

Grande, Mato Grosso do Sul, locus de nossa investigação, dada a localização 

geográfica de grande extensão de fronteira com outros países da América Latina, sendo 

passagem e destino final de muitos migrantes e refugiados. 

Foram localizados poucos trabalhos que versam sobre tema nas principais base 

de dados científicas. E nos levantamentos locais, poucas ofertas efetivas de qualificação 

destinadas a esse público. Outros levantamentos serão realizados a fim de 

complementar as informações e/ou ratificar a ausência delas. 

Acreditamos que o modo como essas pessoas são vistas pela sociedade, em 

muitas partes do mundo e, também no Brasil, é incoerente para um mundo que se 

considera ‘evoluído’, não sendo aceitável que exista uma desigualdade tão abissal entre 

os seres humanos, afinal somos todos humanos, independente de raça, cor, crédulo e, 

sobretudo, nacionalidades. 

Visto que a demanda pela venda de sua força de trabalho é algo necessária, 

principalmente para quem chega a uma outra localidade desprovido de recursos 

materiais e busca ali reconstruir sua vida, a educação e trabalho, juntamente, com 

formas de (re)qualificação profissional pretende oportunizar uma concorrência igualitária 

na inserção ou reinserção no mercado/mundo do trabalho. Ainda que os 'estrangeiros' 

acabem ocupando posições nos serviços menos qualificados, sendo que poderiam 

ocupar (e/ou ocupavam em seu país de origem) outros espaços no sistema produtivo. 
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Assim, a essa população faz se necessária a atenção do poder público e do 

direcionamento de formas específicas de qualificação, efetivação das políticas de 

inclusão no trabalho e educação, embora saibamos que não há e não haverá espaço 

para todos no mercado de trabalho, sob atual forma de constituição da nossa sociedade. 
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A LÍNGUA QUE ACOLHE PODE SILENCIAR? REFLEXÕES SOBRE O CONCEITO 
PORTUGUÊS COMO LÍNGUA DE ACOLHIMENTO 

 

Renata Franck Mendonça de Anunciação16 

 

1. Introdução 

Este artigo é parte de minha dissertação de mestrado17 cujo objetivo central 

foi compreender como migrantes haitianos e refugiados sírios - meus alunos no projeto 

de extensão Português Brasileiro para Migração Humanitária (PBMIH) da Universidade 

Federal do Paraná (UFPR) - representavam sua agentividade, ou impossibilidade de 

agentividade, no novo contexto social, linguístico, cultural e político no qual se 

encontravam inseridos (ANUNCIAÇÃO, 2017). Neste recorte que ora apresento, 

gostaria de discutir como algumas políticas e ideologias linguísticas para migração e 

refúgio podem reforçar práticas assimilacionistas e de silenciamento de agências, 

apesar de serem justificadas por pressupostos liberais de inclusão e de igualdade. 

Equivocadamente, muitos idealizadores de cursos de português para 

falantes de outras línguas esperam que seus alunos adquiram um nível de proficiência 

idêntico ao de um “falante nativo” da variedade considerada padrão dessa língua, sem 

entender que isso é uma impossibilidade, pois esses alunos se apropriam da língua 

adicional a ela incorporando aspectos de sua cultura interacional de origem como forma 

de constituir suas identidades linguísticas particulares (MAHER, 2007a), que podem, 

inclusive, incluir práticas transculturais18 (CÉSAR & CAVALCANTI, 2007) e práticas 

translíngues19 (CANAGARAJAH, 2013). Ao desconsiderar essas identidades 

                                                           
16 Doutoranda em Linguística Aplicada no Instituto de Estudos da Linguagem da Universidade Estadual de 
Campinas (IEL-Unicamp). Mestra em Linguagem e Sociedade pelo Instituto de Estudos da Linguagem da 
Universidade Estadual de Campinas (IEL-Unicamp). Licenciada em Letras Português e Alemão pela 
Universidade Federal do Paraná (UFPR). Bolsista CNPq. E-mail: renatafma@gmail.com  
17 ANUNCIAÇÃO (2017). 
18 De acordo com César & Cavalcanti (2007, p. 46), uma vez que o radical trans confere ao conceito de 
transculturalidade o sentido de multi e bidirecionalidade e de complementaridade, “é considerado mais 
apropriado para desnaturalizar as questões de hegemonia cultural.” 
19 Segundo Canagarajah (2013), as práticas translíngues constituem-se na interação por meio do uso da 
língua(gem). Nessa perspectiva, as hibridizações linguísticas típicas de interações em contextos 
plurilíngues (codemeshing) não são percebidas como falta de conhecimento de língua, mas como o uso de 
“formas e normas que estão sempre em um estado de devir, abertas à reconstituição por meio de práticas 
socialmente situadas que estão em curso” (CANAGARAJAH, 2013, p. 70). (Tradução minha do original: 

mailto:renatafma@gmail.com


 

 

 

49 

linguísticas múltiplas, hibridizadas e fluidas, validam-se políticas e práticas de ensino de 

língua assimilacionistas, normatizadoras a partir dos padrões dominantes e 

homogeneizantes que regulam os espaços de enunciação (GUIMARÃES, 2002, 2015), 

transformando, portanto, essas identidades linguísticas em identidades linguísticas 

minoritarizadas (CAVALCANTI, 1999, 2011; CANAGARAJAH, 2004).  Assim, as 

relações que alunos migrantes e refugiados estabelecem com as línguas de seu 

repertório comunicativo20 (RYMES, 2014), que passa, agora, a contar também com a 

língua portuguesa, são aspectos intervenientes importantes quando o que se deseja é 

oferecer a eles cursos de PLA que respeitem suas constantes reconstruções identitárias 

de indivíduos na diáspora.21  

Considerando essas implicações linguísticas, identitárias e políticas, 

proponho, neste artigo, uma reflexão sobre o conceito de língua de acolhimento, o qual, 

a meu ver, apresenta-se como um conceito já sloganizado1 (VIEBROCK, 2014) na área 

de PLA em contexto de migração e refúgio. A discussão proposta parte de uma 

perspectiva que considera os usos linguísticos dos indivíduos nos diferentes espaços 

de enunciação e se desenvolve em duas partes. Na primeira, teço uma breve análise 

do programa Portugal Acolhe – Português para Todos, a partir de dados apresentados 

por Cabete (2010); na segunda, analiso dados de interação de sala de aula, nos quais 

os alunos expõem algumas de suas ideologias linguísticas. 

Para melhor compreender o contexto em que a pesquisa aqui descrita foi 

desenvolvida, convém conhecer, ainda que brevemente, o perfil dos alunos e do projeto 

de extensão do qual eles participam.22 Iniciado em novembro de 2013 a pedido da 

comunidade haitiana e da ONG Casa Latino-Americana (CASLA), o projeto de extensão 

da Universidade Federal do Paraná (UFPR), chamado Português Brasileiro para 

Migração Humanitária (PBMIH), conta hoje com professores voluntários com formação 

                                                           
“forms and norms as always in a state of becoming, open to reconstitution through ongoing socially situated 
practices.”) 
20 De acordo com Rymes (2014, p. 9-10), repertórios comunicativos são “a coleção de maneiras pelas quais 
indivíduos utilizam língua(gem) e outros meios de comunicação (gestos, vestimentas, postura, acessórios) 
para funcionar nas múltiplas comunidades das quais ele participa”. (Tradução minha do original: “the 
collection of ways individuals use language and other means of communication (gestures, dress, posture, 
accessories) to function in the multiple communities in which they participate”.) 
21 É importante ressaltar que, apesar de as aulas de língua adicional se configurarem em espaços de 
práticas interacionais em que as identidades são negociadas, se reconhece que o processo de 
(re)negociação identitária na diáspora é muito amplo e extrapola os limites da sala de aula.  
22 Para mais informações sobre o projeto de extensão, consultar Gediel, Casagrande & Kramer (2016).  
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em ou acadêmicos de Letras que ensinam PLA para migrantes e refugiados, sobretudo 

haitianos e sírios. Tendo participado do PBMIH desde a primeira reunião com os 

professores voluntários, em fim de outubro de 2013, pude testemunhar a preocupação 

sempre presente dos idealizadores do projeto de oferecer um ensino de PLA que fosse 

socialmente responsável e que proporcionasse a inserção plena e cidadã dos recém-

chegados. O PBMIH, assim como outros projetos de ensino de PLA em contexto de 

migração e refúgio, adota o conceito de PLA (ANÇÃ, 2008; CABETE, 2010; GROSSO, 

2010) como pressuposto teórico-metodológico.  

Os dados apresentados neste artigo foram gerados durante as aulas 

ministradas por mim e mais duas colegas, aos sábados à tarde, no prédio da reitoria da 

UFPR, durante o primeiro semestre letivo de 2016. Já no início das aulas, grande parte 

da turma (de nível intermediário, formada exclusivamente por haitianos) manifestou seu 

interesse em realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) no final daquele ano. 

A partir dessa demanda apresentada pelos alunos, começamos a elaborar aulas que 

contemplassem as temáticas e o formato da prova de língua portuguesa do ENEM. 

Como veremos na análise, esse dado se mostrará muito relevante, pois os 

posicionamentos dos alunos com relação ao ENEM possibilitar-nos-ão compreender 

algumas percepções de migrantes e refugiados acerca do processo de ensino-

aprendizagem de PLA. 

Na seção a seguir, apresentarei o referencial teórico que subsidiará a 

discussão proposta neste artigo acerca do conceito língua de acolhimento. Três 

principais conceitos serão mobilizados: verticalidade (SANTOS, 2000); espaço de 

enunciação (GUIMARÃES, 2002); despossessão e não reconhecimento (BUTLER & 

ATHANASIOU, 2013).  

 

2. Desenvolvimento 

2.1. Gerenciamento da alteridade e silenciamento 

Os processos de migração e de refúgio são extremamente desafiadores e, 

por vezes, dolorosos para os indivíduos que os vivenciam, pois implicam tanto perdas 

de recursos materiais (propriedades, dinheiro) e simbólicos (espaços de enunciação 

mais privilegiados, não reconhecimento de sua educação formal, amizades), como 

afirma Norton (2013), quanto violências simbólicas causadas por racialização e 
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marginalização de grupos étnicos e pela normatização homogeneizante e 

assimilacionista de modos de ser e de saber. Esses processos, que Butler & Athanasiou 

(2013) chamam de despossessão, provocam altos níveis de estresse no indivíduo, pois 

exigem dele uma postura reflexiva constante diante do novo e do outro.  

Considerando que identidade é uma prática discursiva socialmente 

construída, é importante nos perguntarmos o que ocorre quando se reduz o indivíduo 

(um “quem”) a uma categoria (um “o que”): índio, negro, migrante, refugiado. Essa 

concepção abstrata do outro, baseada em senso comum, generalizações e 

estereótipos, é extremamente perigosa. De acordo com Guimarães (2002, p. 18), nas 

sociedades, a enunciação é estratificada, isto é, constituída por espaços de enunciação 

nos quais as línguas “se dividem, redividem, se misturam, desfazem, transformam por 

uma disputa incessante. São espaços ‘habitados’ por falantes, ou seja, por sujeitos 

divididos por seus direitos ao dizer e aos modos de dizer”. Os sujeitos transitam, 

portanto, por diferentes espaços de enunciação, de acordo com a importância que lhes 

é atribuída no contexto em que estão inseridos. Essa divisão política dos direitos e dos 

modos de dizer também pode ser notada em contextos de migração e de refúgio, que, 

como outros, são espaços estratificados em função da posição que os sujeitos ocupam, 

permitindo ou não sua inserção em certos espaços de enunciação. Infelizmente, assim 

como ocorre com outros grupos minoritarizados, a reificação de sujeitos migrantes e 

refugiados (imposta por discursos hegemônicos) limita os espaços de enunciação 

desses indivíduos e, consequentemente, a possibilidade de exercício de sua 

agentividade e inserção mais igualitária na sociedade. 

A limitação dos espaços de enunciação (como silenciamento), bem como a 

homogeneização de populações minoritarizadas operam no que Santos (2000) chamou 

de verticalidade, pois são fundadas em preceitos normatizadores do Estado neoliberal. 

Este cria mecanismos de controle social para produzir padrões de comportamento, 

regulando a distribuição de vulnerabilidade, destruindo e esgotando economicamente a 

subsistência de grupos que não se encaixam nos padrões hegemônicos, ao decidir 

quais vidas podem ser consideradas devidamente humanas (properly human). Grupos 

minoritarizados são assim destituídos de sua humanidade (humanness), têm sua vida 

precarizada por preceitos normatizadores impostos pela lógica neoliberal e suas 

identidades reduzidas a categorias totalizantes (mulher, negro(a), pobre, migrante, 
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indígena, LGBT). Butler & Athanasiou (2013, p. 31-32, grifo meu) explicam essa relação 

entre neoliberalismo e alocação de humanidade: 

 

Essas formas de poder colonialmente constituídas, racializadas e 
sexualizadas, que estão circunscritas nas economias de propriedade-
propriedade do lugar e do sujeito modernos, produzem incomensuráveis onto-
epistemologias de humanidade e não humanidade, possessão e 
despossessão, viabilidade e inviabilidade. Quando se trata “do humano”, a 
questão que deve ser abordada constante e veementemente é a alocação 
diferencial de humanidade: a fronteira de posição perpetuamente deslocável 
e variável entre aqueles que são considerados devidamente humanos e 
aqueles que não são, aqueles que têm o direito a uma vida longa e aqueles 
relegados à morte lenta.23 

 

A desumanização (non-humanness), derivada da reificação de identidades, 

implica a distribuição de vulnerabilidade e a precarização de vidas em processos de 

depossessão e de não reconhecimento (BUTLER & ATHANASIOU, 2013).  

De acordo com Butler & Athanasiou (2013, p. 2), ser despossuído envolve a 

marginalização de indivíduos, mecanismos de poder normativos e normatizadores que 

“definem a inteligibilidade cultural e que regulam a distribuição de vulnerabilidade”24. O 

termo despossessão pressupõe, portanto, a ideia de privação ou alienação de recursos 

materiais e simbólicos que pertenceriam ao sujeito por direito. Além disso, a 

despossessão opera como um mecanismo de controle autoritário, violento e paternalista 

por meio da imposição de práticas regulatórias de inserção de indivíduos na sociedade. 

Como argumentam Butler & Athanasiou (2013, p. 11, grifo meu): 

 

Despossessão funciona como um aparato de controle e de apropriação 
autoritário e frequentemente paternalista do espaço, da mobilidade, da 
afetividade, da potencialidade e da relacionalidade de sujeitos 
(neo)colonizados. Em contextos como esses, “despossessão” oferece 
linguagem para expressar experiências de despertencimento, ocupação, 
destruição de lares e de laços sociais, incitação a [construção] de identidades 
“autênticas”, vitimização humanitária, inviabilidade e lutas por 
autodeterminação. [...] Na atual economia de mercado do capitalismo 
neoliberal e da “debitocracia”, despossessão significa a apropriação violenta 

                                                           
23 Tradução minha do original: “Such racialized and sexualized colonially inscribed forms of power involved 
in the property-propriety economies of the modern subject and place produce incommensurate onto-
epistemologies of humanness and non-humanness, possession and dispossession, livability and unlivability. 
When it comes to ‘the human’, the matter that must be addressed constantly and forcefully is the differential 
allocation of humanness: the perpetually shifting and variably positioned boundary between those who are 
rendered properly human and those who are not, those who are entitled to a long life and those relegated 
to slow death.” 
24 Tradução minha do original: “Powers that define cultural intelligibility and that regulate the distribution of 
vulnerability”. 
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do trabalho e o esgotamento de corpos trabalhadores e não 
trabalhadores.25 

 

Operando dentro de uma lógica regulatória e normatizadora, a 

despossessão impõe uma “condição de autonomia heteronômica” (BUTLER & 

ATHANASIOU, 2013, p. 9). Considerando que a heteronomia, na filosofia kantiana, 

significa sujeição do indivíduo à vontade de terceiros ou de uma coletividade, a condição 

de autonomia heteronômica não é, de fato, uma condição de autonomia, uma vez que 

ela se constitui dentro de um regime de regras e normas impostas por terceiros. Nesse 

sentido, essa autonomia condicionada (porque é heteronômica) está muito mais 

próxima de ser considerada uma condição de anomia (MERTON, 1938) do que de 

autonomia per se, sobretudo se se compreender que muitas dessas regras e normas 

são formuladas e impostas por sociedades e governos que operam dentro da lógica 

verticalizada, desumanizadora e precarizadora do neoliberalismo. 

É possível identificar a defesa dessa condição de autonomia heteronômica 

em discursos sobre integração26 de populações migrantes e refugiadas, sobretudo em 

países do Norte, que defendem que, para terem acesso à saúde, à educação e ao 

trabalho legalizado, recém-chegados devem conhecer e praticar a cultura e a língua do 

país receptor, adequando seus comportamentos, corpos e linguagem, tornando-os 

apropriados (appropriate) para poderem ser reconhecidos como indivíduos que 

desfrutam de direitos e de recursos materiais e simbólicos. Paradoxalmente, ao invés 

de promoverem o acesso ao estado de bem-estar social e à inserção de migrantes e 

refugiados, essas regras e normas do discurso neoliberal reforçam violência simbólica 

contra grupos minoritarizados. Nas palavras de Butler & Athanasiou (2013, p. 77, grifo 

meu): “É um momento, como um dos muitos momentos das políticas migratórias, no 

qual a exigência por obediência à norma que rege aceitabilidade e inteligibilidade do 

                                                           
25 Tradução minha do original: “Dispossession works as an authoritative and often paternalistic apparatus 
of controlling and appropriating the spaciality, mobility, affectivity, potentiality, and relationality of (neo-
)colonized subjects. In such contexts, ‘dispossession’ offers language to express experiences of 
uprootedness, occupation, destruction of homes and social bonds, incitation to ‘authentic’ self-identities, 
humanitarian victimization, unlivability, and struggles for self-determination. [...] In today’s global Market 
economy of neoliberal capitalism and ‘debtocracy’, dispossession signifies the violent appropriation of labor 
and the wearing out of laboring and non-laboring bodies.”  
26 Utilizo o termo integração propositalmente, pois reconheço nele uma conotação assimilacionista. 
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sujeito pode levar e, de fato, leva à desconstituição do sujeito pela própria lei.”27 

A partir de uma perspectiva liberal, o reconhecimento opera “como um ideal 

regulatório e uma forma de gerenciamento da alteridade” (BUTLER & ATHANASIOU, 

2013, p. 75)28 e acaba reproduzindo as desigualdades sociais e reforçando o mito da 

coesão nacional (“um país de todos”29, onde há oportunidades iguais e onde não há 

racismo). De acordo com Butler & Athanasiou (2013), reconhecimento tem sua origem 

no conceito hegeliano de “luta pelo reconhecimento” (Kampf um Anerkennung), o qual 

se apoia na ideia de que o não cumprimento das regras de reconhecimento oferecidas 

pela sociedade teria como consequência a inviabilidade da sua vida. A aceitação das 

condições de reconhecimento e a adequação às relações de poder que constituem seus 

termos determinam a viabilidade do sujeito na sociedade. Pode-se dizer, portanto, que 

o reconhecimento é um processo de assimilação, na medida em que, para obtê-lo, o 

indivíduo se sujeita a regras e a termos impostos a ele por estratos hegemônicos. É 

nesse sentido que o termo “reconhecimento” está diretamente ligado ao termo 

“sobrevivência”, pois, nas palavras de Butler & Athanasiou (2013, p. 79), o primeiro 

“designa a situação na qual alguém é fundamentalmente dependente de termos que 

não escolheu para que possa emergir como um ser inteligível”30. 

O reconhecimento, assim, constitui-se nas relações de poder intrínsecas às 

sociedades, tais como as questões de raça, classe, gênero, nacionalidade, razão pela 

qual a assimilação se transforma em mecanismo e pré-requisito para a sobrevivência 

na e à sociedade e aos seus poderes regulatórios.  

É importante ressaltar que esses processos de despossessão e não 

reconhecimento são anteriores à questão do uso da língua adicional no contexto de 

migração e de refúgio, isto é, não são decorrentes, mas são agravados pelo não 

“domínio” da língua, conforme indiciam os dados que serão apresentados na última 

seção deste artigo. Isso ocorre porque, já de início, se esbarra em uma questão muito 

prática: interagir com outros. Muitos migrantes e refugiados que dão entrada no Brasil 

                                                           
27 Tradução minha do original: “It is a moment, like any number of moments within immigration politics, when 
the demand to comply with the norm that governs the acceptability and intelligibility of the subject can and 
does lead to the deconstitution of the suject by the law itself.” 
28 Tradução minha do original: “as a regulatory ideal and form of managing alterity”. 
29 Slogan do primeiro governo da Presidenta Dilma Rousseff (2010-2014), período que coincide com a intensificação 
da chegada de migrantes e refugiados ao país. 
30 Tradução minha do original: “designates the situation in which one is fundamentally dependent upon terms 
that one never chose in order to emerge as an intelligible being.” 
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têm boa formação acadêmica, razão pela qual é provável que, em seu país de origem, 

muitos deles fizessem parte de um grupo de indivíduos com maior acesso a recursos 

materiais (bens de consumo, imóveis e dinheiro) e simbólicos (espaços de enunciação 

mais privilegiados, reconhecimento de sua educação formal, amizades). Ao chegarem 

ao Brasil, contudo, veem-se destituídos desses recursos devido à condição de 

vulnerabilidade a que acabam submetidos pelos processos de despossessão e de não 

reconhecimento, que são agravados pelo não “domínio” da língua portuguesa.  

Considerando essa relação entre despossessão, não reconhecimento e 

língua(gem) no contexto de migração e refúgio, proponho, na seção seguinte, uma 

análise do conceito língua de acolhimento desde sua origem portuguesa até a sua 

apropriação no contexto de migração e refúgio brasileiros.  

 

2.2. Afinal, de qual acolhimento estamos falando? 

Dificilmente alguém poderá afirmar que, no contexto de migração e refúgio, 

acolhimento seja desnecessário. O termo língua de acolhimento, no entanto, merece 

problematização. Como veremos mais adiante, o conceito língua de acolhimento, 

enquanto política linguística do Estado português, é simbolicamente bastante violento, 

pois o acesso a direitos, como nacionalidade e autorização de residência permanente, 

é condicionado à comprovação de proficiência em língua portuguesa.  

O Português como Língua de Acolhimento é política de Estado, presente em 

todo território português, com material didático e currículo padronizado. O programa, 

chamado Portugal Acolhe – Português para Todos, foi criado no âmbito do Plano de 

Integração dos Imigrantes, publicado em 2007, e é uma iniciativa conjunta do Ministério 

do Trabalho, da Solidariedade Social, do Ministério da Educação e da Presidência do 

Conselho de Ministros. Os cursos de Língua de Acolhimento estão organizados em três 

percursos de formação, divididos pelo que Cabete (2010) chama de “áreas de 

competência”: língua portuguesa, cidadania e português técnico.  

 O percurso de língua portuguesa é subdividido em A e B. Nos percursos A 

e B, correspondentes ao A e ao B do Quadro Europeu Comum de Referência para 

Línguas, são trabalhadas questões linguísticas a partir de abordagem comunicativa. O 

percurso A é subdividido em A1, A2(1) e A2(2), com 50 horas cada, que “visam a 

aquisição e o reforço de competências no domínio elementar da língua portuguesa” 
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(CABETE, 2010, p. 59). O percurso B, por sua vez, subdividido em B1 e B2, ainda não 

havia sido implementado até o momento da defesa da dissertação de Cabete (2010).  

No que diz respeito à “área de competência de Cidadania”, é ofertado um 

curso de 50 horas que “tem como fim a aquisição e o reforço de competências no 

domínio da cidadania, particularmente, ao nível dos direitos e deveres dos 

cidadãos/trabalhadores.” (CABETE, 2010, p. 60, grifo meu). O terceiro percurso de 

formação que integra o programa Portugal Acolhe – Português para Todos é o 

Português Técnico, com 25 horas, cujo objetivo é “um melhor acesso e integração no 

mercado de trabalho” (CABETE, 2010, p. 60). Como se pode notar, esse último nível do 

percurso do programa Portugal Acolhe concentra seu foco na formação de mão de obra. 

Como argumentarei mais adiante, é problemático transpor o conceito 

europeu de língua de acolhimento ao contexto brasileiro de migração e de refúgio. 

Quando condiciona a inserção social do indivíduo no novo país de domicílio ao “domínio” 

da língua nacional, esse conceito apresenta uma visão reificada de língua, que tem sua 

origem na criação dos Estados nacionais, defendendo a ideia de que o pertencimento a 

uma comunidade constitui-se no “domínio” da língua nacional (MAKONI & 

PENNYCOOK, 2005) e reforçando, dentro dessa lógica do Estado-nação, o equívoco 

de que o “falante nativo” seria o padrão a ser seguido (MAHER, 2007a; 

CANAGARAJAH, 2013). 

 Considero que a adoção do termo língua de acolhimento deve ser 

problematizada, pois, além de ter sido transposto do contexto político-linguístico 

português, seus pressupostos se baseiam na ideia de um multiculturalismo liberal 

(MAHER, 2007a), o qual reforça processos de despossessão e de não reconhecimento, 

ao reificar diferenças e classificar algumas experiências e vivências culturais como mais 

autênticas ou superiores a outras. Essa concepção, quando transplantada ao contexto 

brasileiro, é problemática, pois, ao condicionar o conhecimento de uma língua como 

pressuposto de nacionalidade e de adequação social, reforça o mito e a ideologia de 

que o Brasil é um país monolíngue e linguisticamente homogêneo, como argumentam 

Maher (2007a) e César & Cavalcanti (2007).  

A divisão do percurso do Portugal Acolhe em módulos de língua e módulos 

de cultura e cidadania representa outro aspecto a ser considerado na concepção do 

conceito de língua de acolhimento. Ao separar o ensino de língua do ensino de cultura 

e de cidadania (como se fosse possível compartimentalizar a língua(gem) e os 
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indivíduos nela implicados), assume-se uma concepção de língua dissociada das 

práticas sociais, não reconhecendo que a língua(gem) se constitui nessas contingências 

e que ela é permeada por disputas de poder e de saber. Tal compartimentalização pode 

reforçar a tendência de limitação dos espaços de enunciação de migrantes e de 

refugiados, que, como já discutido no início deste artigo, são bastante reduzidos devido 

aos processos de despossessão e de não reconhecimento. 

Outro fator a ser analisado diz respeito ao condicionamento da conclusão 

dos cursos e obtenção de certificação de língua portuguesa como parte de uma política 

linguística nacional para que migrantes e refugiados tenham acesso a direitos (ao 

emprego legalizado, por exemplo). Assim, o programa Portugal Acolhe apresenta 

características de políticas de reconhecimento que se aproximam de perspectivas 

assimilacionistas, uma vez que promove uma condição de autonomia heteronômica. Se, 

por um lado, “o direito ao ensino/aprendizagem da língua de acolhimento possibilitará o 

uso dos outros direitos, assim como o conhecimento do cumprimento dos deveres que 

assistem a qualquer cidadão” (GROSSO, 2010, p. 69), por outro, esses valores liberais 

são colocados em prática por meio de políticas assimilacionistas, padronizadas e 

normativizadoras, com emissão de certificados que condicionam o acesso a direitos 

civis, como explica Cabete (2010, p. 61, grifo meu):  

 

Com a obtenção do certificado do curso, os participantes ficarão dispensados 
da realização de testes comprovativos do conhecimento da língua e assim 
poderem [sic] vir a ter acesso à nacionalidade, à autorização de residência 
permanente e/ou ao estatuto de residente de longa duração. 

 

Reconhecendo, como apontado por Grosso (2010, p. 70, grifo meu), a 

existência de um “contexto da cultura dominante, com uma estrutura etnocêntrica 

que desconhece as características e a realidade do público-alvo”, é necessário 

identificar quais sãos os mecanismos de dominação etnocêntrica a que estão sujeitos 

migrantes e refugiados no novo país de domicílio. É necessário, portanto, avaliar em 

que bases essa “partilha e compreensão de comportamentos, atitudes e valores” 

(GROSSO, 2010, p. 70) são negociados.  Como discutem Butler & Athanasiou (2013, p. 

76), “o que o estado-nação liberal está reconhecendo e o que ele está deixando de 
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reconhecer quando admite [a existência da] diferença? O que ele está produzindo, o 

que ele está afirmando e o que ele está violando?”31.  

Albán (2005, apud ALBÁN, 2012, p. 61) também argumenta que dificilmente 

se podem estabelecer diálogos interculturais simétricos em sociedades, pois  

[...] sem levar em conta as condições de diálogo e os termos em que isso 
ocorre, permanecem intactas as assimetrias historicamente construídas, 
produzindo um diálogo entre um projeto hegemônico e as culturas 
subalternizadas que devem assimilar-se ao discurso estabelecido pelo 
hegemônico, assim [...] “é impossível pensar uma sociedade intercultural 
enquanto prevaleçam formas e práticas de racialização e exclusão, bem como 
discursos que subalternizem ou minorizem setores da população”.32  
 

Tal concepção multicultural liberal (MAHER, 2007a), além de reforçar a 

reificação da cultura dos sujeitos envolvidos e a ideia de que elas não podem influenciar 

umas às outras, tem como consequência o apagamento de subjetividades culturais 

híbridas ou em processo de hibridização, que convivem em contextos superdiversos (de 

migração e de refúgio), tornando-as padronizadas a partir de uma perspectiva 

etnocêntrica. Nesse sentido, concordo com Bizon e Camargo (2018, p. 716) quando as 

autoras defendem que as políticas de acolhimento e de ensino de PLA nesse contexto 

deveriam ser proativas, isto é, construídas “no diálogo possível entre os agenciamentos 

verticais e horizontais” ao invés de reativas, isto é, formuladas a partir de resoluções 

normativas, verticalizadas. Ao desconsiderar essas identidades culturais múltiplas, 

hibridizadas e fluidas, validam-se políticas e práticas de ensino de língua 

assimilacionistas, normatizadoras a partir dos padrões dominantes e homogeneizantes 

que regulam os espaços de enunciação (GUIMARÃES, 2002, 2015), transformando, 

portanto, essas identidades linguísticas em identidades linguísticas minoritarizadas 

(CAVALCANTI, 1999, 2011). 

A literatura sobre ensino de língua adicional em contexto de migração e de 

refúgio (VITANOVA, 2005; GROSSO, 2011; NORTON, 2013) atesta que a falta de 

proficiência é percebida como um entrave à inserção na sociedade, inclusive no que diz 

respeito ao direito à educação. Na próxima seção, apresentarei um trecho de uma 

                                                           
31 Tradução minha do original: “What is the liberal nation-state recognizing and what is it misrecognizing 
when it acknowledges difference? What is it producing, what is it affirming, and what is it violating?”. 
32 Tradução minha do original: “[...] sin que se tengan en cuenta las condiciones del diálogo y los términos 
en que este se produce lo que puede dejar intactas las asimetrías construidas históricamente y el diálogo 
se produzca entre un proyecto hegemónico y una culturas subalternizadas que deben asimilarse a la 
conversación que lo hegemónico establece, así las cosas […] ‘es imposible pensarse una sociedad 
intercultural mientras prevalezcan formas y prácticas de racialización y exclusión, al igual que discursos que 
subalternicen o minoricen sectores de la población’”. 
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conversa entre mim, três alunos e uma colega professora, nos minutos iniciais da aula 

de português. A partir da análise desses dados, pretende-se demonstrar como o acesso 

a um direito constitucional garantido a brasileiros e estrangeiros – o direito à educação 

- é limitado pelo não “domínio” do português, agravando os processos de despossessão 

e não reconhecimento e a distribuição de vulnerabilidade nas comunidades migrantes e 

refugiadas. 

 

2.3. “Não tem distinção entre brasileiros e estrangeiros, porém...” 

O título desta seção é o recorte de uma fala de Olivier, haitiano de 35 anos, 

aluno do curso de PLA oferecido pelo PBMIH, na UFPR, e indicia sua percepção de que 

há distinção entre brasileiros e estrangeiros. O trecho que se segue é a transcrição dos 

minutos iniciais da aula do dia 11 de junho de 2016. Nesse momento, Joseph, Olivier e 

Ronald estavam discutindo seus direitos no Brasil, quando Olivier começa a argumentar 

sobre o tema com base nos seus conhecimentos sobre a Constituição de 1988: 

 

Joseph – Você está vivendo em um país, você tem que saber os direitos que 
você tem, né? 
Olivier – Cara, se você viu, a Constituição Brasileira de 1988 é uma das 
melhores, das mais belas, que existem na terra, mas vai ver na prática, vai lá 
na prática, vai ver! 
Ronald – Não, as coisas estavam lá no tempo da ditadura. Agora não está na 
ditadura, as leis têm que mudar também. 
Renata – É, mas a Constituição não foi feita na ditadura, foi feita depois, o 
problema, Ronald, é o Estatuto do Estrangeiro. Esse foi feito na ditadura. 
Olivier – É, o que que a Constituição de 88 diz: todas as pessoas, inclusivo 
os estrangeiros que estão vivendo no país, têm direito, como moradia, eles 
têm educação, tal, tal, tal... não tem distinção entre brasileiros e 
estrangeiros, porém... eles vão dizer, o estrangeiro tem que ter domínio 
de língua portuguesa, tal, tal, tal... tal, tal, tal... 
Renata – Não, mas isso não diz na constituição... 
Olivier – Sobre a constituição você vai ler, no artigo primeiro, no terceiro ou 
quarto ponto... 
Renata – Não, que o estrangeiro precisa falar português? 
Olivier – Não... isso é, depois de uma coisa dizer, ó: vai entrar, vai ingressar, 
porque as faculdades estabeleceram as normas internas para que o 
estrangeiro ingresse nas universidades. Isso que eu estou dizendo. 
Renata – Ah, sim... Sim, sim. Pra entrar na universidade, é. Na constituição, 
não está escrito que precisa falar português. 
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Olivier – [Na constituição] diz que todos são iguais: mulheres e homens... 
Silvia33 – É, isso são as universidades que pedem: o Celpe-Bras34, né, que é 
o exame... 
 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil (BRASIL, 1988) assegura 

que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza” (Art. 5, caput), 

porém Olivier e Ronald percebem que, de fato, há distinção, quando afirmam: “mas vai 

ver na prática, vai lá na prática, vai ver!” e “as leis têm que mudar também”. Além disso, 

o fato de Ronald confundir a Constituição Federal de 1988 (promulgada após a última 

ditadura militar brasileira) com o restritivo Estatuto do Estrangeiro (Lei n. 6.815/1980), é 

outro indício de que esse pressuposto de igualdade não é percebido como válido para 

todos. Essa percepção dos alunos confirma que tanto recursos materiais quanto 

simbólicos são distribuídos de maneira irregular nas sociedades (SANTOS, 2002; 

BUTLER & ATHANASIOU, 2013; NORTON, 2013). Assim, pode-se afirmar que a 

normatização da igualdade transforma-se em uma ferramenta de “gerenciamento de 

alteridade” (BUTLER & ATHANASIOU, 2013, p. 75), uma vez que essa igualdade 

normatizada neutraliza diferenças de raça, de gênero, de classe social e de 

nacionalidade, como se os mesmos direitos estivessem igualitariamente disponíveis a 

todos, independentemente de quem ou como sejam, reforçando o perverso mito da 

igualdade de oportunidades.  

Ao afirmar que “eles [a CF/88] vão dizer, o estrangeiro tem que ter 

domínio de língua portuguesa, tal, tal, tal...”, Olivier assume equivocadamente que o 

“domínio” do português seja uma exigência imposta ao estrangeiro pelo Estado 

brasileiro. Quando eu insisto com ele que essa exigência não existe na Constituição 

Federal de 1988, Olivier justifica seu entendimento: “não, isso é depois de uma coisa 

dizer, ó: vai entrar, vai ingressar, porque as faculdades estabeleceram as normas 

internas para que o estrangeiro ingresse nas universidades. Isso que eu estou 

dizendo.” Isso indicia a importância atribuída à língua portuguesa pelos migrantes como 

um instrumento de inserção no novo país de domicílio. Ao afirmar que “eles [a CF/88] 

                                                           
33 Silvia Bernsdorf é professora de português, mestra em Linguística pela UFPR e pesquisa discursos de 
identidade em comunidades de migrantes alemães no Paraná. Foi voluntária no PBMIH durante os anos 
de 2014 e 2016, período em que trabalhamos juntas, aos sábados, nas mesmas turmas de PLA para 
migrantes haitianos. Sua participação na pesquisa aqui descrita teve valor inestimável. 
34 O Celpe-Bras é o exame de proficiência em língua portuguesa do Brasil, exigido por muitas universidades 
como condicionante à admissão de alunos estrangeiros, ainda que pertencentes a países lusófonos. Sobre 
essa discussão, cf. Diniz (2008) e Bizon (2013). 



 

 

 

61 

vão dizer, o estrangeiro tem que ter domínio de língua portuguesa35, tal, tal, tal...”, 

Olivier indicia sua percepção de que, sem o português, o exercício pleno de cidadania 

fica comprometido. Nesse sentido, a aprendizagem do português opera, ao mesmo 

tempo, como um mecanismo de reconhecimento que reforça a assimilação por meio de 

regras e normas (quando se torna uma exigência para o acesso à universidade) e como 

um instrumento de prática de (re)existência frente ao não reconhecimento de direitos 

(quando o migrante ou refugiado expressa sua agentividade na língua adicional). Nesse 

último fator reside a importância de se pensarem práticas reflexivas (CÉSAR & 

CAVALCANTI, 2007; JORDÃO, 2013) e proativas (BIZON & CAMARGO, 2017) de 

ensino-aprendizagem de língua adicional que considerem as implicações identitárias, 

políticas e sociais do contexto de migração e de refúgio para a inserção mais igualitária 

dos recém-chegados na sociedade brasileira. 

Os dados acima indiciam que a sala de aula em contexto de migração e de 

refúgio opera como um espaço em que práticas de (re)existência aparecem com certa 

frequência. Isso implica em se pensar em práticas docentes de PLA, a partir de uma 

perspectiva crítica (que considerem tanto os processos de despossessão e de não 

reconhecimento como as práticas de (re)existência), e mais flexíveis para adaptar as 

aulas às necessidades apresentadas pelos alunos, à medida que elas vão aparecendo 

ou sendo externalizadas.  

 

3. Conclusão 

A despossessão e o não reconhecimento como violências simbólicas 

operam como um instrumento de manutenção do status quo. A submissão de migrantes 

e refugiados a esses processos intensifica a reificação de suas subjetividades, 

despojando-lhes de sua humanidade (humanness), silenciando suas identidades 

múltiplas e fluidas e limitando o acesso a espaços de enunciação mais privilegiados, 

limitando, por conseguinte, suas possibilidades de exercício de agência nas interações 

sociais, especialmente em contextos institucionalizados e mais hierarquizados (como 

no contato com a burocracia Estatal ou nas interações no ambiente de trabalho). A 

                                                           
35 Essa importância atribuída à língua portuguesa parece estar diretamente ligada à ideologia de 
monolinguismo que constitui o imaginário nacional, segundo o qual um país = uma nação = uma língua 
(MAHER, 2007a; CANAGARAJAH, 2013). 
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consequência desses processos é o aprofundamento das assimetrias e da 

marginalização de populações migrantes e refugiadas no Brasil, como se pôde observar 

a partir de dos dados apresentados. 

Diante da violência simbólica sofrida pela população migrante e refugiada, 

parece necessário discutir um conceito bastante popular no ensino de línguas nesse 

contexto, o de língua de acolhimento. Acolhimento é uma palavra de conotação positiva. 

Apesar de existirem políticas linguísticas específicas para o contexto de migração e 

refúgio em diferentes lugares do globo, como o Portugal Acolhe, é necessário questionar 

em que medida elas não reproduzem essas mesmas relações assimétricas de poder e 

de saber. Neste artigo, discuti como o conceito - já sloganizado (VIEBROCK, 2014) pela 

literatura especializada - de língua de acolhimento, enquanto um construto teórico de 

política linguística do Estado Português, precisa ser ressignificado quando empregado 

no contexto de migração e de refúgio brasileiro, uma vez que a língua(gem) constitui-se 

nas relações sociais. Além de ter sido transposto do contexto político-linguístico 

português, os pressupostos do termo língua de acolhimento baseiam-se na ideia de um 

multiculturalismo liberal (MAHER, 2007a), o qual reforça processos de despossessão e 

de não reconhecimento ao desconsiderar as relações de poder que constituem as 

relações entre culturas, tornando umas hegemônicas e outras, subalternizadas.  

Em vez de se pensar em português como língua de acolhimento como um 

conceito acabado, seria interessante se pensar em políticas de acolhimento linguístico 

que envolveriam a educação da sociedade para construção de relações interculturais 

mais inclusivas, como propõem Maher (2007b), Albuquerque, Gabriel & Anunciação 

(2016) e Lopez (2016), e o ensino crítico de língua adicional (JORDÃO, 2013; SÃO 

BERNARDO, 2016) em uma perspectiva transcultural (CÉSAR & CAVALCANTI, 2007) 

e translíngue (CANAGARAJAH, 2013), reconhecendo que a língua(gem) é um espaço 

de luta, resistência e (re)existência (ANUNCIAÇÃO, 2017) em que agências e 

identidades são performatizadas a partir da interação dialógica entre sujeitos sociais e 

históricos. 

Faz-se necessário investigar, portanto, como os atores envolvidos com o 

ensino de PLA em contexto de migração e de refúgio o compreendem enquanto política 

linguística, considerando as características sócio-históricas e políticas do Brasil, para 

discutir o termo língua de acolhimento a partir dos usos linguísticos dos indivíduos nos 

diferentes espaços de enunciação. Assim, ao se pensar em língua de acolhimento no 
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contexto brasileiro, é necessário refletir sobre os usos linguísticos de fato e observar em 

que medida a língua que acolhe não é a mesma que silencia. 
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1. Considerações Iniciais 

Trata a presente exposição de exteriorizar os resultados preliminares das 

atividades de pesquisa desenvolvidas na operacionalização do projeto de investigação: 

“ATENÇÃO A SAÚDE DOS DISCENTES ESTRANGEIROS NAS UNIVERSIDADES 

COM VOCAÇÃO INTERNACIONAL – demandas, políticas, práticas e perspectivas para 

fruição e acesso do direito a saúde dos ingressantes não nacionais na Unila e Unilab”. 

Pretendeu-se com a proposta de pesquisa evidenciar como se deu a articulação e 

planejamento da UNILA e UNILAB com as gestões locais de saúde de Foz do Iguaçu/PR 

e Redenção/CE, em seus respectivos processos de implantação com o objetivo de 

resguardar aos alunos estrangeiros o usufruto dos sistemas públicos de saúde no Brasil. 

Nessa empreitada, embora a migração não fosse objeto do estudo da proposta 

de investigação, ela despontou como pano de fundo na coleta e análise dos dados 

realizados no âmbito da Unila, demonstrando como esse fenômeno impacta e influencia 

a estada e permanência dos discentes na Universidade. Essas constatações foram 

realizadas e sistematizadas a partir da realização das entrevistas com diferentes sujeitos 

dos diversos setores envolvidos com o atendimento dos discentes estrangeiros na Unila, 
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bem como pesquisa documental materializadas nas leituras das atas nas quais foram 

registradas as consultas, debates e reflexões acerca o processo de implantação da 

Instituição de Ensino Superior. A partir da leitura, buscou sistematizar respostas para 

algumas indagações propostas na pesquisa. Constatou-se inicialmente a ausência de 

interlocução entre a comissão de implantação da Universidade com a gestão municipal 

de Foz do Iguaçu no tocante a cobertura de proteção social, mesmo já havendo claras 

indicações que se tratava de uma universidade com vocação internacional, que 

receberia discentes oriundos de todos os países da América Latina. Pois os objetivos 

de cooperação solidária, embora proponha o estabelecimento de vínculos relacionais 

que favoreçam a integração com os sistemas de educação com os países da América 

Latina partícipes da seleção para ingresso na Unila, bem como, a nível local se 

predispõe a desenvolver ações compartilhadas com a gestão local, regional e 

internacional, os indicativos evidenciados não dão pistas de que acordos, pactos e 

protocolos formais/informais foram ou serão criados para resguardar o acesso dos 

discentes estrangeiros ao sistema de saúde. 

Outra questão de suma importância identificada nos documentos é a ausência 

da apreensão e compreensão da migração como um fenômeno afeto a proposta de 

cooperação solidaria entre os sistemas educacionais do Brasil com os demais países 

da América Latina, o que inviabiliza uma serie de possibilidades de pensar e/ou afinar 

as políticas sociais no âmbito da integração regional às necessidades e a nova realidade 

trazidas pelos discentes estrangeiros. 

No desdobramento da pesquisa, procurou-se identificar e, ao mesmo tempo 

caracterizar, as ações e serviços de saúde demandadas pelos estudantes estrangeiros 

nos equipamentos públicos nos municípios de Foz do Iguaçu e Redenção, a fim de 

verificar como essas demandas impactam e/ou influenciam na criação de políticas e 

práticas que permitam a fruição e acesso do direito à saúde dos ingressantes não 

nacionais na Unila aprioristicamente.  

Inicialmente foram aplicados 75 questionários apenas aos discentes 

estrangeiros da Unila41. Essa atividade ainda se encontra em fase de desenvolvimento, 

porém os dados preliminares apontam que, do ponto de vista discente, são inúmeros os 

                                                           
41 A coleta de dados se estenderá até abordar as 18 nacionalidades de estrangeiros que estudam na 
universidade. 
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desafios e obstáculos para o acesso à saúde, configurados inicialmente na falta de 

acessibilidade pela língua, que limita a própria interlocução com o trabalhador que 

presta o primeiro atendimento. Outra situação observada que obstaculiza a 

acessibilidade ao sistema local de saúde é a ausência da documentação necessária 

para a regularização da situação civil que possibilita usufruir do atendimento. Dados 

relevantes encontrados no desenvolvimento da pesquisa ainda estão em fase de análise 

e debate à luz do referencial analítico construído na primeira etapa da pesquisa.  

Essas situações foram evidenciadas a partir das atividades desenvolvidas que 

contemplaram 7 etapas: 1 – Aprofundamento do marco teórico referencial mediante 

revisão bibliográfica e documental sobre a questão da Proteção Social nas fronteiras 

para os estrangeiros, estudo das migrações e das legislações que resguardam o direito 

à saúde dos não nacionais; 2 – A formulação dos documentos necessários para 

materialização da pesquisa, tais como termo de esclarecimento e livre consentimento, 

oficio de apresentação da pesquisa, formulários e roteiros para coleta de dados 

empíricos. Esses instrumentos foram elaborados com objetivo de informar e deixar 

ciente os sujeitos da pesquisa acerca do que se pretende com a investigação e que 

dados se pretendem coletar; 3 – Embora inicialmente se tenha elegido o universo e 

amostra da pesquisa no processo de construção dos textos teóricos analíticos que irão 

subsidiar a análise dos dados, verificou-se a necessidade de readequar sujeitos chaves 

para pesquisa. Deste modo elegeu-se e identificaram-se os agentes, setores e grupo 

populacional que seriam participantes do estudo, determinando-se que, além dos 

discentes estrangeiros, o grupo de pesquisa verificou a necessidade de entrevistar e 

integrar os trabalhadores e gestores de saúde, representantes de Hospitais e Unidades 

de Pronto Atendimento e Ambulatório de Saúde das respectivas Secretarias de Saúde 

das cidades sedes das Universidades, como também incluiu os servidores dos 

ambulatórios existentes nas instituições de ensino bem como os reitores da UNILA e da 

UNILAB, representantes das Pró-Reitorias de Relações Internacionais e de Assistência 

Estudantil das Instituições de Ensino Superior – IES supracitadas, como sujeitos e 

objetos de investigação com objetivo de coletar dados de diferentes serviços e 

hierarquias; 4 – Entrevistas: para realização das primeiras entrevistas, como 

mencionados anteriormente, foi elaborado um roteiro de perguntas semiestruturadas 

que conjugou perguntas envolvendo os temas: o acesso, atenção à saúde dos cidadãos 
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estrangeiros, fronteira, mobilidade transfronteiriças, situação civil dos discentes 

estrangeiros em Foz de Iguaçu, migração e Proteção Social.  

Foi realizado pré-teste do instrumento de coleta de dados no Hospital Municipal 

Padre Germano Lauck e na Divisão de Imigração da Policia Federal de Foz do Iguaçu; 

5 – Após a realização do primeiro pré-teste e avaliação do processo, partiu-se para 

formulação dos instrumentos de coleta de dados a serem aplicados aos discentes 

estrangeiros pertencentes ao universo da pesquisa.  

A formulação do instrumento demandou significativo tempo de duração, 

considerando que algumas expressões e palavras descritas em português não possuem 

o mesmo sentido e significado na língua espanhola, fato constatado na tradução do 

instrumento do português para o espanhol e na realização do pré-teste. Foi realizado 

dois testes com os formulários direcionados aos discentes estrangeiros, devido à 

dificuldade de compreensão das questões, não somente em função da língua, mas 

principalmente em função das assimetrias dos sistemas de saúde de cada um dos 

diferentes países dos quais os acadêmicos são oriundos. Na realização dessa etapa, 

antecipando resultados, constatou-se, anterior à coleta e análise dos dados 

propriamente ditas, que a forma de organização dos sistemas de proteção social, 

especialmente a saúde, influenciam de forma negativa a compreensão e utilização pelos 

discentes estrangeiros aos serviços de saúde no Brasil. É de fundamental importância 

registrar que no processo de formulação dos instrumentos para os diferentes sujeitos 

que fizeram parte do universo e amostra, levou-se em consideração as seguintes 

proposições de acordo com os sujeitos: o primeiro direcionado aos discentes 

estrangeiros da UNILA e a atenção a sua saúde no Sistema Único de Saúde de Foz de 

Iguaçu, elegeu-se três parâmetros de análises: A) o acesso ao Cartão SUS e o 

atendimento no Sistema Único de Saúde, B) o atendimento recebido, levando em 

consideração as particularidades e os determinantes sociais, culturais, econômicos, 

condição de estrangeiro, linguagem etc. C) o conhecimento das legislações e o acesso 

que amparam a possibilidade de usufruição à saúde dos discentes estrangeiros no 

Brasil e D) avaliação do funcionamento do SUS em Foz do Iguaçu desde a perspectiva 

de usuário. 

 O segundo formulário foi direcionado aos representantes da Pró-reitoria de 

Relações Internacionais e da Pró-reitoria de Assistência Estudantil da UNILA, que 

tiveram como parâmetros norteadores: O conhecimento dos parâmetros legais pelas 
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pró-reitorias que resguardam o direito à saúde dos discentes estrangeiros no Brasil; 

Conhecimento da existência de políticas e práticas para fruição de atenção à saúde dos 

discentes estrangeiros na UNILA; a segunda voltada para identificação do 

conhecimento das Pró-reitorias sobre as demandas dos discentes na área de saúde. 

 E o terceiro e último parâmetro para identificar se, a partir da implantação da 

UNILA, existem ou foram firmados legislações, acordos, pactos ou protocolos 

formais/informais que resguarde o direito de acesso e usufruto à saúde dos discentes 

estrangeiros da UNILA no Brasil. 6.- Analise e readequação dos instrumentos a partir 

de leituras de textos que tratam da proteção social na América Latina, buscando 

adequar os instrumentos as concepções mais gerais de proteção Social no continente 

com foco na saúde; 7.- Aplicação dos instrumentos de coleta de dados já definidos aos 

discentes estrangeiros ocorreu inicialmente nos Campus da UNILA, Jardim Universitário 

– JU e Parque Tecnológico de Itaipu – PTI. 

Também foi realizado pré-testes com os instrumentos de coleta de dados no 

ambulatório de saúde no interior da universidade, na Unidade de Pronto Atendimento, 

Pró-reitoria de Assuntos Estudantis e Pró-reitoria de Relações institucionais e 

Internacionais da Unila. 

2. A migração como pano de fundo na atenção a saùde dos discentes: o 

caso da Unila 

O desenvolvimento do Projeto de Pesquisa evidenciou que, face às distintas 

mudanças econômicas, crise recessiva do capital geral e a ausência de interlocução 

entre a União, governos e os sujeitos políticos locais no processo de planejamento e 

execução da implantação das Universidades com vocação internacional, gerou um 

distanciamento entre IES e comunidade, impactando direta e significativamente na 

restrição do acesso dos acadêmicos estrangeiros aos sistemas de proteção social 

nacionais locais. 

 Assim como evidencia e registra um novo fluxo e padrão de migração que 

necessita ser estudado, a propositura de ingresso de alunos estrangeiros oriundos da 

América Latina e Caribe na Unila aponta um certo tipo de fenômeno migratório que 

demonstra a imigração legal, que no entanto, não tem resguardado o acesso à proteção 

social estatal, visto que não se identifica discussões acerca desta dimensão social nos 
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processos favorecedores da internacionalização da educação, além de tensionar várias 

outras questões tais como; sentido social do visto MERCOSUL para os discentes 

estrangeiros oriundos dos estados parte e membros, os avanços e institucionalização 

do Mercosul social e do debate sobre a educação no aprofundamento da integração, 

entre outros.  

 

No cenário recente das migrações internacionais, o Brasil tem acompanhado, 
de forma geral, as tendências migratórias dos países da América do Sul. Nota-
se, em relação aos movimentos migratórios dos países do MERCOSUL para o 
Brasil, a importância crescente dos movimentos intrablocos, não tanto pelo 
volume, mas por sua diversidade e implicações, que correspondem a uma 
reestruturação produtiva. (FERNADES, 2015, p. 30). 

 

Os estudantes estrangeiros, ao serem aprovados nos processos de seleção nos 

seus respectivos países para ingresso na Unila, imigram para o Brasil, como a certeza 

e a promessa de poder frequentar um curso superior, e depois de 4 ou 5 anos finalizar 

o processo de formação. Neste período de estada no país, entende-se que o estudante 

imigrante estrangeiro deveria ter resguardado o acesso aos bens e serviços de proteção 

social básicos por pactos e/ou protocolos formais ou informais que assegurassem as 

necessidades do discente migrante. Porém, o que tem se verificado do ponto de vista 

dos discentes e alguns setores que recebem e atendem esses sujeitos são situações 

diversificadas em momentos diferenciados que não os acolhe e deixam por vezes a 

mercê da própria sorte. 

A primeira situação com a qual o discente estrangeiro se defronta é aquilo que 

se chama de regularização da situação civil no Brasil, que se dá através da obtenção 

do visto, da confecção do Registro Nacional do Estrangeiro – RNE e cartão SUS que 

não necessariamente garantem o usufruto dos direitos sociais no país. A afirmação da 

não garantia do usufruto de ações e serviços de proteção social perpassam por toda a 

saga que um imigrante vive ao adentrar um território desconhecido. 

Os acadêmicos estrangeiros em sua maioria não falam o português, embora a 

Unila se destaque entre as Instituições de Ensino Superior – IES brasileiras pelo seu 

ensino bilíngue português/espanhol, esta inovação não tem se constituído um elemento 

facilitador da criação de vínculo entre discente e universidade, isto do ponto de vista dos 

sujeitos entrevistados na pesquisa. De acordo com os sujeitos entrevistados, tal 

situação decorre pela diferença da língua, do desconhecimento do ordenamento 
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constitucional do país, e a partir daí o não entendimento e conhecimento dos direitos e 

deveres dos estrangeiros no Brasil e como isso pode ser acionado. Para além do 

exposto, evidencia-se o desconhecimento do significado de estar com a situação civil 

regularizada no país tanto para os acadêmicos quanto para os trabalhadores da 

Universidade e dos serviços de proteção social do município. 

A partir da situação pontuada uma questão de extrema relevância é colocada, o 

discente estrangeiro adentra à Universidade e é despejado nele uma série de 

informações prontas e acabadas que são dadas pela instituição como entendidas, 

quando em sua maioria não é, como ficou evidente na grande maioria dos formulários 

respondidos. Essa situação ocorre porque o estudante estrangeiro não é acolhido como 

o migrante, que se encontra numa situação de reterritorialização, de certo modo 

despolitizado, e com sentimento de não pertença. Trata-se de um recomeço, um 

reaprender, um repolitizar, um processo de se resituar no território do qual ele passara 

a fazer parte. 

Tal situação evoca a necessidade de a universidade pensar na incorporação e 

criação de políticas migratórias de forma a atender as necessidades de proteção social, 

em especial o direito à saúde dos discentes estrangeiros que ingressam na IES, bem 

como de formular estratégias conjuntas com os gestores locais das políticas sociais que 

possibilitem esses estudantes a conhecer e entender o funcionamento da seguridade 

social brasileira para dela poder usufruir diante das necessidades que se colocam. 

O exposto anteriormente informa a inevitabilidade da Unila rever, documentar e 

regulamentar os pactos, acordos e protocolos firmados com a gestão municipal, com 

vistas ao aprofundamento do diálogo sobre o acesso à proteção social para os discentes 

estrangeiros de forma a pensar estrategicamente como e de que maneira essa proteção 

social pode ser articulada entre universidade e o município. Nesse sentido, temos como 

indicativo que através do projeto Vozes Latinas, que prevê espaços de interação entre 

a gestão universitária e comunidade acadêmica interna e externa, incluir o tema 

proteção social ao estrangeiro, com foco na saúde, de forma a dialogar e refletir com a 

população maneiras de enfretamento do tema e das questões advindas destas 

situações. Essa estratégia é de significativa importância por termos constatado, ainda 

que preliminarmente, a grande dificuldade que os acadêmicos estrangeiros encontram 

para inserir-se nos serviços de saúde local, dado a diversificadas situações como a não 

compreensão das ações e serviços no âmbito da saúde devido a diversidade de 
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sistemas e funcionamento dos serviços de saúde nos demais países da América Latina, 

levando em consideração que cada nação possui suas concepções e significados de 

acesso e oferta de serviços; as diferentes formas de apreensão e compreensão do 

adoecer e estar; as formas diversas de entendimento do tratamento que vai impactar de 

forma positiva ou negativa na adesão do mesmo. 

 

Na América do Sul, o Brasil e a Argentina formam o polo receptor da maior 
parte dos migrantes de baixa renda, principalmente em decorrência do baixo 
custo com o deslocamento e por possuírem uma extensa fronteira em comum. 
(FERNADES, 2015, p. 31). 

 

Consonante com as ponderações acima, destaca-se a necessidade de 

capacitação dos trabalhadores de saúde pública dos municípios sedes das 

universidades com vocação internacional, podendo ter o marco inicial para implantação 

da proposta o ambulatório de saúde da Unila. Estas capacitações deveriam abranger 

conteúdos que sanassem as dificuldades e esclarecem as dúvidas dos discentes. Nesta 

direção, alguns dos conteúdos poderiam abranger as concepções de saúde e doença 

dos discentes estrangeiros, a apreensão do adoecer e morrer, as formas de tratamento, 

identificando e evidenciando as particularidades dos distintos países do continente 

latino-americano. 

A proposta investigativa tem influenciado na continuidade da desmistificação 

junto às secretarias de saúde dos municípios e das instituições investigadas sobre o 

direito, acesso, fruição e financiamento dos sistemas de saúde na atenção aos discentes 

estrangeiros.  

Considerando que Foz do Iguaçu é a fronteira mais dinâmica e com intenso fluxo 

de pessoas além de fazer divisa com Argentina e Paraguai, que sempre enfrentou o 

inchaço nos sistemas de proteção social local, em especial a saúde, e ao sediar uma 

Universidade com vocação para integração internacional, a tendência é aumentar o 

índice da população estrangeira utilizando os serviços locais. Com isso, é de extrema 

urgência pensar políticas, práticas e estratégias de financiamento de ações e serviços 

que permitam a fruição do direito de acesso dos estrangeiros a um patamar mínimo de 

segurança social. 

A colocação acima tem fundamento se considerarmos que Ministério Público 

Federal e Consulado Geral do Brasil no Paraguai, (2013), constatou a baixa existência 



 

 

 

74 

de programas preventivos e ações educativas nas escolas e postos de saúde. Tal 

situação é ratificada pelos dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), que sinaliza 

o Paraguai como um dos países que não atendem o mínimo estabelecido em 

convenções internacionais. Desse modo a ação do MPF pede que União, estado e 

município, de forma solidária, atendam a todos os brasiguaios, independentemente de 

comprovação de residência em Foz do Iguaçu. 

 Assim o aumento da população estrangeira no município exige das diferentes 

instituições, órgãos públicos e privados, um pensar e debater coletivamente estratégias 

de enfretamento, dentre as quais a Universidade pode e muito colaborar via programas 

de extensão na prestação de serviço a esse segmento populacional, considerando os 

inúmeros cursos na área da saúde que a IES possui. Via extensão, a IES pode ofertar 

serviços que privilegiem a prevenção, proteção e recuperação da saúde, bem como 

ações assistências e de promoção à saúde aos migrantes e população flutuante, bem 

como o curso de Relações Internacionais pode ter uma contribuição fundamental no 

entendimento e formulação de políticas migratórias internacionais que atendam às 

necessidades dos estrangeiros e auxiliem no combate a xenofobia. 

Dados oficiais nos cadastros do Departamento de Imigração do Paraguai 

mostram que 361 mil brasiguaios estão na condição de ilegalidade naquele país, em 

virtude da dificuldade e burocracia na obtenção do documento de imigrante permanente. 

Concomitante a isso, nos últimos anos verifica-se no cenário brasileiro especialmente 

nas regiões de fronteira, uma intensificação da fiscalização dos cidadãos estrangeiros 

que utilizam os sistemas de saúde locais. Esse ato de fiscalizar tem marginalizado, 

criminalizado, discriminado e cerceado o direito de usufruto das ações e serviços de 

saúde, justificados pelo discurso recorrente de “sobrecarga do sistema” e/ou “são 

pessoas que não contribuem ou não pagam impostos, portanto não tem direito a uso do 

serviço. 

As propostas de pesquisas têm contribuído para informar os pactos, protocolos, 

acordos e demais experiências que vem tendo êxito, ainda que de forma isolada, na 

atenção e tratamento a saúde dos brasileiros e estrangeiros que vivem no entorno e 

contiguidade dessas regiões, além de evidenciar a ausência de serviços e indicar pistas 

de como enfrentar a problemática. 

Cremos que a pesquisa tem contribuído para o aprofundamento, conhecimento 

e entendimento do “direito” e do “não direito” de acesso do estrangeiro ao sistema de 
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proteção social no Brasil, com um recorte especifico para a situação dos estrangeiros 

ingressantes nas universidades brasileiras com vocação internacional, que buscam e 

encontram dificuldades para acessar os serviços de saúde nos locais onde estas 

universidades estão sediadas; Coloca em discussão temas amplos e ainda não 

enfrentados de forma contundente nas reflexões teóricas tais como, (des)proteção 

social ao migrante estrangeiro legal, dimensão social do Mercosul, processos de 

institucionalização e favorecimento na internacionalização e integração da educação; A 

proteção Social nas Relações internacionais; Direito Social no Direito Público 

internacional, Território, Territorialidade e Proteção Social, entre outros.  

Tal proposição se justifica, na medida em que, o estudante estrangeiro é 

imigrante e independente da distância que percorra se depara com uma dupla situação; 

De um lado, vive uma série de situações antagônicas e contraditórias por adentrar em 

um novo território que os levam a um sentimento de não pertença, e de outro, deverá 

reconstruir seus sistemas de valores, cultura, hábitos e costumes, tendo como principal 

barreira, quando estrangeiros, à língua, a etnia, questões de natureza jurídica e política 

invisíveis aos olhos, mas real no cotidiano quando se busca acesso aos serviços 

públicos no processo de permanência em qualquer país. O que perpassa como um 

choque cultural na vida desses indivíduos que acabam sendo despolitizados dentro de 

territórios dos países de destino. 

3. Consideraçoes Finais 

As universidades pesquisadas, em seus objetivos de criação, têm uma 

característica principal que as diferenciam das outras, (UNILA) com a integração Latino-

Americana e (UNILAB) com a integração entre os demais países membros da 

Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), especialmente os países 

africanos. Porém a demasiada preocupação com as questões extranacionais na 

formulação das propostas pedagógicas dessas Universidades pelo Ministério da 

Educação – MEC, parece relegar a segundo plano o planejamento loco regional no 

âmbito da cidade, estado e país que sediou essas Instituições. 

A partir do recebimento de discentes e docentes estrangeiros ingressantes nos 

cursos de graduação das referidas Universidades, com destaque para UNILA, tem 

gerado, de acordo com os gestores de saúde locais, o acréscimo assistemático e não 
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quantificado do atendimento na área da saúde, o que dificulta o planejamento das ações 

penalizando sobremaneira os municípios, visto ser o número de habitantes um dos 

critérios para os repasses financeiros do Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Municipal 

de Saúde. Como a população estrangeira é flutuante, não integrando a base 

demográfica municipal há uma redução do valor repassado “fundo a fundo”. O déficit 

acarretado, coberto pelo orçamento municipal, onera os recursos das Secretarias 

Municipais de Saúde, ampliando as dificuldades para garantir o acesso aos bens e 

serviços de saúde também para a população brasileira. Nogueira e Silva (2009) 

A constatação anterior repõe para debate algumas indagações que carecem ser 

debatidas, pois como pensar politicas migratórias articulando fontes de financiamento 

que permitam os estados e municípios enquanto novos territórios dos migrantes ofertar 

e resguardar o acesso a um patamar mínimo de proteção social até que tais tenham 

condições de refazer suas vidas nos lugares de destino. Esse fato demonstra que a 

mobilidade humana de um lugar a outro independente das objetivações de cada um tem 

colocado desafios tanto às políticas internacionais quanto às políticas internas de cada 

país, estado ou município, principalmente aqueles de fronteiras. 

A investigação vem influenciando gradativamente para ampliar a reflexão sobre 

a situação-problema estudada e seu impacto nas referidas Universidades cujo 

diferencial é a vocação para integração internacional, que recebe professores e 

discentes oriundo dos 18 países latino-americanos e dos 05 países do continente 

africano, o que impacta diretamente nas políticas de saúde dos municípios sede das 

instituições pesquisadas, pois a ausência de clareza e existência de marcos legais que 

resguardem diretrizes, organização, funcionamento e fontes de financiamento dos 

serviços de proteção social destinados ao imigrante e migrante, no caso, intensifica e 

agudiza a situação. 

É de conhecimento da população migrante e dos gestores das políticas públicas 

brasileiras que, na atualidade, temos aprovado uma Lei de Migração42 inovadora em 

determinados aspectos por privilegiar a defesa dos Direitos Humanos, porém isso não 

tem sido suficiente para garantir direitos sociais para essa população, pois o alto grau 

abstração presente no instrumento jurídico amplia as possibilidades do uso da 

                                                           
42 Instrumento jurídico-normativo instituído pela Lei 13.445, de 24 de maio de 2017 e regulamentado pelo 
Decreto 9.199, de 20 de novembro de 2017. 
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discricionariedade que na sua grande maioria usa em desfavor do migrante, pela 

ausência de recursos financeiros para o financiamento de bens e serviços.  

Desse modo, o projeto vem proporcionando conhecimentos que tem levado ao 

aprofundamento dos estudos sobre o acesso dos discentes estrangeiros aos sistemas 

locais de saúde sede de sua Universidade, evidenciando a necessidade de rever o 

planejamento da proposta de implantação das Instituições de Ensino nas cidades 

escolhidas de forma elaborar um plano de ampliação da capacidade operacional dos 

municípios, incluindo especialmente a população estrangeira nos mesmos patamares 

de atenção integral e universal garantida nos termos constitucionais aos brasileiros, 

permitindo, portanto, a readequação dos processos. 

Assim sendo, investigar se a atenção à saúde dos discentes estrangeiros em 

municípios não fronteiriços difere ou não dos municípios fronteiriços pode contribuir para 

criação de serviços de saúde qualificados que incorporem as dimensões culturais, 

religiosas, hábitos, costumes, e migrantes estrangeiros estudantes ou não que 

compactuam e padecem das mesmas problemáticas. Reconhecendo que a fronteira é 

um espaço da multiculturalidade e da hibridização cultural, e esse diferencial certamente 

poderá impactar na formação de profissionais sensíveis aos problemas vivenciados na 

América Latina, introduzindo temas e construindo novas tecnologias que atendam às 

necessidades vividas pelos diferentes entes federados nos países latino-americanos 

afetos à migração. 

Essas são algumas indicações preliminares que constatamos com a 

operacionalização da pesquisa. Esperamos que ao findá-la tenhamos novas questões, 

achados e indagações. 
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A RELIGIÃO COMO CONTEXTO DE RECEPÇÃO DOS IMIGRANTES: O CASO DA 
REGIÃO METROPOLITANA DE LONDRINA/PR 

 

                                                                   Beatriz LUCATELI43 
                                                                     Francesco ROMIZI44 

                                                                           João Ricardo LEMES 45 
 

1. Introdução  

O presente artigo tem por propósito problematizar o papel da religião na vida dos 

imigrantes da região metropolitana de Londrina/PR, a partir do trabalho realizado no 

âmbito do projeto de extensão “Migrar com Direitos”. Este, vinculado à PROEX da 

Universidade Estadual de Londrina-UEL, desde março de 2017, tem desenvolvido 

ações junto aos imigrantes da Região Metropolitana de Londrina, finalizadas à 

divulgação de informações acerca de seus direitos sociais – com ênfase nos relativos à 

saúde – a partir de uma perspectiva intersetorial, territorial e da educação popular; 

entendendo a informação um elemento essencial para o acesso a tais direitos. 

A partir dessas vivências de trabalho, ofereceremos, aqui, uma aproximação 

qualitativa ao tema proposto, baseada em entrevistas semi-estruturadas e em 

profundidade, como também em roteiros de observação de campo; acompanhada por 

uma apresentação de dados quantitativos, coletados no âmbito do supradito projeto, 

através de formulários de caracterização elaborados e aplicados no Projeto de Extensão 

“Migrar com Direitos” - que nos ajudarão a definir o perfil dos imigrantes da região 

metropolitana de Londrina.  

Os estudos que seguem, em que problematizamos a influência da religião na 

imigração, além de ser produzidos no marco do Projeto de Extensão “Migrar com 

Direitos”, formam parte integrante do Projeto de Pesquisa “Trajetórias de Imigrantes nos 

                                                           
43 Beatriz Lucateli é graduanda de Serviço Social pela Universidade Estadual de Londrina (UEL) e 

colaboradora do projeto de extensão MIGRAR COM DIREITOS, pela mesma universidade. E-mail: 
beatrizlucateli@hotmail.com; 
44 Francesco Romizi possui graduação em Scienze Politiche - Università degli Studi di Perugia (2006), 

mestrado em Antropologia Urbana - Universitat Rovira i Virgili (2008) e doutorado em Antropologia - 
Universitat Rovira i Virgili (2013), revalidado em 2016 como doutorado em Antropologia Social pela 
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC. E-mail: francesco_romizi@msn.com 
45João Ricardo Lemes é graduando de Serviço Social pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), 

membro do Grupo de Pesquisa do CNPq; Serviço Social e Saúde, formação e exercício profissional e 
colaborador do projeto de extensão MIGRAR COM DIREITOS, pela mesma universidade. E-
mail:rcrdlemes@gmail.com 
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Territórios: a construção do acesso às Políticas de Seguridade Social”. Este último, 

cadastrado na PROPPG da Universidade Estadual de Londrina-UEL, analisa o uso do 

território nas trajetórias dos imigrantes para o acesso de Políticas de Seguridade Social. 

O foco do artigo, como já referido, é o papel da religião na vida dos imigrantes da região 

metropolitana de Londrina, que abordaremos por meio de eixos temáticos que levam 

em conta a religião como recurso, tanto material como simbólico, nos processos de 

inclusão dos migrantes na sociedade de recepção, como também um meio para a 

construção de estilos de vida transnacionais.  

 

2. A imigração na região metropolitana de Londrina/PR 

A imigração, enquanto processo social envolve diferentes âmbitos sociais e 

econômicos que, em constante movimento, interferem nos processos e projetos 

migratórios. Por outro lado de acordo com Baeninger (2015), as migrações 

internacionais do século XXI, em seu cenário internacional, têm impactos sociais, 

econômicos e culturais. Portanto para poder analisar as migrações no atual contexto de 

globalização, em que os fluxos migratórios se articulam com, e sobrepõem a, os fluxos 

de capital, mercadorias, informações e imagens (Hannerz 1997: 10), não podemos 

permanecer ancorados a concepções meramente étnicas e geográficas. 

Em virtude de tais razões, é necessário também ter conhecimento da 

particularidade das complexidades desse novo fluxo migratório, que se manifesta na 

região metropolitana de Londrina. Primeiramente, ele se insere num cenário de intensa 

mobilidade internacional, aberto pelo enorme desenvolvimento tecnológico do final do 

século XX, que envolve tanto os meios de comunicação, como os de transporte. Dentro 

deste panorama de migrações internacionais, o fluxo que analisamos segue uma 

tendência geral que, a partir de uma visão das relações globais do tipo centro-periferia, 

veria os migrantes sair da segunda com direção o primeiro. Segundo Villen (2015, p. 

251):  

Embora o quadro das diferentes modalidades dos movimentos migratórios seja 
bastante complexo, no contexto neoliberal, falar de migração internacional e 
refúgio, hoje mais do que nunca fenômenos imbricados (MACKAY, 2009), 
significa considerar massas de pessoas, em sua maioria provenientes de 
países periféricos, que se deslocam principalmente para os países centrais 
(BASSO, 2003) e, em menor escala, também àqueles que, a despeito de 
ocuparem uma posição subordinada no mercado mundial, se encontram numa 
situação um pouco menos dramática, como é o caso do Brasil. 
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Essa é uma das principais características desses novos fluxos migratórios: a 

presença de pessoas oriundas de países periféricos que migram para os países 

centrais. No entanto, como assinala Villen, também se dão fluxos de periféricos para 

outras periferias, melhor posicionadas. É pensado na circulação de pessoas, dentro de 

um cenário internacional pós-colonial e na herança escravista da sociedade brasileira 

que a investigação de Patrícia Villen analisa a presença do racismo, diante de tal fluxo 

– caracterizado principalmente por imigrantes haitianos, africanos e latinos.  

O trabalho também é um fator relevante para entender essa nova modalidade 

migratória. O imigrante, enquanto trabalhador assalariado, busca se reconfigurar no 

contexto neoliberal, a fim de se estruturar na sociedade receptora. O Paraná, pelo fato 

de ser referência na produção de carne de frango (MARTINS et al. 2014) e de oferecer 

muitas vagas de emprego nos frigoríficos de abate de aves, é um Estado que tem 

recebido considerável número de imigrantes no século XXI. Com destaque para a região 

metropolitana de Londrina, em ter apresentado uma grande demanda por mão-de-obra, 

tanto para os frigoríficos como para empresas construtoras – devido aos recentes 

processos de expansão urbana–, afirmando-se como uma região atrativa para os 

imigrantes que buscam nesse contexto a reconfiguração de suas biografias; que é 

condicionada, principalmente, pela busca de uma estabilidade econômica. 

Justamente os frigoríficos e as empresas construtoras, além dos trabalhos 

informais, constituem a fonte de renda principal dos imigrantes presentes nesta região. 

Com base nas entrevistas semi-estruturadas realizadas com profissionais da área da 

saúde e da rede de serviços públicos, podemos identificar as condições de trabalho 

alocadas aos imigrantes e verificar a hipótese racista de Villen. O sujeito entrevistado, 

profissional da saúde, afirma em relação aos imigrantes: 

(...)a gente entende que eles vieram pra cá por conta de oferta de trabalho né, 
por uma dificuldade de acesso a trabalho, condições de vida difíceis nos países 
deles, e eles viram, encontraram nessas empresas oportunidades e as 
empresas encontraram neles uma mão de obra muito fácil, né(...) (Entrevista 
realizada em 25 de agosto de 2017, Rolândia- PR) 

 

Conforme o modelo clássico push-pull – “rejeição” da região de origem e “apelo” 

da região de destino – presenciamos uma imigração condicionada essencialmente pelo 

fator econômico. A busca pelo trabalho é um dos principais motivos de imigração para 

a região metropolitana de Londrina: 46,39% alegam, nos formulários do Projeto de 

Extensão “Migrar com Direitos”, que a principal razão que os levou a emigrar é o 



 

 

 

82 

trabalho, outros 22,68% aqueles que migraram por melhores condições de vida, 24,74% 

em busca de prosseguimento de estudos, 20,62% motivados por questões econômicas 

e políticas e 4,12% por reunião familiar. 

Através dos formulários aplicados em cinco municípios - Londrina, Cambé, 

Arapongas, Jaguapitã e Rolândia - foi possível estabelecer o perfil dos imigrantes; tendo 

em vista uma melhor apreensão da imigração na região, como também o mapeamento 

de pontos significativos no estudo dos imigrantes e a religião.  

As nacionalidades são variadas, mas há predominância de Haiti como país de 

origem, sendo 57% dos imigrantes naturais do Haiti, 1% da Síria, 6% da Angola, 7% 

Colômbia, 3% Guine Bissau, 1% Nigeria, 16% Bangladesh e 8 % Senegal. A 

permanência no Brasil, em média, é de 6 meses a 5 anos; são poucos os imigrantes 

que estão há mais de 5 anos no Brasil: 15% estão há menos de 6 meses, 9% de 6 

meses a 1 ano, 26% de 1 ano a 2 anos, 21% de 2 anos a 3 anos, 11% de 3 anos a 4 

anos, 11% de 4 anos a 5 anos e 7% há mais de 5 anos. 

A maioria dos imigrantes é do sexo masculino, sendo 73% frente ao 27% do sexo 

feminino. Boa parte dos imigrantes são jovens de até 29 anos de idade, contabilizando 

54% deles e 45% adultos de até 59 anos de idade. Quase todos consideram importante 

manter contanto com seu país de origem, 98% para ser mais exato. Quando migraram 

para o Brasil, 62% vieram sozinhos, 20% com a família e17% acompanhados de 

amigos. 

Se tratando da situação profissional desses imigrantes na região, 50% estão 

empregados, 37% desempregados, sendo 3% em empregos informais. Além disso, 68% 

possuem registro em carteira. A média da renda mensal destes imigrantes varia de 

R$250,00 a R$2.000,00, visto que, 27% recebem de R$1.000,00 a R$ 1.500,00; 17% 

de R$ 501,00 a R$ 1.000,00; 7% de R$1.501,00 a R$2.000,00 e 5% ultrapassa 

R$2.000,00. Contudo, 9% recebem de R$250,00 a R$500,00 e outros 4% menos de 

R$250,00 por mês. 

Dos 75% de imigrantes que praticam alguma atividade no seu tempo livre, 70% 

assinalaram a religião. Quando perguntados, 95% de imigrantes responderam terem 

uma religião (ver figura 1); os 38% são evangélicos (ver figura 2). Estes últimos dados, 

além de ser relevantes estatisticamente, fundamentam muitos dos argumentos 

propostos neste trabalho. De acordo com o gráfico abaixo, podemos analisar por dados 
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quantitativos, o número expressivo de adeptos a uma religião sendo a denominação 

evangélica a com maior número de seguidores. 

 

 

 

.  

Figura 1 

 

 

 

95%

3% 2%

A presença da religião entre os 
imigrantes  na região metropolitana 

de Londrina/PR

Sim

Não

Não Respondeu



 

 

 

84 

 

Figura 2 

 

 

De modo geral e preliminar, vários fatores compõem o processo social da 

imigração, desde a situação profissional e sua renda mensal, até suas atividades em 

tempo livre, ressaltando a religião como uma das atividades mais praticadas. Neste 

sentido, teremos como enfoque principal a dimensão religiosa na imigração enquanto 

um grande recurso para inclusão social e até mesmo a coesão social. Também, o 

presente trabalho tentará compreender as dimensões que a religião assume no contexto 

sociocultural dos migrantes, isto é, seu caráter como capital simbólico transnacional, a 

partir de uma dada pertença religiosa; graças à qual eles conseguiriam constituir novas 

sociabilidades nos lugares de destino e ainda manter relação com os lugares de origem. 

 

3. As políticas promovidas pelos agentes religiosos no caminho para a integração 

dos imigrantes 

Tendo em vista que nos estudos sobre imigração, a religião tem sido 

paulatinamente referenciada, dado a relação intrínseca desta no contexto migratório, 
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pretendemos nesse tópico nos aprofundar nas dimensões práticas e materiais que a 

religião assume na trajetória dos imigrantes. Para isto, num primeiro momento, esta 

análise recai sobre o papel das instituições religiosas no acolhimento e na integração 

destes sujeitos à sociedade receptora. 

Coutinho (2016) reflete sobre as principais medidas tomadas pelo governo 

brasileiro para acolher os refugiados e imigrantes decorrentes do terremoto que 

devastou o Haiti em 2010; “entre elas, destaca-se a deliberação do então presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva, que declarou ajuda humanitária e acolhimento aos cidadãos 

haitianos que migrassem para o Brasil” (COUTINHO, 2016, p.227 apud. COTINGUIBA, 

2014). Tais medidas abriram o país para um fluxo intenso de migrações, que se 

distingue dos fluxos anteriores, especialmente da época da colonização do país. O 

Brasil, então “surge como uma nova rota migratória” (COUTINHO, 2016 apud. COSTA, 

2015) para diversas nacionalidades, majoritariamente, para migrantes oriundos de 

países periféricos. No entanto, os imigrantes ao concluírem sua jornada, se deparam 

com a ausência de políticas públicas eficazes de acolhimento e de integração 

(COUTINHO, 2016). Desta forma “o governo brasileiro manteve as fronteiras abertas e 

concedeu vistos de entrada e documentação, mas tem falhado brutamente na inserção 

desse imigrante na sociedade brasileira, que busca à sua própria maneira meios de 

sobreviver no país” (COUTINHO, 2016, p.229apud. COSTA, 2016). 

No que diz respeito à ausência de políticas públicas gerenciadas pelo Estado e 

direcionadas aos imigrantes, Londrina e até mesmo o Paraná não se distancia do 

cenário de omissão do governo federal frente à questão. Esta lacuna, deixada pelo 

Estado, é ocupada pelas instituições religiosas que, no atual cenário global de 

mobilidade humana, acompanham frequentemente o itinerário dos migrantes; 

desempenhando várias funções, que Hirchsman (2004) sintetiza com a fórmula das três 

R: refugio, respeito e recurso. Neste sentido, as organizações religiosas mais ativas na 

região metropolitana de Londrina/PR são a CÁRITAS46 e a Pastoral do Migrante47.  

                                                           
46A CÁRITAS é um organismo internacional da Igreja católica. Aqui no Brasil é um órgão da CNBB que atua 

na gestão de riscos e em situações de emergências, sendo presença solidária e mobilizadora com ações 
preventivas e de redução de danos, a CÁRITAS busca firmar a importância de atuar na perspectiva de 
defesa de direitos. Em Londrina/PR a CÁRITAS trabalha com 12 projetos, sendo um direcionado aos 
imigrantes.  
47 A Pastoral do Migrante também é um organismo da igreja católica que integra a Comissão Episcopal para 
o Serviço, Caridade, Justiça e Paz. Em londrina/PR existe desde a década de 90, com o foco na migração 
interna. A partir do intenso fluxo migratório internacional em 2010, a Pastoral uniu-se a CÁRITAS no 
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A CÁRITAS é a principal referência de acolhimento ao imigrante, na região 

metropolitana de Londrina. Segundo a gerente executiva da CÁRITAS, a própria Polícia 

Federal encaminha os imigrantes até a instituição. Assim, o órgão da Igreja católica aqui 

em questão, atende as principais demandas emergenciais relativas à inserção do 

imigrante na sociedade, tais como: assistência sociojurídica; encaminhamento para a 

regulamentação de documentos; aulas de língua portuguesa; distribuição de 

mantimentos fundamentais, como cestas básicas, roupas e utensílios domésticos; 

auxílio para revalidação de diploma escolar; visita domiciliar; e ainda recebe ofertas de 

empregos de empresas locais, para que possam ser distribuídas entre os imigrantes. 

A gerente da CÁRITAS ainda destaca que o Estado tem falhado no papel de 

provedor de políticas públicas direcionadas aos imigrantes; acentua que “o Estado como 

um todo não está preparado para lidar com isto, principalmente se a gente fala da nossa 

realidade, da nossa região, (...) eles não têm noção do que acontece em termos desta 

vinda dos imigrantes”. 48 

A organização não recebe nenhum incentivo ou apoio do Estado, a sua 

manutenção se dá pela arrecadação da própria igreja católica. É importante ressaltar 

que a CÁRITAS não restringe seus atendimentos a imigrantes filiados ao catolicismo. 

Como relata a coordenadora da Pastoral do Migrante, o trabalho desenvolvido pela 

instituição em parceria com a CÁRITAS, não determina nenhum vínculo do imigrante 

com a religião católica, uma vez que a maioria dos imigrantes filiam-se a igrejas 

(neo)pentecostais evangélicas. 

Como observou Coutinho no seu estudo sobre a relação entre haitianos e religião 

em São Paulo, os imigrantes não integram, em sua maioria, a religião católica (que 

exerce o mesmo protagonismo no acolhimento que identificamos aqui na região de 

Londrina); ao contrário, a pesquisadora ressalta que parte expressiva dos imigrantes 

tende a formar parte de igrejas étnicas evangélicas.  

É possível observar o mesmo fenômeno na região metropolitana de Londrina. A 

pesquisa mencionada acima revela que 38% dos entrevistados são evangélicos, e 26% 

se identificaram como católicos. É valido mencionar que dos dez espaços em que foram 

aplicados os questionários, cinco eram relativos a projetos administrados pela igreja 

                                                           
atendimento aos imigrantes internacionais. 
48Entrevista realizada em 11 de outubro de 2017, Londrina/PR. 



 

 

 

87 

católica com imigrantes, sendo apenas um o cedido por uma igreja evangélica, a 

Assembléia de Deus, nessa última, aliás, conseguiu-se entrevistar pouquíssimos 

imigrantes. Visto que na região metropolitana de Londrina existem três igrejas étnicas - 

todas de vertente evangélica -, e apenas uma foi atingida com os formulários, podemos 

levantar a hipótese de que o número de imigrantes filiados a igrejas evangélicas 

(neo)pentecostais - étnicas e não étnicas - é muito mais expressivo.  

Assim é possível constatar que a igreja católica exerce o protagonismo no campo 

do auxílio e acolhimento dos imigrantes, ao oferecer políticas de assistência para a 

integração desses sujeitos a sociedade receptora. No entanto, é instigante o fato de que 

uma parte expressiva dos imigrantes se filiam ou são filiados a igrejas evangélicas. 

Como referido na introdução, é possível refletir sobre duas dimensões que a religião e 

a religiosidade assumem no contexto migratório. A primeira refletiu-se neste tópico e a 

seguir propomos abordar a segunda, a dimensão simbólica que a religião proporciona 

nos processos de formação de novas identidades, com destaque para as igrejas étnicas 

de vertente evangélica. 

 

4. A dimensão simbólica e a formação de novas identidades 

O esquema das três R que vimos acima não dá conta de todas as funções que 

desempenham as religiões num contexto migratório; particularmente, do fato de que a 

experiência religiosa veicula importantes processos de construção da identidade, de 

produção de significados (LEVITT, 2003, p. 251) e de (re)geração de vínculos 

comunitários (também transnacionais). O teólogo Marinucci, que se propôs a estudar a 

relação entre migrações internacionais e religião na ótica sócio-antropológica, ressalta 

que “o primeiro serviço que elas (as religiões) oferecem – antes que a assistência social, 

espaços de familiaridade ou comunidades étnicas – é dar sentido às novas 

experiências” (MARINUCCI, 2012, p.9). Assim, ele enfatiza que a religião é usada como 

“ferramenta para dar sentido aos desafios existenciais das pessoas” (MARINUCCI, 

2012, p.7). Haja vista que o sofrimento humano se acentua no contexto imigratório, dado 

a difícil relação passado/futuro e o embate entre expectativa/realidade. Nessa 

perspectiva, os crentes encontram na dimensão simbólica do divino um meio importante 

através do qual interpretar sua nova condição de vida e sua relação com a sociedade 

acolhedora. Marinucci (2012, p.7) ressalta que, 
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(...) além disso, muitos migrantes precisam interpretar as decepções e as 
frustrações que frequentemente acompanham os deslocados, principalmente 
quando se torna evidente o gap entre as idílicas expectativas e a sofrida 
realidade. A religião, nesse caso, pode ser um recurso simbólico que oferece 
sentido, inserido as escolhas e as experiências biográficas no interior do plano 
divino. 

 

 Nas palavras de Romizi “un estímulo subjetivo a objetivar la realidad; en su caso, 

perturbada por la experiencia de la movilidad y del encuentro con la alteridad”(2014, 

p.14). Desta forma, os imigrantes encontram sustentação na religiosidade, para 

assimilar a sua trajetória e para se objetivar na sociedade receptora. A religião expande 

as fronteiras geográficas. A dimensão simbólica - isto é, aberta às experiências – do 

discurso mítico (inerente às crenças) permite que os imigrantes transitem entre o 

passado e o presente, principalmente quando estes se incorporam às igrejas étnicas.  

Esta ideia da religião como ferramenta capaz de intervir nas frustrações vividas 

ao longo do processo de inclusão é bastante presente nos discursos dos imigrantes; 

como no de um imigrante haitiano que nos comenta sua busca por uma casa para 

alugar: “É, graças a Deus foi fácil. Eu cheguei lá e conversei com a pessoa e não me 

perguntaram por fiador, nem nada. Eu cheguei lá e conversei, todo mundo achou que 

eu ia ter dificuldade, mas graças a Deus, ali no Santo Amaro é coisa de Deus, coisa de 

Deus!”. 49 

É perceptivo também o papel da religião na formação de novas identidades, 

compostas por aspectos da cultura do passado e da cultura do presente. Nas palavras 

de Marinucci a religião no contexto migratório assume o papel de “ponte entre a 

realidade sociocultural do país de chegada e o migrante” (MARINUCCI, 2012, p. 9 apud, 

PRENCIPE, 2012) 

Com respeito às igrejas evangélicas de tipo étnico, estas, na região metropolitana 

de Londrina/PR, exercem um papel importante tanto na inclusão dos imigrantes no 

espaço sociocultural de destino como na manutenção de sua identidade étnica; através, 

por exemplo, de cultos celebrados na língua nativa entre conterrâneos. Nesse sentido 

percebe-se que a religião liga a experiência presente ao passado, proporcionando aos 

migrantes uma linguagem simbólica capaz de conjugar elementos de continuidade e 

descontinuidade (MARINUCCI, 2012). De modo geral, as religiões étnicas tentam 

                                                           
49Entrevista realizada em 05 de outubro de 2017, Cambé/PR. 
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manter o elo com a cultura do país emitente e também auxiliam os imigrantes a se 

objetivarem na nova realidade e na relação com a alteridade. De acordo com Rodrigues 

(2016, p.136), num contexto religioso transnacional, a filiação religiosa permite aos 

imigrantes manter o sentido de identidade e também ganhar mais aceitação da 

sociedade de acolhimento. 

É importante ressaltar também o discurso moral que a religião interpreta na hora 

de “enquadrar” e “adaptar”– desde um ponto de vista ético - os imigrantes à sociedade 

receptora, como é notado no discurso de um imigrante que é Pastor e líder de uma 

comunidade étnica: 

(...) então a reclamação é que as pessoas (imigrantes) estavam andando de 
um jeito meio que não agradável, não estavam roubando nem matando. Mas 
era que eles brigavam por ‘coisa de nada’, discutindo com outras pessoas 
(outros moradores), começaram a andar na rua sem camisa, o que não é 
‘aceitável’ na sociedade. (...) Mas graças a Deus, nós chegamos lá e 
começamos a criar algumas atividades, conviver, sentar com eles, fazer 
evangelização e ai a gente planta o evangelho e começa a arrecadar almas, 
começa a incentivar eles espiritualmente e também socialmente.(Entrevista 
realizada em 05 de outubro de 2017, Cambé/PR) 

 

No processo de construção de novas identidades é observada ainda uma 

“sobreforça” para a adaptação da nova realidade, em relação a um sentimento de “não 

pertença” que consequentemente exige determinados comportamentos restritos e 

cuidadosos, dada forte presença do racismo e da xenofobia, como é observado na fala 

do Pastor imigrante: “Eu vejo assim, eu posso estar no meu país, ser um delinquente, 

com todo respeito, mas se eu chego num país que não é meu, tenho que ser exemplar, 

(...) se eu vejo os brasileiros andando com quatros pés, eu tenho que andar com dois, 

porque estou na terra deles”.50 

Por fim, o instigante fator de que um expressivo grupo de migrantes tende a se 

filiar a religiões étnicas (neo)pentecostais, mesmo com todo o acolhimento e o apoio 

recebido pela Igreja católica no processo de territorialização, nos leva a analisar por 

separado os sentidos que o meio simbólico da religiosidade proporciona. 

A resposta a esta indagação está na análise do discurso das próprias igrejas 

étnicas (neo)pentecostais protestantes, que vincula a “teologia da prosperidade” com a 

própria estratégia do imigrante: “de Ganhar dinheiro e melhorar a sua situação 

                                                           
50Entrevista realizada em 05 de outubro de 2017, Cambé/PR. 
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econômica – na verdade, a principal razão para a migração – as igrejas evangélicas 

incentivam o sucesso econômico e a mobilidade social” (RODRIGUES, 2016, p.123).  

Porém a filiação a essas igrejas não se resume a isso. Diversamente das demais 

dominações, as igrejas étnicas atraem as minorias, uma vez que “as migrações 

internacionais produzem minorias” (COUTINHO,2016,p.226). Tais dominações 

angariam fiéis no contexto migratório pelo seu discurso acessível da pregação de 

soluções a problemas emergenciais, econômicos e também espirituais, bem como pela 

comunhão entre iguais que auxilia nos processos de criação de novas identidades. 

 

5. Considerações finais  

No contexto da intensificação do fluxo migratório do século XXI é impossível 

dissociar esse fenômeno da religião e da religiosidade, uma vez que é perceptivo que a 

religião tende a influenciar a jornada do imigrante e que o imigrante tende a modificar o 

contexto social, econômico e religioso na sociedade receptora, figurando-se uma 

dinâmica do tipo dialético. Assim, a religiosidade se configura como capital simbólico 

para a significação da trajetória –muitas vezes sofrida – do imigrante e, também para a 

compreensão e participação nas relações sociais com as sociedades de origem/destino. 

Paralelamente à dimensão simbólica, é importante destacar o papel desenvolvido pelos 

agentes religiosos na promoção da solidariedade, dos direitos civis e das políticas 

assistenciais, dirigidas ao acolhimento dos imigrantes. 

É válido enfatizar que o papel das instituições religiosas, na assunção das 

demandas de acolhimento e de integração social dos imigrantes, estruturou-se a partir 

da ausência do Estado. Essa dimensão prática de caráter assistencialista, que a religião 

incorpora, é de extrema importância nesse contexto. No entanto, é explicito que a 

instituição não dá conta de tamanha demanda, uma vez que tal fluxo migratório é 

caracterizado pela “migração de periféricos para a periferia”. Deste modo, muitas vezes, 

o imigrante inicia sua jornada com a bagagem cheia de ilusões e de uma expectativa de 

vida próspera, e logo que a conclui, lhe restam as frustrações e um apego ainda mais 

acentuado ao divino. É por isto que Warner (2000) define a migração uma experiência 

“teologizante”.  

O caso especifico da região metropolitana de Londrina nos leva a identificar duas 

dimensões (material e simbólica) que a religião, às vezes de maneira dissociada, 
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assume no contexto migratório, basta aqui destacar que, no contexto migratório da 

região de Londrina, assim como a nível nacional, a religião cumpre o papel do Estado 

no acolhimento e na inclusão desses imigrantes na sociedade - para além dos aspectos 

estreitamente espirituais; nessa região a CÁRITAS desempenha um papel de destaque 

no desenvolvimento de políticas para superar as crises emergenciais. Ainda 

identificamos nessa região, três igrejas étnicas (neo)pentecostais, o que nos possibilitou 

capturar um universo cheio de simbolismo e religiosidade. As comunidades/igrejas 

étnicas permitem aos migrantes criarem novas identidades, compostas de aspectos do 

passado e do presente. 

Por fim esta pesquisa nos revelou aspectos instigantes da relação intrínseca entre 

imigração e religião; ainda, nos proporcionou uma aproximação com os fluxos 

migratórios num contexto de globalização, com os consequentes processos de 

territorialização, e, sobretudo, com uma problemática particularmente nova na região 

metropolitana de Londrina/PR. 

 

Referências  

BAENINGER, Rosana. Migrações internacionais: elementos para o debate no século 
XXI. Migração, trabalho e cidadania/ org. Dirceu... et al. – São Paulo: EDUC, 2015. 

COUTINHO, Suzana Ramos. Migração, Religião e Políticas Públicas: o caso dos 
haitianos. Campinas – SP: Ed.Reflexão. p.225-233. jul./dez., 2016. 

HANNERZ, Ulf, 1997, “Fluxos, fronteiras, híbridos: palavras-chave da antropologia 
transnacional”. Mana, vol.3, n.1, p 7-39, 1997.  

HIRSCHMAN, Charles. The role of religion in the origin and adaptation of 
immigrant groups in the United States. International Migration Review, vol. 38, n.o 3 
(Fall): pp. 1.206-1.233, 2004  

MARINUCCI, Roberto. As Migrações do Fiéis e a Mobilidade das Religiões:um 
estudo sobre migrações internacionais e tradições. In:36º ENCONTRO ANUAL DA 
ANPOCS, 2012, Águas de Lindóia – SP. Anais: GT22 - Migrações internacionais: 
interações entre estados, 2012. 

LEVITT, Peggy, You know, Abraham was really the first immigrant: religion and 
transnational migration. International Migration Review, vol. XXXVII, n.o 3 (Fall), pp. 
847-873, 2003. 

RODRIGUES, Donizete. O Evangélico Imigrante: o pentecostalismo brasileiro 
salvando a América. São Paulo – SP: Fonte Editorial, 2016.  

ROMIZI, Francesco. El DiosEn La Maleta. Tarragona: Publicacions URV, 2014. 



 

 

 

92 

VILLEN, Patrícia. O estigma da ameaça ao emprego pelos periféricos na periferia. 
Campinas – SP: Ed. Laboratório de Estudos Urbanos do Nudecri/Unicamp v. 21, n. 2 , 
2015. 

WARNER, R. Stephen, The new immigrant religion: an update and appraisal. 
Epicenter, vol. 5, n.o 2 (Spring), pp. 1-7, 2000. 

  



 

 

 

93 

ALÉM DA NAÇÃO: REFLEXÕES SOBRE CIDADANIA MIGRANTE 

 

Giovanna de Oliveira Kanas51 

 

1. Introdução 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos determina em seu artigo 21 que 

“todo ser humano tem o direito de fazer parte no governo de seu país diretamente ou 

por intermédio de representantes livremente escolhidos” e que “a vontade do povo será 

a base da autoridade do governo; esta vontade será expressa em eleições periódicas e 

legítimas, por sufrágio universal, por voto secreto ou processo equivalente que assegure 

a liberdade de voto”. Assim, apesar da igualdade como vetor de tratamento, a 

Declaração não garante aos imigrantes os direitos políticos.  

 Em maio de 2017 foi sancionada com vetos a nova Lei de Migração (Lei 

13.445/2017) que substitui o Estatuto do Estrangeiro (Lei 6.815/80) na regulação das 

migrações internacionais no Brasil. A necessidade de mudança da lei foi debatida 

durante anos por acadêmicos, grupos de imigrantes ou ligados à temática migratória e 

entidades de defesa dos Direitos Humanos. Vigente desde 1980, o Estatuto do 

Estrangeiro refletia as preocupações do governo militar no contexto da Guerra Fria, 

subordinando o tema das migrações à perspectiva da segurança nacional e afastado de 

uma gramática de direitos.  

Entre os avanços da nova Lei de Migração está a garantia do direito de 

associação para fins lícitos e expressão política. Durante anos vigorou no Brasil uma 

norma incoerente com a Constituição e com a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos ao afirmar que “o estrangeiro admitido no território nacional não pode exercer 

atividade de natureza política, nem se imiscuir, direta ou indiretamente, nos negócios 

públicos do Brasil”, conforme expresso no artigo 107 do Estatuto do Estrangeiro. Os 

imigrantes eram impedidos de organizar, criar ou manter associação ou quaisquer 

entidades de caráter político e organizar ou participar de desfiles, passeatas, comícios 

e reuniões de qualquer natureza.  

                                                           
51 Aluna do Programa de Mestrado em Mudança Social e Participação Política, Universidade de São 

Paulo (EACH-USP) e Bacharel em Relações Internacionais, Universidade Estadual Paulista Júlio de 
Mesquita Filho (UNESP). Email: gikanas@gmail.com  
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Contudo, a garantia do direito de expressão e associação não significa que o 

Brasil reconheceu os imigrantes como sujeitos políticos plenos, uma vez que estes 

permanecem excluídos da forma mais icônica de nosso sistema político representativo: 

o voto. O segundo parágrafo do Artigo 14 da Constituição Cidadã de 1988 postula que 

“não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros”. Não obstante a importância de 

todas as formas de participação política, tem especial relevância a negação do direito 

ao voto, haja vista que o sufrágio é uma das manifestações primárias da democracia e 

núcleo fundamental da conquista e manutenção de outros direitos. Em termos práticos, 

imigrantes que compartilham com os nacionais a vida em comunidade e são afetados 

pelo processo político brasileiro não são representados pelas instituições políticas que, 

de muitas formas, legislam sobre o contexto e espaços em que esses grupos habitam, 

ocupam e atuam. 

A única exceção na qual imigrantes possuem atualmente direito ao voto no Brasil 

é o caso dos portugueses com residência permanente no país, desde que seja 

observada a condição de reciprocidade, ou seja, desde que brasileiros também possam 

votar em Portugal, conforme o Artigo 12, parágrafo 1º da Constituição Federal. Esse 

privilégio remonta ao passado de colonização, que faz com que os dois países 

compartilhem “valores históricos, culturais, linguísticos e étnicos”, como afirma a 

Convenção Sobre Igualdade de Direitos e Deveres entre Brasileiros e Portugueses, 

promulgada pelo Brasil em 1972.  

Está pronta para votação em plenária do Senado a Proposta de Emenda 

Constitucional 25/2012 que garante direito ao voto em eleições municipais para 

imigrantes com residência permanente no Brasil, com a condição de reciprocidade. O 

Jornal Folha52 de São Paulo estimou que se a PEC for aprovada o eleitorado poderia 

ganhar três milhões de pessoas. Apesar do avanço, a limitação do direito ao voto para 

apenas em eleições municipais e a condição de reciprocidade na PEC 25/2012 devem 

ser problematizados.  

A condição de reciprocidade para concessão de direito ao voto supõe algum 

comércio de direitos e se sustenta na proteção dos interesses nacionais, se afastando 

de uma gramática de direitos universais (RODRIGUES, et al., p.43). Essa condição 

                                                           
52 https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/02/proposta-de-emenda-pode-dar-direito-a-voto-para-

3-milhoes-de-imigrantes.shtml?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign. Acesso em 
20/02/2018.  

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/02/proposta-de-emenda-pode-dar-direito-a-voto-para-3-milhoes-de-imigrantes.shtml?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/02/proposta-de-emenda-pode-dar-direito-a-voto-para-3-milhoes-de-imigrantes.shtml?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign
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implica em uma desigualdade entre imigrantes, de modo nem todos têm direito ao voto. 

Ainda assim, Costa (2000) ressalva que a reciprocidade pode ser interpretada como um 

instrumento de pressão sobre os Estados, que através de negociações e da defesa de 

seus interesses, estendem o direito ao voto para imigrantes, mesmo que de forma 

restrita. 

O argumento da participação eleitoral apenas local se sustenta na restrição da 

participação dos imigrantes em temas relacionados à soberania, normalmente 

identificados como temas de política externa, como segurança e diplomacia. Contudo, 

essa concepção fere o princípio da igualdade inerente à democracia, além de excluir os 

imigrantes de decisões que os afetam (FREIRE, 2009). Ademais, é possível questionar 

se existe uma fronteira clara entre temas soberanos e não soberanos. 

O não reconhecimento de imigrantes como atores políticos no país em que 

residem não é exclusividade da democracia brasileira. Se tomarmos a definição de 

Marshall de direitos políticos como “o direito de participar no exercício do poder político, 

como membro do corpo investido de autoridade política, ou como eleitor dos membros 

de tal corpo” (MARSHALL, 1998, p. 94), é perceptível em diversos países a existência 

de grupos excluídos de tal direito.  

Ainda, se utilizarmos o exemplo inglês conforme descrito por Marshall sobre a 

evolução cronológica dos direitos dos cidadãos ingleses de direitos civis para políticos 

e, depois, sociais, é notório que a evolução dos direitos dos imigrantes se deu de modo 

distinto nas democracias ocidentais. Os imigrantes tiveram acesso a direitos sociais e 

econômicos primeiro, especialmente no que se refere às relações de trabalho, e depois 

foram garantidos os direitos civis. No entanto, os direitos políticos dos migrantes não 

são garantidos em várias democracias (FREEMAN, 2004). Os direitos políticos implicam 

mudanças constitucionais, envolvendo a necessidade de debate em espaços 

institucionais aos quais imigrantes não têm acesso exatamente por não terem 

garantidos os seus direitos políticos, o que demonstra um paradoxo das democracias 

ocidentais.  

Paulatinamente diversas democracias têm incluído os imigrantes em seus 

processos eleitorais. Os critérios para a inclusão variam e, enquanto alguns países 

garantem o voto em todas as eleições, outros limitam o voto de imigrantes à esfera local. 

Podemos utilizar o exemplo do Cone Sul, no qual o Brasil é o único país que não 

reconhece aos imigrantes o direito ao voto. No Chile e Uruguai os imigrantes possuem 
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direito a voto em todos os âmbitos, com exigência de, respectivamente, cinco e quinze 

anos de residência. Já na Argentina e Paraguai os imigrantes possuem direito ao voto 

apenas em eleições municipais (BAHTEN, 2013). 

Nesse debate, uma iniciativa da Prefeitura de São Paulo adquiriu valor histórico. 

No dia 30 de Março de 2014 imigrantes puderam tomar parte, como candidatos e 

eleitores, em uma votação pela primeira vez no Brasil. Foram 1710 votantes que 

elegeram seus representantes para as Cadeiras Extraordinárias compostas por 

imigrantes nos Conselhos Participativos Municipais de 19 das 32 Subprefeituras de São 

Paulo. O Conselho Participativo é um organismo autônomo da sociedade civil, 

reconhecido pelo Poder Público Municipal como instância de representação da 

população. Seu objetivo é ampliar a participação popular no processo decisório do 

município e atribuir maior transparecia ao trabalho das subprefeituras. Cabe aos 

conselheiros auxiliar no processo de planejamento, fiscalizar a utilização de recursos 

públicos e sugerir políticas voltadas à sua região.  

 No dia das primeiras eleições para Conselheiros Imigrantes foi lançada a 

campanha permanente “Aqui Vivo, aqui voto”, liderada pelo Fórum Social pelos Direitos 

e Integração dos Imigrantes no Brasil, composto por diversas entidades que trabalham 

com migrações e outras organizações brasileiras. O lema “Aqui vivo, aqui voto” já havia 

sido usado em manifestações de migrantes pelo direito ao voto em 2012, na conjuntura 

das eleições municipais, quando dezenas de manifestantes latino-americanos 

posicionaram uma urna simbólica na Rua Coimbra.  

Neste contexto, a pesquisa, iniciada em março de 2016, tem por objetivo analisar 

a atuação dos imigrantes no Conselho Participativo de São Paulo, buscando 

compreender como se articulam termos como cidadania e nacionalidade a partir da 

experiência inédita na qual imigrantes puderam tomar parte, como votantes e votados, 

em uma eleição no Brasil. A metodologia foi estruturada utilizando a abordagem 

construcionista (SPINK et al, 2014) e utiliza entrevistas semiestruturadas 

complementadas pela observação não participante nas reuniões dos Conselhos na 

coleta de dados e na construção de mapas dialógicos para a análise dos dados.  

A presente proposta apresenta o debate atual sobre direitos políticos para 

imigrantes priorizando perspectivas que consideram que as lutas políticas dos migrantes 

podem ser consideradas mais que um desejo por integração a um contexto de cidadania 

normativa, caracterizado por sua dimensão excludente. Assim, pretendemos refletir 
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sobre a atuação política de migrantes a partir do potencial crítico que a cidadania pode 

adquirir quando pensada como exercício que não precisa da legitimação da autoridade 

de um Estado-nação. Buscando nos afastar do nacionalismo metodológico (GLICK 

SCHILLER, WIMMER, 2003) e tendo em mente que a questão de quem são os sujeitos 

da cidadania remete a debates profundos sobre as estruturas de cooperação e produção 

social, refletiremos brevemente sobre o processo de construção do Estado-nação. A 

partir disso serão apresentadas perspectivas que pensam a atuação política de 

migrantes como um fator dinâmico para a contestação da cidadania excludente, 

atualmente limitada à nacionalidade. Como as entrevistas se encontram em processo 

de análise, destacamos poucas falas, como uma primeira aproximação entre a teoria e 

o que foi experienciado pelos imigrantes no Conselho Participativo.   

 

2.  Desenvolvimento 

As migrações internacionais podem ser consideradas um fenômeno 

essencialmente político, pois significam ultrapassar as barreiras territoriais de duas 

unidades políticas mutuamente soberanas e exclusivas (REIS, 2004). Dessa forma, este 

fenômeno não pode ser compreendido em sua complexidade sem uma reflexão sobre 

os fundamentos do Estado-nação, que estrutura a organização do mundo através de 

fronteiras.  

 Historicamente, a construção do Estado-nação foi realizada por meio da 

conquista, da submissão de povos e identidades heterogêneas, ou seja, pela lógica da 

exclusão. O processo tem um duplo movimento histórico, de submissão da 

heterogeneidade interna nos territórios dos futuros Estado-nação e pelo ímpeto de 

colonização de territórios externos (QUIJANO 2005). O impulso de uniformização 

interna serviu à necessidade de manter estável a unidade territorial, como caracterizado 

por Mascaro (2013, p. 86):  

Tampouco o Estado admitirá várias afirmações dissidentes de peculiaridades 

culturais – os hábitos regidos pela política e pelo direito serão generalistas. As 

normas jurídicas, mais do que respeitarem o insólito, uniformizam usos e 

costumes por via impessoal. Até mesmo a língua passa a ser controlada por 

meio político – daí a escolha e a imposição da língua oficial em detrimento dos 

dialetos ou línguas terceiras.  
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No processo de constituição dos Estados nacionais a narrativa do nacionalismo 

operou para a duplicação do Estado na Nação (ANDERSON, 2008; HOBSBAWM 2008, 

MASCARO 2013). Segundo Hobsbawm (2008), o nacionalismo significou a aspiração e 

o princípio que sustenta que as unidades política e nacional devem ser congruentes. 

Entre os critérios para que um povo fosse classificado como Nação, Hobsbawm destaca 

a associação histórica com um Estado existente ou com um Estado de passado recente 

e razoavelmente durável, a existência de uma elite cultural longamente estabelecida e 

a capacidade para conquista. Vale ressaltar que se trata de um projeto que não se 

concretizou plenamente, mas ofereceu o modelo do que deveria ser um Estado-nação, 

e a busca pela realização deste modelo tem impacto na realidade.  

A perspectiva da nacionalidade homogênea e da autodeterminação interna que 

sustentaram ideologicamente o surgimento do Estado-nação resultam em um vínculo 

entre nacionalidade e cidadania, como percebe Reis (2004, p. 155):  

A ligação entre Estado e nação, construída na modernidade, assim como o 

princípio de autodeterminação interna, implica na formação de um laço entre 

nacionalidade e cidadania, isto é, à medida que o Estado-nação é generalizado 

como a forma de organizar politicamente o mundo, a cidadania passa a ser 

atribuída em função da nacionalidade. Entre outras coisas, isso significa que o 

acesso aos direitos de cidadania está condicionado à posse da nacionalidade. 

 

Apesar da intersecção construída entre nacionalidade e cidadania, estes termos 

são distintos. A nacionalidade abarca as noções de povo e pertença e sujeição ao 

Estado territorial, fruto de nascimento ou descendência de nacionais do território de um 

Estado, ou seja, é o vínculo jurídico que liga um indivíduo a uma determinada entidade 

política territorial. Já a cidadania é mais próxima à ideia de direitos e deveres perante 

uma comunidade política, associada a termos como justiça e fraternidade, como explica 

Batista (2006, p. 06):  

No plano interno, o que se observa é que cidadania e nacionalidade não são 

conceitos coincidentes. A primeira se relaciona com a proteção devida pelo 

Estado ao indivíduo nacional, que deve ser por ele tutelado, devendo o ente 

estatal respeitar seus direitos e cumprir suas obrigações constitucional e 

legalmente instituídas; a segunda se refere ao gozo de uma gama específica 

de direitos, quais sejam, os direitos políticos, seja o modelo de democracia 

adotado representativo ou participativo, ou mesmo uma combinação entre 

ambos, como acontece na Constituição Brasileira em vigor, que estabelece um 

vínculo necessário entre nacionalidade e cidadania e exclui determinados 

segmentos da população do rol dos direitos políticos.  
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 Foi neste contexto de nacionalismo e de defesa da autodeterminação interna 

que se concebeu a ideia moderna de dignidade da vida humana, que em sua fase inicial 

esteve limitado à responsabilidade do Estado com o indivíduo nacional, permitindo 

discriminações contra os estrangeiros, como explica Soares (2004):  

Assim foi, no correr do Séc. XIX, como decorrência da Revolução Inglesa e da 

Revolução Francesa, numa época histórica em que se elaboraram as bases 

do Estado democrático moderno, em que os capítulos das definições, nas 

constituições modernas, dos direitos fundamentais da pessoa humana, na 

forma das Declarações de Direitos, tiveram a nítida finalidade de limitar o poder 

absoluto dos Monarcas. Contudo, não se pode dizer que, nessa mesma época, 

os direitos humanos, de cunho eminentemente nacionalista, estivessem 

abertos à recepção de normas de proteção aos direitos dos estrangeiros. Bem 

ao contrário, o que se verificou foi ter havido a instituição das bases da 

democracia moderna, na configuração do Estado liberal, mas, ao mesmo 

tempo, o fortalecimento de um nacionalismo exacerbado e xenófobo, 

conducente a atitudes cada vez mais hostis em relação aos estrangeiros. 

(SOARES, 2004, p. 406) 

  

O reconhecimento mútuo da soberania entre os Estados inaugurou um novo 

momento na sua forma de atuação, com a configuração de um Sistema Internacional. A 

Paz de Vestfália (1648) é considerada o marco da consolidação do Estado-nação e 

constituição da diplomacia moderna. O consenso sobre a soberania entre os Estados 

sustentou o tripé Povo-Território-Estado, fazendo da nacionalidade a característica 

determinante na submissão do indivíduo a um ordenamento jurídico de um território 

dominado por um Estado soberano. Dessa forma, a atribuição da nacionalidade cria 

responsabilidades mútuas entre Estado e indivíduo, por exemplo o direito à proteção. 

Com o desenvolvimento do Sistema Internacional, através da criação de instituições e 

tratados, a possibilidade de constrangimentos aos Estados pela não observância de 

suas obrigações foi ampliada.  

Contudo, a adoção da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, 

não foi capaz de solucionar completamente o paradoxo evidente (RAMOS, 2015) entre 

a necessidade de garantia de direitos de todos os indivíduos e a forma como o conceito 

de cidadania ao ser unido ao de nacionalidade na modernidade passou a operar como 

fonte de exclusão de direitos: 

De início, observamos que a proteção de direitos fundamentais de todos os 

indivíduos é considerada o conteúdo essencial de um Estado de Direito. A 

reação ao poder autocrático e ao arbítrio conduziu ao reconhecimento de que 

o Estado deve assegurar o respeito e garantia dos direitos humanos. Como 

esclarece Vidal Fuero há um paradoxo evidente: O Estado constitucional é 
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informado pelo princípio da liberdade e igualdade entre os cidadãos para 

combater o arbítrio e as desigualdades estamentais do passado. Contudo, o 

próprio conceito de “cidadão”, ampliado na era contemporânea para o de 

‘nacional’, serve para excluir o outro, o não nacional, amesquinhando seus 

direitos e constituindo-se em fonte inesperada de opressão a seres humanos 

que não possuem nacionalidade daquele Estado. (CARVALHO RAMOS, 2015, 

p.15) 

 

 Com a consolidação do Estado-nação houve um processo de naturalização 

dessa forma de organização política, do qual não escaparam as ciências sociais. A fim 

de  problematizar esta naturalização, Nina Glick Schiller e Andreas Wimmer (2003) 

chamam a atenção para o que nomeiam de nacionalismo metodológico e lentes étnicas. 

O nacionalismo metodológico é a naturalização do Estado-nação pelas ciências sociais, 

fazendo com que os processos sociais e históricos sejam analisados como contidos nas 

fronteiras do território nacional. Isso resulta na aparente homogeneidade do Estado-

nação e em análises ilhadas dos processos transnacionais. Já a expressão lentes 

étnicas se refere à tendência dos pesquisadores de migração a centrarem seus estudos 

em diferenças étnicas, o que acaba por considerar as comunidades migrantes como 

homogêneas e os migrantes como sujeitos inconciliavelmente diferentes dos nacionais.  

 Se a participação na vida pública é considerada um valor relevante para a 

dignidade da vida humana, o contexto de intenso deslocamento humano levanta 

suspeita sobre a coerência de limitar esse direito ao enquadramento nacional. A 

experiência dos displaced people (apátridas e refugiados) e a crueldade dos campos de 

concentração levaram Hannah Arendt a concluir que a cidadania é o direito a ter direitos, 

pois a igualdade em dignidade e direitos dos seres humanos não é um dado. É um 

construído da convivência coletiva, que requer o acesso a um espaço público comum, 

já que o mundo é organizado e ocupado politicamente (LAFER, 1991). Para a autora, o 

isolamento do espaço público destrói a capacidade de ação e opinião, fonte de 

significado e poder em uma coletividade, privando o ser humano de sua qualidade 

substancial que é a de ser tratado pelos demais como semelhante e de viver em 

pluralidade. Deste modo, Arendt propõe uma concepção de política associativa mais 

próxima da construção de uma coletividade que de princípios étnicos. 

A ausência de direitos políticos para migrantes tem implicações para os 

imigrantes e para a comunidade receptora. A presença de indivíduos sem direitos 

políticos em sistemas democráticos questiona um dos principais alicerces da 
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democracia, o sufrágio universal, uma vez que “põe em xeque o pressuposto 

democrático de que todos que vivem sob um determinado conjunto de leis e são 

afetados por elas deveriam estar envolvidos, de alguma forma, na sua elaboração” 

(REIS, 2007, p.18). Da mesma forma, a participação política é instrumento de luta para 

a conquista de outros direitos, além de afetar subjetivamente a integração dos 

imigrantes: “na ausência de igualdade formal e do compartilhamento de direitos 

políticos, os imigrantes serão sempre parte do ‘outro’ e, portanto, estão sempre sujeitos 

à perda de direito e até mesmo a expulsão” (REIS, 2007, p. 20).  

 

Já passei algumas eleições no Brasil e é muito frustrante. Por exemplo, na 
última eleição municipal eu queria ter votado. Eu moro aqui. Eu trabalho aqui. 
Eu pago imposto aqui. E aqui onde você mora, você só tem o direito de calar a 
boca. Então é muito frustrante. (Conselheira imigrante, Prefeitura Regional de 
Vila Prudente).  
 
Na verdade, quando eu vi a primeira vez que foi aprovado, que ia sair do papel, 
eu pensei “vou me candidatar, porque é um dos meus direitos de participar do 
processo eleitoral, do meu bairro do meu distrito. Poxa, que bom que tem essa 
brecha. Vou participar”. Isso faz parte da cidadania. Cidadania é a expressão 
concreta da democracia. Enfim, então para mim era assim: “já que eu não 
posso nem votar e nem ser votado em cargos políticos… finalmente pelo 
menos vou ter uma oportunidade”. E logo já abracei. (Conselheiro imigrante, 
Prefeitura Regional do Butantã) 

 
 A negação de direitos políticos de imigrantes pelo país receptor esbarra na 

complexa realidade social ao observarmos que, apesar de não terem seus direitos 

políticos reconhecidos, grupos de imigrantes atuam politicamente. A atuação política de 

imigrantes representa um desafio à concepção de cidadania tradicional, condicionada à 

posse de nacionalidade na estrutura de cooperação fundamentada no Estado-nação. 

Daí emerge a diferença entre a cidadania enquanto estatuto jurídico reconhecido por 

uma autoridade e a cidadania enquanto prática política dinâmica (NYERS, 2015; 

MEZZADRA, 2012). 

 Um ponto central nas discussões sobre cidadania migrante é o fato de que a 

cidadania possui um uma dimensão excludente na medida em que opera afirmando a 

existência de indivíduos com e sem direitos. “O próprio discurso da cidadania é histórica 

e teoricamente baseado numa distinção entre um fora e um dentro.” (MEZZADRA, 2012, 

p.77). Nyers (2015) relembra as preocupações de que as lutas de migrantes por 

integração a um contexto jurídico pode vir a legitimar as estruturas excludentes da 

cidadania: “o paradoxo de movimentos sociais migrantes é que eles podem superar os 
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limites formais da cidadania e, ao mesmo tempo reforçá-los” (NYERS, 2015, p.31, 

tradução nossa). Este tipo de reflexão é especialmente importante ao considerarmos a 

disparidade de direitos que ocorre em diversos países entre migrantes provenientes de 

países diferentes, ou pelo fato de serem documentados, não documentados ou 

refugiados. 

 Partindo de uma abordagem autonomista das migrações, Mezzadra (2012) 

chama a atenção para o fato de que os migrantes agem como cidadãos e já são 

efetivamente cidadãos, o que requer uma concepção de cidadania distinta da adotada 

pelos estudos preocupados com a integração dos migrantes a um contexto jurídico e 

político previamente existente. Embora não sejam formalmente cidadãos, a atuação 

política de migrantes contribui para a transformação do próprio conceito e arcabouço 

jurídico da cidadania. 

 Para entender melhor, é preciso esclarecer que a perspectiva da autonomia 

compreende as migrações como uma força criativa dentro das estruturas sociais, 

culturais e econômicas, o que “significa olhar os movimentos e os conflitos migratórios 

em termos que priorizem as práticas subjetivas, os desejos, as expectativas, e os 

comportamentos dos próprios migrantes” (MEZZADRA, 2012, p.73). A abordagem 

autonomista se afasta da unilateralidade da ação do Estado em suas políticas de 

controle, realçando como essas políticas precisam se reconfigurar de acordo com 

práticas de atravessamento de fronteiras que continuamente questionam sua 

capacidade de restrição. Assim, os movimentos subjetivos e as lutas dos migrantes 

constituem um elemento ativo, já que novas práticas de liberdade e igualdade são 

construídas em paralelo com novos dispositivos de dominação e exploração. 

Para Hardt e Negri (2005) a migração tem um teor subversivo, uma vez que 

expressa a recusa em aceitar as coisas como são e representa desejos positivos de 

melhoria. Ademais, os migrantes conhecem as hierarquias geográficas do sistema 

global de comando e as recusam, minando as barreiras geográficas e ajudando a 

construir a partilha geral da multidão. 

Fugir de uma vida de constante insegurança e imobilidade forçada é uma boa 

maneira de se preparar para enfrentar e resistir às formas típicas de exploração 

do trabalho imaterial. Ironicamente, os grandes centros globais de riqueza que 

atraem migrantes para compensar uma carência em suas economias recebem 

mais do que queriam, pois os imigrantes investem toda a sociedade com seus 

desejos subversivos. A experiência da fuga é como um treinamento para o 

desejo de liberdade. (HARDT; NEGRI, 2005, p.181) 
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Deste modo, o atravessar fronteiras carrega uma aspiração por igualdade e 

liberdade que questiona toda forma de exploração e hierarquização. Neste sentido, as 

lutas dos migrantes por cidadania podem ser consideradas mais que um desejo pela 

sua conversão em cidadãos nos moldes estabelecidos pelas democracias neoliberais, 

ou seja, “na figura subjetiva de representados” (HARDT, NEGRI 2014). Apesar de não 

serem reconhecidos como sujeitos políticos pela autoridade dos Estados-nação, os 

migrantes atuam politicamente fora das estruturas de representação. Deste modo, as 

ações políticas de migrantes podem operar de forma desestabilizadora para essas 

estruturas. 

 Para Mezzadra (2012) faz parte da história do capitalismo a tensão estrutural 

entre a necessidade da mobilidade do trabalho e a tentativa de impor controle sobre 

essa mobilidade. Esta tensão cria um sistema complexo em que o capital busca reduzir 

o excesso de mobilidade através da mediação do Estado e de seus aparatos e “as lutas 

dos migrantes são geralmente caracterizadas pela transformação deste momento de 

excesso na base material da resistência e da organização” (p.79). 

 O desafio que as migrações oferecem a esses mecanismos de controle foi 

explicitado durante as manifestações de migrantes ocorridas nos Estados Unidos em 

2006. As mobilizações em repúdio à Lei de Proteção das Fronteiras, Antiterrorismo e 

Controle da Imigração Ilegal articularam entre 3,5 e 5 milhões de pessoas em sua 

maioria pertencentes à classe trabalhadora, racialmente subordinadas (não brancos) e, 

muitas vezes, legalmente vulneráveis (deportáveis), criando uma crise política capaz de 

desestabilizar o discurso antiterrorista e desorientar o debate oficial sobre a reforma de 

imigração. O movimento de massas foi heterogêneo e repleto de contradições internas 

(DE GENOVA, 2015). 

 Para Nicholas de Genova a experiência foi “uma proclamação em massa de 

rebeldia coletiva” (2015, p.42), com especial significado para as palavras de ordem 

“¡Aquí estamos, y no nos vamos! ¡Y si nos sacan, nos regresamos!”. Este refrão, 

argumenta o autor, asseverou a presença inextricável dos migrantes, principalmente os 

não documentados que eram alvo fundamental da Lei, dentro da formação social norte-

americana, presença que se configurou em um fato político formulado em relação ao 

Estado e que é, ao mesmo tempo, um fato econômico, já que os migrantes não 
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documentados são parte da força de trabalho da sociedade estadunidense. Dessa 

forma, a questão levantada ultrapassou o espaço físico do território dos Estados Unidos, 

ocasião material e prática para a luta, e alcançou um local onde a relação social entre 

trabalho e capital descortinou sua transnacionalidade. Ao aludir o conceito de política de 

Rancière, o autor afirma que os migrantes manifestaram-se como parte não contada, 

interrompendo a ordem policial da soberania do Estado, da cidadania e do mercado. 

 O caráter incorrigível das manifestações articulou uma política queer de 

migração, uma vez a expressão destemida da existência dos migrantes alterou 

temporariamente o equilíbrio de forças e suspendeu a condição de ilegalidade e 

deportabilidade dos migrantes, o que significou rejeitar as categorias normativas da 

soberania do Estado e do seu regime de migração. O paralelo com a política queer se 

sustenta na impossibilidade de integração a categorias normalizantes pré determinadas, 

corroendo a própria ordem hierárquica: “nós estamos aqui, somos ilegais, acostume-se 

com isso! Ao invés de uma política de cidadania e inclusão, então, este refrão da 

mobilização migrante desmascarou o bairrismo intrínseco de qualquer formulação de 

cidadania.” (DE GENOVA, 2015, p.52). 

 Ao refletir sobre estes mesmos movimentos, especialmente sobre o ato de cantar 

o hino estadunidense em espanhol, Judith Butler (2007) nota que os migrantes não 

documentados atuaram exercendo os direitos de manifestação pacífica e liberdade de 

expressão que não possuíam formalmente. “Eles não têm direito à liberdade de 

expressão sob a lei, embora falem livremente, precisamente para exigir o direito de falar 

livremente. Eles estão exercendo esses direitos, o que não significa que os obterão.” 

(BUTLER; SPIVAK, 2007, p.64, tradução nossa). 

 Nesta reflexão, Butler (2007) relembra a concepção arendtiana de cidadania 

como o direito a ter direitos, considerando o sentido distinto da palavra direito em cada 

um dos usos. O primeiro uso da palavra direito diz respeito a condição social humana e 

não precisa ser autorizado. Já o segundo uso da palavra direito se refere ao 

reconhecimento formal de direitos por uma autoridade. Isso significa que os direitos não 

se sustentam na positivação legislativa, mas em seu próprio exercício. Dessa forma, 

Butler afirma que não há política radical de mudança sem contradição performativa, esta 

contradição se refere ao ato performativo de exercer o direito de liberdade e afirmar uma 

igualdade precisamente diante de uma autoridade que excluiria a ambos. “É mostrar 

como a liberdade e a igualdade podem e devem ultrapassar suas articulações positivas. 
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A contradição deve ser confiada, exposta e trabalhada para avançar em direção a algo 

novo”(BUTLER e SPIVAK, 2007, p.66-67, tradução nossa). 

 Contradição similar foi percebida por Isin e Nielsen (2008) ao chamarem a 

atenção para o que nomeiam de atos de cidadania, “paradoxos nos quais indivíduos 

constituem a si mesmos como sujeitos políticos, cidadãos, antes de serem legalmente 

ou discursivamente reconhecidos como tais pelas autoridades estatais” (NYERS, 2015, 

p.25, tradução nossa). Os atos de cidadania são processos de subjetificação, nos quais 

os excluídos contestam os termos de sua exclusão, politizando suas identidades. 

 Isin (2009) enfatiza a dimensão militante da cidadania, do direito a reivindicar 

direitos, alegando que a história da cidadania é também uma história de resistência e 

luta pelo reconhecimento de quem deve estar incluído. O autor percebe que os 

movimentos com protagonismo migrante, executados por não cidadãos, resistem à 

categorizações pré estabelecidas e engessantes. Assim, procura identificar um novo 

vocabulário de cidadania a fim de compreender essas figuras de cidadania ativista que 

estabelecem novos lugares, escalas e atos por meio dos quais transformam a si 

mesmos em cidadãos, ainda que de forma incipiente. 

 

Na minha opinião isso foi ótimo. Pela primeira vez nesses 42 anos que eu moro 

aqui no Brasil foi criado um conselho com a participação dos imigrantes. Isso 

é dar a oportunidade ao cidadão de exercer cidadania. Por que ás vezes é 

difícil falar o que pensamos. Nós temos que falar o que nós pensamos 

(Conselheiro imigrante, Prefeitura Regional de Guaianeses). 

 

 A perspectiva dos atos de cidadania converge com as reflexões de Étienne 

Balibar (2010) sobre os movimentos dos Sans Papers na França entre 1996 e 1997. Os 

atos tiveram início com a ocupação de uma igreja em Paris por 300 africanos e se 

espalharam por várias regiões da França. Em sua análise, Balibar propõe o conceito da 

cidadania insurgente e da figura de migrante híbrido atravessador de fronteiras. Balibar 

afirma que os franceses devem aos Sans papers “por terem recriado a cidadania entre 

nós, uma vez que este não é uma instituição nem um status, mas uma prática coletiva” 

(BALIBAR, 1997, on-line, tradução nossa). 

 De forma semelhante, na visão de Nyers (2015) a cidadania migrante não 

representa apenas a expansão e legitimação de uma cidadania excludente. A cidadania 

migrante ilustra como a cidadania envolve um processo criativo que gera mundos, 

identidades e formas de pertencimento. “O resultado é que a cidadania pode ser refeita 
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em um conceito potencialmente criativo e crítico que desafia as ontologias estáticas e 

abre caminho para novas formas de pensar a subjetividade política e a comunidade” 

(NYERS, 2015, p.104, tradução nossa). 

 Portanto, a questão de quem são os sujeitos da cidadania remete a debates 

profundos sobre as estruturas de cooperação e produção social. O não reconhecimento 

dos direitos políticos de imigrantes pelos países receptores levanta a contradição entre 

a cidadania enquanto estatuto formal e a cidadania enquanto exercício proativo. A 

atuação política de migrantes desestabiliza a concepção de cidadania estática baseada 

na nacionalidade, que só poderia ser exercida a partir da ação legitimadora do Estado-

nação. 

  

 

3.  Conclusões 

 Haja vista que cada Estado justifica sua existência como entidade política 

independente através de sua própria versão do que seja uma nação, o conceito de 

Estado nação implica em um vínculo entre a noção de pertença a uma comunidade, a 

nacionalidade, e a cidadania, que concretiza os parâmetros de inclusão e exclusão em 

um sistema político democrático.  

As mudanças constitucionais necessárias para a garantia de direitos políticos 

para imigrantes envolvem questões fundamentais sobre concepções de nação e 

distribuição de direitos. O resultado é “uma igualdade meio canhestra, em que os 

destinatários da lei, aqueles que serão por ela afetados, são, na realidade, pouco 

influentes em sua propositura e confecção, a despeito dos modernos mecanismos de 

participação e legitimação democráticas disponíveis”. (BATISTA, 2006, p.07).  

Ao legislar sobre quem tem direito de participar do processo político em 

democracias liberais são debatidas diferentes perspectivas sobre o que é a nação e 

quem dela faz parte. “De um modo geral, independentemente de quais sejam os direitos 

acordados aos cidadãos, todas as democracias modernas definem a exclusão 

sobretudo em relação aos direitos políticos” (REIS, 2004, p.159). Haja vista que as 

sociedades não são homogêneas e que a política não é fruto de uma entidade abstrata, 

o Estado-nação, e sim de atores com interesses e perspectivas próprias, a definição de 

quais são os sujeitos da ação política envolve embates também políticos.  
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 A impossibilidade de participar plenamente na vida pública não só prejudica a 

integração dos imigrantes, mas também usurpa o significado da atuação em 

coletividade, o que Hanna Arendt (1998) percebe como um dos primeiros passos para 

a violação da vida humana. Além disso, o enriquecimento cultural proporcionado pelos 

imigrantes que poderia vir a ser traduzido em novas práticas tem sido silenciado pela 

impossibilidade de participação política plena. Do mesmo modo, em um contexto global 

de diversas crises migratórias, é preciso dar voz aos conhecimentos capazes de 

contribuir para a gestão de políticas públicas que valorizem os aspectos positivos e 

reduzam progressivamente os aspectos negativos da migração.  

A literatura sobre cidadania imigrante reconhece que a cidadania é um conceito 

excludente, já que historicamente operou classificando sujeitos com e sem direitos. Por 

outro lado, a análise dos exemplos de atuação política de imigrantes em países em que 

não eram considerados como sujeitos políticos, faz emergir a cidadania enquanto 

exercício, que não precisa da permissão da autoridade de um Estado. Ao atuar 

politicamente, mesmo não sendo considerados como sujeitos políticos pelo Estado, os 

migrantes contestam os termos de sua exclusão, transformando sua identidade em uma 

posição de poder. 

Deste modo, as lutas políticas dos migrantes podem ser consideradas mais que 

um desejo por integração a um contexto de cidadania normativa. Aprsentamos diversas 

perspectivas que refletem sobre a atuação política de migrantes a partir do potencial 

crítico que a cidadania pode adquirir quando pensada como exercício que não precisa 

de legitimação da autoridade de um Estado-nação. Convém destacar a percepção de 

que os migrantes já são efetivamente cidadãos (MEZZADRA, 2012), os atos de 

cidadania (ISIN; NIELSEN, 2008), a contradição performativa exercida por migrantes ao 

demandarem direitos (BUTLER, 2007) e a cidadania em sua dimensão potencialmente 

crítica e criativa (NYERS, 2015).  

Entre os desafios para o desenvolvimento de agendas de pesquisa que reflitam 

sobre cidadania migrante identificamos a necessidade de um novo vocabulário de 

cidadania que compreenda os novos lugares, escalas e atos através dos quais os 

migrantes transformam a si mesmos como cidadãos (ISIN, 2009) e a necessidade de 

enfoques afastados do nacionalismo metodológico e das lentes étnicas (GLICK 

SCHILLER, WIMMER, 2003) a fim de melhor compreender os processos transnacionais 

em sua complexidade e abarcar a multiplicidade da realidade social. 
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 O nacionalismo metodológico e as lentes étnicas dificultam o desenvolvimento 

de abordagens que consideram a possibilidade de lutas conjuntas entre migrantes e 

outros grupos. Se os migrantes possuem experiências singulares que os diferenciam 

dos nacionais, a heterogeneidade de qualquer formação social, o compartilhamento de 

vivências comuns, a interseccionalidade, a precaridade universalmente compartilhada 

(BUTLER 2015) e a ascensão de um corpo político global do capital (HARDT; NEGRI, 

2005) podem articular aspirações conjuntas. Isso não significa ignorar as identidades na 

atuação política, mas trabalhar os processos de criação de subjetividade de forma a 

articular lutas por emancipação coletiva.  

 

O Conselho é um trabalho voluntário. A gente, assim como os brasileiros, não 

ganha um real. Até para ir para as reuniões você tem que pagar a sua 

condução. O Conselho é um apoio para a Prefeitura organizar e melhorar a 

vida das pessoas da cidade. E denunciar o que está acontecendo com o bairro. 

O ambiente. O buraco da rua. Declarar o que a cidade precisa. É a mesma 

coisa para os imigrantes. Então eu falo para nós os imigrantes, mas não só 

para nós os imigrantes. A gente vive aqui na cidade e no bairro, como os 

brasileiros. O que acontece no bairro os brasileiros sentem e os imigrantes 

sentem também. Então a demanda que eu conheço eu denuncio. A gente fala 

da cidade, como é a vida das pessoas. A bagunça das coisas. Eu respeito 

muito isso, eu fui eleito pelo povo. (Conselheiro imigrante, Prefeitura Regional 

da Mooca). 

 

Todo mundo gostava que os imigrantes estivessem lá ocupando seu espaço, 

né. Mas eles não sabiam que eu não me sentia uma simples imigrante. Eu 

cobrava todo mundo. Eu era uma pessoa que podia falar, porque eu me sinto 

cidadã paulistana e tenho os mesmos direitos e as mesmas demandas que os 

brasileiros têm de educação, de moradia, de saúde. Então eu não posso me 

popuar de educação porque sou uma imigrante e tenho que abaixar a cabeça, 

coitada, não. Pelo contrário, eu sempre defendi meu lugar de estar falando para 

todos nós, brasileiros ou não.  (Conselheira Imigrante, Prefeitura Regional de 

Ermelino Matarazzo).  
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CONHECER OS REFUGIADOS DE MACAU QUE O RIO DE JANEIRO RECEBEU: 
UM DESAFIO PARA O SERVIÇO SOCIAL 

 

Profa. Dra. Mariléia Franco Marinho Inoue53 
Sun Chunyang54 

 

1. Introdução 

Este Trabalho pretende fornecer subsídios sobre os refugiados vindos de Macau 

para o Rio de Janeiro a partir da Revolução Maoísta. Os autores55 entendem que debater 

as diferenças étnicas é fundamental, considerando que não existem no Rio de Janeiro 

políticas públicas com  objetivo de garantir suporte de assistência social para os diversos 

grupos de e/imigrante e refugiados na região. É preciso compreender como se deu a 

trajetória desses imigrantes e/ou refugiados, seus perfis e principalmente as políticas 

públicas que se aplicam aos acontecimentos, proporcionando ao Serviço Social refletir as 

diversidades e mediatizar direitos também a esse contingente. 

Os princípios basilares do Código de Ética Profissional do Assistente Social se 

referem à ampliação e consolidação da cidadania, podendo-se afirmar que a categoria 

trabalha pela busca da garantia de direitos de usuários de seus serviços, sendo o 

Assistente Social responsável por fazer uma análise da realidade social da área de 

abrangência de seu território, no caso a cidade do Rio de Janeiro, a fim de intervir para a 

melhoria das condições de vida do usuário, refletindo as implicações de sua existência e 

necessidades específicas. 

 Minayo (2002) afirma que o processo investigativo tem como ponto fundamental 

a indagação, corresponder ao movimento de busca de respostas, o que obrigar-nos a 

elaborar conhecimentos, inclusive aprofundamentos teóricos que venham a agregar ao que 

já faz parte da bagagem teórica de formação profissional, sendo muitas vezes inusitados 

para o autor. 

                                                           
53 Professora Associada, Departamento de Fundamentos, ESS/UFRJ, marileiainoue@gmail.com 
54 Graduado em Serviço Social, ESS/UFRJ, robertosunrj@hotmail.com 
55 O segundo autor, por ser chinês, vivendo no Brasil desde os dez anos de idade, naturalizado brasileiro e 
convivendo em meio a rotina de trabalho no Rio de Janeiro procurou conhecer como se dá a relação de trabalho 
dos demais conterrâneos que vivem na mesma cidade. No  trabalho, como administrador,  foi possível perceber 
como se comportam os chineses em determinados locais quando recém chegado ou já estabelecidos. Logo 
percebeu que seria um bom tema a ser pesquisado, integrando algumas outras questões que também nos 
preocupam em relação ao trabalho dos imigrantes, neste caso os chineses, no Rio de Janeiro.  



 

 

 

112 

A dimensão investigativa sobre deslocamentos humanos pelo mundo e as 

formas de atendimento pelo Serviço Social não é muito comum no âmbito da profissão, 

mas no momento em que grandes deslocamentos humanos se fazem presentes no mundo 

de forma tão dramática o/a Assistente Social, pelo compromisso ético da atuação 

profissional  tem que atuar na diversidades, visando o contínuo aprimoramento do exercício 

profissional, alavancando ações propositivas que se materializam em atendimentos de 

acordo com as características dos usuários do Serviço Social. 

Esta pesquisa qualitativa foi realizada a partir de observação participante, 

bibliografia e documentos sobre os macaenses, concluindo que aquele é um espaço para 

rememoração, onde encontram-se para celebrar a identidade em comum. No momento da 

pesquisa percebe-se que a segunda e terceiras gerações já participam das atividades 

comunitárias, mantendo acesas as memórias macaenses. 

 

2. Pensando os Direitos dos e/imigrantes e refugiados 

O fenômeno migratório no Brasil, na perspectiva de maior gama possível das 

possibilidades de direitos já instituídos no país e dos que ainda virão a ser, visa a 

compreensão da realidade, que é essencial para o exercício da profissão com qualidade. 

Cabe destacar aqui a condição de refugiado, especificamente garantida pela Lei 9.474/97, 

específica foi concretizada adotando a Declaração de Cartagena (1984) como parâmetro. 

A “violação generalizada de direitos humanos” é uma das causas para reconhecimento da 

condição de refugiado, já tinha sido reconhecida no Brasil desde 1951, porém era restrita 

aqueles que vinham apenas da Europa. Até 2017, esta lei era usada em paralelo ao 

Estatuto dos Estrangeiros, existente desde a ditadura militar que restringia 

constitucionalmente o trabalho e atuação política de imigrantes no Brasil.  No caso 

específico os macaenses não vieram como refugiados, e sim como imigrantes portugueses 

(MANFRINATI, 2017). 

Depreende-se que as muitas nuances da questão da e/imigração e condição de 

refúgio dificulta estes cidadãos serem estudados em suas especificidades. A diferença na 

língua prejudica muito a relação, embora pudessem alguns imaginarem que os macaenses 

falassem português, pois mesmo nascidos na China foram colonizados por portugueses. 

Das famílias já inseridas na sociedade brasileira, ainda existe barreiras que impedem uma 

maior proximidade e troca de valores e cultura. Cabe aos mais jovens, que se integram 
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mais rapidamente, ajudar os mais velhos nas relações sociais cotidianas de forma a 

garantir uma maior proximidade nas relações Brasil e China.  

A diferença linguística interfere quando se fala de deslocados de outros países, 

pois é mais fácil para uma criança aprender uma coisa nova do que um adulto, que já tem 

seus hábitos e costumes arraigados. Os adultos se acomodam a aprender apenas o básico 

para se comunicar. Além de desafios no mercado de trabalho, existe os desafios no 

convívio daqueles que chegam de outro país com os brasileiros, em sua maioria motivados 

a inserção cultural e linguística.  

Sayad (1991) relata sua experiência de deslocamento, tendo saído da Albânia 

para a França: 

“...Era uma situação sem saída, mas nenhuma saída, a única ”porta” que restava 
era a França… Só restava esta solução. Todos aqueles que têm dinheiro, todos 
aqueles que fizeram alguma coisa, que compraram, ou construíram, foi porque 
tinham o dinheiro da França.[...]É assim que a França penetra até os nossos ossos. 
Uma vez que você enfiou essa ideia na cabeça, acabou, não sai mais da mente; 
para você acabaram os trabalhos, acabou a vontade de fazer outra coisa; não se 
vê outra solução a não ser partir. A partir de então, a França instalou-se em você, 
ela não o solta mais; você a tem sempre nos olhos. A gente fica então como 
possuído” (SAYAD, 1991, p. 29). 

 

Sendo este autor parte do que está estudando apreende a dor do recém chegado 

imigrante e o estranhamento em terras alheias de forma mais profunda, porque sentiu em 

si mesmo seus efeitos. 

“Que França eu descobri! Não era nada do que eu esperava encontrar[...] Eu que 
pensava que a França não era o exílio [“elghorba”]. É realmente preciso chegar 
aqui na França para conhecer a verdade. Aqui, a gente ouve dizer as coisas que 
ninguém conta lá; a gente ouve dizer tudo […….] Guardarei sempre na memória a 
imagem de minha chegada á França, foi a primeira coisa que vi, a primeira coisa 
que ouvi: alguém batendo à porta, ela abre para um quartinho que recende uma 
mescla de cheiros, a umidade, a atmosfera fechada, o suor dos homens 
adormecidos. Que tristeza! Quanta infelicidade em seu olhar, em sua voz - eles 
falavam em voz baixa -, em suas palavras. Eu percebi a partir disso o que é a 
solidão, o que é a tristeza: a escuridão do quarto, a escuridão no quarto [...], a 
escuridão da rua…, a escuridão de toda a França, porque na nossa França só 
existem trevas” (SAYAD, 1991, p. 34). 

 

A ideia de uma democracia racial no Brasil é amplamente contestada por 

inúmeros estudiosos, pois o que temos é na verdade uma hierarquização racial, conforme 

nos afirma Seyferth (1996) e Lesser (2014) e nos convida a perceber que no Brasil é de 

suma importância a imigração, e no que se refere a identidade nacional (LESSER 2014, 

pág. 30). 
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“As lideranças políticas, confrontadas com com um vasto território e acreditando 
que a população deveria ser menos “negra” e mais “branca”, passaram cada vez 
mais, a procurar imigrantes europeus. O tipo de imigrante desejado por essas 
elites - laboriosos, empreendedores, de pele clara mas capazes de se adaptar bem 
ao clima brasileiro estranho a eles - não era fácil de atrair. As pessoas com maiores 
probabilidades de virem a se interessar - refugiados, exilados políticos e religiosos, 
presidiários e pobres - eram correspondentemente menos bem-vindos” (LESSER 
2014, pág. 35). 

 

 

A tradição das elites em ter sempre um escravo a seu serviço, trouxe a 

possibilidade do chinês substituir o escravo vindo da África 

“A colonização do Brasil com imigrantes europeus brancos deixava sem resposta 
duas questões importantes: quem faria o trabalho pesado e como a lavoura 
poderia continuar funcionando sem a mão de obra dos escravos africanos? Uma 
das respostas que ocorreram às elites foi que os camponeses do nordeste 
brasileiro poderiam vir a se tornar trabalhadores mansos, dóceis e laboriosos, de 
fato, verdadeiros escravo-cidadãos. Uma outra solução implicava firmar contratos 
temporários com trabalhadores chineses como uma ponte entre o trabalho escravo 
e trabalho livre” (LESSER , 2014 pág 49). 

 

 No entanto, o chinês estava longe de ter o perfil de “beleza helênica” sonhada 

pelas elites brasileiras para branquear o Brasil. A produção econômica prevaleceu sobre 

as expectativas de trazerem apenas imigrantes desejáveis no país. 

“Profundas divergências quanto à relação entre imigração e identidade nacional 
embutiam-se na polêmica sobre a mão de obra chinesa travada em meio às elites 
brasileiras. Os favoráveis à imigração insistiam no aumento da produção 
econômica, enquanto seus oponentes temiam a “poluição social” (LESSER, 2014, 
pág 52). 

 

Por outro lado, o imigrante tem necessidade de procurar novos horizontes 

laborais, que lhe proporcionem chances de fugir da pobreza, que pode lhe assolar, assim  

 

“... de desafio em desafio, conduz a pensar na emigração como o único recurso, a 
solução definitiva que permite romper o círculo infernal da proletarização dos 
trabalhadores rurais, e também como o ato de “emancipação” por excelência: “que 
aqueles que quer ser homem vá para a França! [...] No limite, o estatuto de cada 
indivíduo só se pode definir em relação à emigração: os homens da aldeia se 
dividem entre aqueles, muito raros, que podem se dispensar de emigrar (ao menos 
para encontrar um emprego assalariado relativamente estável) e aqueles que, 
muito numerosos, são forçados ou vivem sua emigração repetida como obrigação” 
(SAYAD, 1991 pág. 40- 42). 
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Mais uma vez o imigrante Sayad (1991) cita a incômoda situação que lhe era 

peculiar, na ambiguidade de ser provisório, mas também, da tendência de se instalar, cada 

vez mais,  de forma duradoura. 

“...a situação do imigrante se presta, não sem alguma ambiguidade, a uma dupla 
interpretação: ora, como que para não confessar a si mesmo a forma quase 
definitiva que com frequência cada vez maior a imigração reveste, apenas se leva 
em conta na qualidade de imigrante o seu caráter eminentemente provisório (de 
direito); ora, ao contrário, como se fosse preciso desmentir a definição oficial do 
estado de imigrante como estado provisório, insiste-se com razão na tendência 
atual que os imigrantes possuem de se “instalar” de forma cada vez mais 
duradoura em sua condição de imigrante” (SAYAD, 1991, pág 45). 

 

Certamente, o trabalho move o imigrante, que o mesmo venha sozinho trará sua 

família, ao final 

 “...toda imigração de trabalho contém em germe a imigração de povoamento que 
a prolongará; inversamente, pode-se dizer que não há imigração reconhecida 
como de povoamento [...] que não tenha começado com uma imigração de 
trabalho.[...] ...familiares, proletarização mais acentuada das camadas rurais, tudo 
isso iria trazer a emigração de famílias inteiras para a França.” (SAYAD, 1991, pág 
67-68) 

 

A mútua dependência desta categoria com a habitação, como Engels já o fizera 

na Inglaterra. “Mais do que em qualquer outra circunstância, trabalho e habitação estão, no 

caso dos trabalhadores imigrantes, numa estreita relação de mútua dependência” (SAYAD, 

1991, pág 74). 

A força centrífuga do capital arrasta o trabalhador para em seguida trazer 

também sua família 

“O pai de Zahoua foi pela primeira vez para a França (para o Leste) em 1938, mas 
ficou pouco tempo, por causa do início da guerra. Voltou em 1947 e até 1954 
contentou-se em ir à sua terra uma ou duas vezes por ano, para curtas estadias. 
Sem dúvida cansado dessa situação instável, resolveu em 1954, trazer para junto 
de si a mulher e os filhos…” (SAYAD, 1991, pág 174) 

 

3.  Breve relato sobre os macaenses no Brasil  

Em 1949, com a revolução de Mao Tsé-Tung, o Brasil transferiu sua representação 

diplomática, da China para Tóquio no Japão, sede do Comando Supremo das Forças 

Aliadas (no contexto pós-Segunda Guerra Mundial). Mais tarde, em 1952, passou sua 

embaixada para Taiwan, recusando o reconhecimento do regime comunista da China 

continental. De 1949 a 1974, por não existirem relações diplomáticas entre o Brasil e a 
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China, os imigrantes não podiam obter documentos de viagem diretamente do governo 

chinês e nem do brasileiro. Antes de solicitar o visto em Hong Kong, os chineses tinham 

que primeiramente ir até Macau.  

Na China, de 1949 a 1950, a guerra civil entre os comunistas e nacionalistas ainda 

não tinha terminado completamente. Portanto, não era necessário ter passaporte para sair 

do país e os chineses podiam chegar a Hong Kong livremente e, de lá, solicitavam o visto 

brasileiro. Em consequência das guerras e revoluções, houve um grande fluxo de 

imigrantes chineses para o Brasil, principalmente para a cidade de São Paulo. Devido à 

falta de dados estatísticos, é impossível saber o número exato dos refugiados que 

chegaram aqui nesse período, uma vez que o Brasil não reconhecia legalmente esta 

condição e tratava-os como imigrantes portugueses. 

No caso dos Macaenses havia duas culturas extremamente distintas em disputa, 

consequentemente seus costumes, hábitos e pensamentos diferentes podem estar de 

forma assimétrica na sociedade. Para alguns autores como Pinto e Inoue (2005) tal vivência 

pode gerar um conflito de identidade, como no caso por elas analisados do inca Garcilaso 

de la Vega que vivia entre as culturas espanhola e inca, tendo a cultura de sua mãe 

menorizada pelo colonizador. No caso macaense as mães não podiam ao menos ostentar 

o sobrenome chinês, somente falavam em patuá macaense. 

Aqui podemos polemizar quem é o macaense e o que significa esta região da 

China ter sido colonizada por portugal.  Existem traços inerentes à dominação portuguesa 

em terras chinesas. Os que alegam que os macaenses são mesmo portugueses podem 

ser contestados pelo fato de terem vivido à luz do reconhecimento da China como produtora 

de refugiados após a Revolução maoísta e não ter Portugal como local de opção, embora 

tenha dado todo apoio aos macaenses, segundo seus próprios relatos. Uma experiência 

frequentemente traumática, de ruptura com o conhecido em busca de um novo espaço 

geográfico, social e um novo emprego. 

Pacheco (2009) lança dúvidas sobre o processo de colonização de portugueses e 

ingleses sobre a população chinesa residente em Hong Kong e Macau.  

 “[...] foi o desdobramento de um “processo de mútuo interesse mercantil luso–
chinês”. O fato é que chineses e portugueses evitam o termo e afirmam que a 
situação político administrativa de Macau deve ser encarada de modo diverso. Na 
perspectiva chinesa, Hong Kong e Macau sempre foram territórios chineses 
ocupados. Desse modo, os portugueses eram considerados como uma espécie 
de arrendatários e os chineses, os verdadeiros donos da terra. O desconforto 
quanto à classificação política das duas RAEs como ex-colônias permaneceu até 
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o século XX, quando o governo chinês resolveu posicionar-se oficialmente sobre 
o assunto em nível internacional e recorreu à Organização das Nações Unidas. A 
Assembléia Geral da ONU aprovou a reivindicação chinesa e excluiu Hong Kong 
e Macau da lista de colônias existentes no mundo” (PACHECO,  2009, p. 42). 

      

O idioma português nunca efetivou-se como língua cotidiana dos macaenses, 

embora existam o Patuá macaense56 e o português macaense. Em Macau, a partir do 

século XVI houve uma mescla com línguas da própria China, línguas cingalesas e malaias, 

principalmente na fala cotidiana de mulheres de portugueses chinesas. Aos poucos foi 

agregando também influência do inglês, do tailandês, do japonês e de línguas indianas, 

uma vez que evoluiu de acordo com a demografia e a cultura. O patuá arcaico é o mais 

antigo, porém, existe também aquele que foi desenvolvido a partir do século XIX, 

influenciado pelo cantonês. Atualmente existe um pequeno número de macaenses em 

Macau ou no exterior, normalmente idosos que falam a língua. 

  O português macaense, que (é um dialeto do português falado em Macau), embora 

semelhante não é igual ao europeu. O falado em Macau, juntamente com o cantonês, 

sofreu muita influência dos nativos, mas não é bem percebida na fala cotidiana. 

Em virtude da relação de Macau com o mundo lusófono, que se deu de modo 
bastante peculiar, considerou-se oportuno analisar discursivamente o 
funcionamento da língua portuguesa em um território que foi oficialmente 
monolíngue por tanto tempo (o português foi língua oficial durante os quatrocentos 
anos de administração portuguesa), para que se possa compreender o seu atual 
papel na RAEM. Segundo a Lei Básica, artigo 9o., na versão oficial em português,8 
está assim definido o status das línguas oficiais na RAEM: ‘Além da língua chinesa, 
pode-se usar também a língua portuguesa nos órgãos executivo, legislativo e 
judiciais da região Administrativa Especial de Macau, sendo também o português 
a língua oficial’ (ênfase adicionada). O texto mostra que o sentido de equiparação 
do status das duas línguas escapa, deixando transparecer um espaço secundário 
ao português, que a análise do presente texto vai confirmar. [...]Neste estudo 
discutimos ainda o silenciamento do cantonês, língua materna da esmagadora 
maioria da população da RAEM, na esfera oficial/administrativa, durante este 
mesmo período. Tendo como base teórica os constructos da Análise de Discurso 
(AD), objetivamos traçar o cenário linguístico da RAEM de hoje e descrever como 
se produziu discursivamente esse funcionamento (PACHECO, 2009, p. 43). 

 

                                                           
56 Também conhecido como Crioulo macaense, Patuá di Macau, Papia Cristam di Macau, Doci Papiaçam di 

Macau e de Macaista Chapado. Existe um movimento para  salvar e divulgar o Patuá macaense, através de 
peças teatrais, músicas e publicação do Dicionário Português-Patuá, em 2001. Existem várias instituições 
culturais macaenses, tais como o famoso "Grupo de Teatro Dóci Papiáçam di Macau", e grupos que querem 
salvar e divulgar este crioulo, uma língua única e histórica de Macau, incluindo-a como Patrimônio Oral e 
imaterial da Humanidade da UNESCO. 
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Como vimos, a questão étnica é complexa e a linguística também não é simples :  

“Macau é um território complexo. Não se pode afirmar que nele existam nem uma 
nem duas culturas identificáveis. Essa complexidade cultural é estruturada por dois 
eixos – um étnico, o outro linguístico. Esses dois eixos não são porém 
correspondentes”. [...] A complexidade atestada pelos autores é cada vez mais 
acentuada em função do acelerado crescimento da indústria do turismo, que 
provocou, em consequência, um aumento do número de imigrantes. Eles acorrem 
ao território do jogo e dos cassinos, mesmo como simples visitantes, chegando 
somente para um feriadão ou fim de semana. Só em 2008, a RAEM recebeu 
22.907.700 visitantes. Embora o processo de imigração seja acompanhado de 
perto pelo governo, os dados apresentados confirmam a intensificação desse 
processo em progressão geométrica. Eles deixam evidente que as questões 
relativas à gestão linguística da RAEM são desproporcionais ao tamanho do 
território (29 km2) e da sua população, estimada em 31/12/2008 em 549.200 
habitantes. [...]  Neste contexto plurilíngue existe reconhecimento público da 
importância do inglês como língua de sobrevivência e de trabalho” (PACHECO, 
2009, p. 50). 

 

Para a autora não houve propriamente dominação portuguesa, pois mesmo 

Macau sendo   

 “governada pelos portugueses, estes nunca tiveram a soberania plena sobre a 
região. Havia sempre um mandarim chinês, ‘extramuros’, acompanhando o 
processo e interferindo, ainda que indiretamente, na administração portuguesa. 
Para os portugueses residentes na RAEM, Macau também não foi colônia 
portuguesa. Mas, na análise discursiva de textos de alguns pesquisadores de 
Macau, essa certeza fica um pouco abalada. Na introdução de sua consistente 
pesquisa sobre Macau, Santos & Gomes afirmam que “a presença de Portugal em 
Macau foi, de facto e de direito, sempre negociada com a China”. Mas nessa 
mesma página em que a afirmação acima é feita, o sentido de colônia escapa, 
através do uso de expressões como ‘presença colonial tumultuosa, multissecular 
e multicontinental’; ‘uma colonização mitigada’; ‘A especificidade desse processo 
de colonização haveria por força de refletir-se no processo de descolonização’; ‘Ao 
contrário do que sucedeu em quase todos os processos de descolonização, em 
Macau a descolonização não consiste na concessão de direito à autodeterminação 
ao povo de Macau’ (ênfase adicionada). [...] Se levarmos em consideração, 
contudo, o conceito de colonização linguística (MARIANI, 2007), podemos estar 
nos direcionando a um consenso, ainda que parcial, sobre o processo ocorrido em 
Macau: não se pode negar que os portugueses adotaram medidas que se 
caracterizam como estratégias de colonização da região, a qual foi frustrada, é 
bem verdade”  (PACHECO, 2009, p. 55) 

 

A apregoada “harmonia” pode ser explicada pelo confucionismo e pelos sólidos 

princípios e valores morais dos chineses nas relações interpessoais que apregoa a polidez 

no convívio, o que seria apenas superficial. Não se pode negar  que depois de quatrocentos 

anos de domínio português a língua mais falada é o cantonês, diferentemente de outros 

povos colonizados por portugueses. Apesar de estratégias políticas, concretizadas pela 

imposição da nomeação em português de nomes de estabelecimentos, de uso do idioma 
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em documentos oficiais, a língua e cultura não se deixarem dominar pelo português. 

"Nesse aspecto, objetos culturais ainda não considerados para efeito de registro, 
aqueles em que a marca lusa pode ser identificada, ganham seu espaço, são 
descortinados, [...] agora sim, (re)significado, considerando também essa 
heterogeneidade constitutiva do território, indiscutivelmente afetado por processos 
de fricções linguístico-culturais, a serem considerados pelos mentores e 
implementadores da política linguística local" (PACHECO, 2009, p. 65). 

Iniciaremos este item relembrando que  

“...Portugal foi a primeira potência marítima europeia a estabelecer relações 
diretas com o Império Chinês, em 1511. No século XIX, Portugal tinha fortes 
interesses na Ásia, em razão de suas colônias portuárias de Goa e Macau. A 
relação entre os dois impérios era patente até mesmo na língua. A palavra 
mandarim, que tem suas raízes etimológicas no termo português mandar, foi 
adotado para designar os membros das elites chinesas, e a palavra chinesa chá 
continua sendo usado no Brasil” (LESSER, 2014, pág 50). 

 

Em Xangai as marcas da colonização portuguesa são sutis e a língua é parte da 

presença portuguesa na cultura do povo: 

"A presença chinesa, que não fala português, por sua vez, não somente é visível 
no território como representa a esmagadora maioria. A língua portuguesa aparece 
nos eventos que pretendem promover a cultura portuguesa existente e, portanto, 
só em alguns momentos ganha força no território. O Instituto Português do Oriente 
(IPOR) promove desde 1989 o ensino do português como língua estrangeira em 
escolas chinesas e portuguesas. A língua portuguesa circula, ainda, em jornais 
publicados no território, bem como nos livros vendidos na Livraria Portuguesa. [...] 
O português e o chinês (mandarim), são as línguas oficiais e o inglês é utilizado 
no mundo dos negócios, comércio e turismo, mas a língua corrente é o cantonês. 
A língua portuguesa ainda é predominante em alguns setores da Administração 
Pública. O sistema jurídico de Macau é o direito romano português e, hoje em dia, 
todos os códigos encontram-se traduzidos para o chinês" (SANTOS, 2006, pág. 
21). 

 

Após a II Guerra Mundial, da Guerra Civil Chinesa e da Proclamação da República 

Popular da China em 1949, a comunidade macaense em Xangai começou a voltar a Macau, 

caracterizando-se a Primeira “Diáspora” Macaense, obrigando as autoridades portuguesas 

a encontrar uma solução para o retorno desse contingente ao território, incentivando, 

inclusive a uma nova empreitada de experiência migratória. Esses refugiados em Macau, 

protagonizaram a “diáspora macaense” na segunda metade do século XX pelos cinco 

continentes do planeta. Foi realizada uma Exposição Documental, denominada 

“Refugiados de Xangai, Macau (1937-1964)”, de 10 de junho a 06 de dezembro de 2015, 

no Arquivo Histórico de Macau57, para preservação do patrimônio identitário dos 

                                                           
57 O Arquivo fica na Freguesia de São Lázaro, Macau. 
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macaenses e recepção e apoio aos “refugiados portugueses” por parte do Governo de 

Macau. A primeira palestra foi do Prof. Alfredo Gomes Dias58, apresentando as medidas de 

apoio, assistência e integração para os refugiados de Macau59. 

Ao se referir a “Segunda Diáspora Macaense” a autora Manfrinati60 (2016) afirma 

que ela foi provocada pelo processo de descolonização da Revolução de 1949 na China, 

através da transição ao maoísmo havendo  

“a negação da continuidade dos vínculos econômicos e dos privilégios de mercado 
das nações imperialistas e a posterior investida ideológica de formação cultural de 
um corpo nacional coeso e consistente culminou na expulsão dos estrangeiros do 
território chinês. Apontando os estrangeiros como espoliadores da nação, Mao Tsé 
Tung teve eco em seu discurso na subjetividade do povo chinês que, mesmo 
miscigenado em territórios internacionais como Shanghai e Hong Kong, passou a 
adotar o “discurso do outro” na operação da exclusão dos considerados páreas 
sociais, em uma instrumentalização contraditória do contexto de fragmentação 
social inaugurado pelo colonialismo” (MANFRINATI, 2016, pág. 2011). 

 

Manfrinati (2017) aponta as motivações para recepção de macaenses pelo Brasil, 

já que nacionalidade portuguesa os atraíram a Portugal, porém, o país passava pelas 

guerras emancipatórias na África. Além disso, havia a grave situação financeira no pós-

guerra que contribui para rejeitar o acordo de recuperação europeu denominado Plano 

Marshall. O Brasil, por outro lado, tinha uma indústria em expansão, em busca de 

aproximação com o capital estrangeiro para investimentos e capitaneado pelos Estados 

Unidos, rico e em busca de solidificar a alcunha de democracia,  e que dava asilo aos  

refugiados estrangeiros da China comunista. Uma das políticas adotadas em 1948 

determinou que a concessão de vistos se restringiam a migrantes 

com boa saúde, boa conduta, sem antecedentes criminais, que nunca houvessem 
praticado atos contra a segurança nacional e se encaixassem bem na composição 
étnica brasileira”.  Essa política continuou em vigor até 1960 e abriu espaço para 
a aceitação de trabalhadores não especializados, mas de origens étnicas 
“aceitáveis”, proibindo todos os demais  grupos, com exceções individuais para os 
que fossem definidos como economicamente úteis. Em outras palavras, mesmo 
com a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial ao lado das forças Aliadas e 
suas afirmativas de ser uma ‘democracia racial, a esfera da imigração manteve, 
no período pós-guerra, as diretrizes da época anterior [...](LESSER, 2014, p. 240) 

                                                           
58 Professor Adjunto da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Lisboa, Portugal, Fez uma 
palestra sobre o sistema de registro dos refugiados portugueses em Macau em português, com tradução 
simultânea em cantonês, na Sala de Conferências no Instituto Cultural na Praça Tap Seac.  
59 http://macauantigo.blogspot.com.br/2015/06/refugiados-de-xangai-shanghai.html, acessado em 
26.09.2017. 
60 Núcleo interdisciplinar Diversidade, Direitos e Outras Legitimidades (DIVERSITAS) da USP, onde 
pesquisou o fluxo migratório de sino-portugueses para o Brasil após a Revolução Maoísta.  

http://macauantigo.blogspot.com.br/2015/06/refugiados-de-xangai-shanghai.html
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Os macaenses vieram como refugiados para o Brasil após a Revolução de 1949, 

foram recebidos como imigrantes europeus, por descenderem de portugueses61, embora 

não soubessem o idioma. Todavia, por serem fluentes em inglês foram aproveitados como 

mão-de-obra qualificada. Não haviam registros até aquele momento, de refugiados vindo 

de outras partes do mundo que não fosse a Europa. Durante o Governo José Sarney 

acolheu-se árabes, sendo o acolhimento desse grupo um marco fora do perfil “desejável” 

de estrangeiros para o país. A particularidade da condição de transmissão da nacionalidade 

portuguesa por ancestralidade distante, como o nascedouro e vivência em território chinês, 

proporcionaram a entrada no Brasil de uma imigração 

“forçada de cerca de 3000 sino portugueses de Shanghai e Macau, alvos do 
nacionalismo defensivo maoísta e objetados ao novo projeto de nação. No caso 
da comunidade macaense, os discursos sobre si e sobre o outro e dos outros sobre 
si são peculiares por estarem, em termos muito gerais, entre a comunidade 
portuguesa (e dizer isto é bastante problemático) e a comunidade chinesa; de 
serem filhos de um processo de colonização, sempre abandonados ou 
ostracizados” (MANFRINATI, 2016, pág. 211). 

 

A emigração dos Macaenses começou oficialmente a partir de 1960 até 1980,  

quando pequenos grupos isolados de naturais de Macau e de Xangai optaram pelo Brasil. 

A grande maioria foi para São Paulo, que na época oferecia emprego com maior facilidade, 

entretanto, um reduzido grupo escolheu Rio de Janeiro para fixar suas raízes. Foram   

“cerca de 600, duas Casas foram consolidadas, em São Paulo e no Rio de Janeiro.  
Até recentemente ambas mantinham relação estreita, com programação frequente 
de viagens de visita entre seus associados.  Sobre a Casa de Macau do Rio de 
Janeiro, foco desta pesquisa, Mario Carion me falou sobre o processo colaborativo 
e os objetivos da associação.  Segundo ele, a Casa foi criada com o objetivo de 
‘manter viva e divulgar a cultura de Macau”, entre si a para as próximas gerações’” 
(MANFRINATI, 2017 pág.140). 

 Entre os anos de 1955 e 1977 o Brasil necessitava de mão de obra qualificada e 

fluente em língua inglesa para empresas de Aviação como Pan Am e Britsh Airlines. Em 

1945, houve a desativação da política de cotas de migração favoráveis aos vistos de 

imigrantes portugueses. 

                                                           
61 Priscila D’Almeida Manfrinati  apresentou um trabalho no evento Novos Horizontes nos estudos imigratórios, 

com o trabalho: Os refugiados da  revolução Maoísta que o Brasil recebeu, em 08 de dezembro de 2016. 
Defendeu sua dissertação de Mestrado em dezembro de 2017. 
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Santos (2006) estudou a respeito da Casa de Macau de São Paulo e se refere às 

diversas Casas de Macau pelo mundo como:  

“os locais de encontro, por excelência, dos “macaenses em diáspora” que, ao 
longo dos últimos 150 anos, estabeleceram-se e organizaram núcleos 
permanentes em Hong-Kong e países como Portugal, Canadá, Austrália, EUA e, 
por fim, Brasil. Há duas Casas de Macau no Brasil, uma em São Paulo e outra no 
Rio de Janeiro” (SANTOS, 2006, pág. 11) 

A cada chegada de novos conterrâneos de Macau, havia reunião em uma 

residência para receber notícias da terra natal e comer pratos típicos macaenses ou 

Chineses. Em 1989 funda-se a Casa de Macau, na casa de Alexandre (Nino) na Rua 

Francisco Muratóri, em Santa Teresa. Depois adquiriram uma sede própria na divisa entre 

Vila Isabel e Tijuca. 

“Em outubro de 2017, a Casa de Macau do Rio de Janeiro, com 26 anos, conta 
com cerca de 100 associados, entre eles macaenses e seus descendentes, bem 
como seus cônjuges. Alguém que não esteja contemplado nesses critérios de 
associação pode ter a candidatura avaliada e aprovada pela Diretoria.  A instituição 
não tem fins lucrativos e é mantida pelas mensalidades  dos associados, além de 
doações que por ventura possam vir de sócios ou outras associações.  Eles 
realizam, geralmente, almoços mensais e colaborativos: algumas pessoas 
contribuem com diferente pratos e sobremesas, muitos deles típicos da culinária 
chinesa [...] Estima-se que os associados da primeira geração de imigrantes não 
sejam dez, do total, por isso, e pelos seus descendentes estarem já na terceira 
geração, há uma preocupação de continuidade” (MANFRINATI, 2017 pág.141) 

 

4.  Construindo um debate sobre deslocamentos humanos no Serviço Social 

A intervenção do Serviço Social com imigrantes instigada neste trabalho, como 

agente de integração e promotor da efetivação dos Direitos Humanos. A análise das 

estratégias de intervenção permitirá ao profissional sistematizar a operacionalização das 

políticas e de responder socialmente às problemáticas que mais afetam essa população. 

Uma das práticas que melhor representa os Assistentes Sociais neste caso seriam as 

práticas integradoras, resultando na sua contribuição para a produção de conhecimento 

em Serviço Social no âmbito da imigração. 

A Lei 13.445/17, conhecida como Nova Lei de Migração, substitui a Lei 6.815/80, 

também conhecida como Estatuto do Estrangeiro criado na época do regime militar 

considerado incapaz de atender a realidade social e política. Houve uma tentativa de 

adequá-la a Constituição de 1988.  A Nova Lei de Migração, promulgada com uma série 

de vetos em 24 de maio de 2017, pelo descendente de imigrantes sírios, Michel Temer,  

reconhece o migrante independentemente de sua nacionalidade, como um sujeito de direito 
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e não mais como ameaça, promove o combate à xenofobia, ao racismo e a quaisquer 

formas de discriminação como princípios da política migratória brasileira. Além de promover 

a entrada regular e legalização documental, e incluir trechos específicos para casos de 

apátrida — pessoa que não seja considerada como nacional por nenhum Estado — 

Segundo a sua legislação, nos termos da Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas, de 

1954, promulgada pelo Decreto nº 4.246, de 22 de maio de 2002, ou assim reconhecida 

pelo Estado. 

Tais mudanças têm como objetivo tornar os processos mais abertos a legalização 

pretendendo reduzir a imigração ilegal e sua criminalização. Com base nisto, teríamos uma 

grande chance de melhorar a integração dos imigrantes no Brasil. Outro ponto importante, 

é que a nova lei não foi criada exclusivamente para os estrangeiros, ela se estende aos 

brasileiros que se estabelecem temporária ou definitivamente no exterior; além dos 

visitantes, pessoas de outro país ou apátridas que vem para o Brasil para estadias de curta 

duração, sem pretensão de se estabelecer temporária ou definitivamente no território 

brasileiro, de reconhece a contribuição histórica e contemporânea dos migrantes para o 

desenvolvimento econômico e cultural do país, e dando  condições para contribuir para a 

continuidade  e para o futuro. 

Convém lembrar ainda que,  o estrangeiro(a) que for casado(a) com brasileiro(a) ou 

genitor(a) de prole brasileira também poderá solicitar permanência definitiva no Brasil ao 

amparo do artigo 75, inciso II, da Lei nº 6.815/80 c/c a Resolução Normativa nº 108/14 do 

Conselho Nacional de Imigração. Desde que sejam cumpridos os seguintes requisitos: 

possuir capacidade civil, segundo a lei brasileira; estar casado de fato e de direito com 

cônjuge brasileiro(a); ou possuir filho brasileiro sob sua guarda e dependência econômica. 

O artigo 75, inciso II, alíneas “a" e “b”, da Lei 6.815/80 dispõe que será inexpulsável o 

estrangeiro casado de fato e de direito com cônjuge brasileiro(a) há mais de 5 (cinco) anos, 

bem assim aquele que possui prole brasileira sob sua guarda e dependência econômica, 

que persistirá enquanto o filho estiver nesta condição. 

A Nova Lei ajuda a desburocratizar e facilitar a inclusão dos migrantes na sociedade 

brasileira, além de repudiar a discriminação e a xenofobia, além de contribuir para combater 

a segregação social nas quais os migrantes estão sujeitos. Uma vez integradas à 

sociedade, essas pessoas possuem melhores condições para contribuir com o crescimento 

do país. O trabalhador migrante contribui significativamente para o desenvolvimento 

econômico, além de pagar impostos diretos e indiretos através do consumo, como qualquer 
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brasileiro. Ou seja, o migrante também financia serviços públicos como saúde, educação, 

dos direitos humanos, aliás, previstos na Constituição de 1988 e garantidos a qualquer 

pessoa, independentemente de sua nacionalidade. 

O importante é garantir que eles sejam incorporados formalmente ao mercado de 

trabalho em condições dignas. A nova legislação se propõe a desburocratizar o processo 

de regularização migratória para obtenção de documentos e garantir acesso ao trabalho. 

A Constituição de 1988 já previa igualdade no acesso aos serviços públicos a todos os 

residentes no Brasil, sejam brasileiros ou migrantes. A lei prevê também o respeito mútuo 

às manifestações culturais de cada nacionalidade, não a supremacia de uma sobre a outra.  

Uma das primeiras necessidades de um migrante ao chegar ao Brasil — assim 

como em qualquer lugar —  é o domínio do idioma local  — no caso do Brasil, a língua 

portuguesa. Por isso, é imprescindível o ensino do idioma para os recém-chegados. A Lei 

13.445, de 24 de maio de 2017, em vigor a partir de novembro de 2017, prevê a anistia 

para migrantes internacionais, sem documentos, que entraram no país até 6 de julho de 

2016, conforme consta no artigo 118. Tentar “começar do zero” deixa esta população 

menos sujeita a abusos e vulnerabilidades.  

Esta nova lei ganhou destaque no mundo e ainda foi elogiada por vários organismos 

internacionais, e em conjunto com a Lei dos Refugiados e a lei de tráfico de pessoas, coloca 

o Brasil a frente no tratamento das questões de imigração, tanto na proteção aos direitos 

do migrante, quanto no combate às organizações criminosas que se aproveitam da 

migração para a prática de atos ilícitos. No entanto, o Estado não deve abordar apenas o 

direito ao trabalho, é importante, lembrar que esses trabalhadores têm outras necessidades 

cotidianas, previstas na Constituição de 1988, como por exemplo, o acesso à saúde sem 

discriminação, à moradia e acesso à cultura e a língua. 

No Decreto n° 383 de abril de 1938, no art. 2° já era restritivo aos estrangeiros 

residentes no país quando eram impedidos de exercerem quaisquer atividades políticas no 

Brasil. Neste sentido, a Lei 6.815/80 —  também conhecida como Estatuto do Estrangeiro  

“explicita sua conduta e princípios autoritários, mostrando-se incompatível com o 
espírito existente na Constituição Federal de 1988. O normativo impõe uma série 
de proibições e vetos aos imigrantes que desejem ingressar em território nacional, 
entre eles proibindo o direito de associarem-se em atividades sindicais e 
impedindo de manifestar-se, contribuindo para restringir a liberdade dos 
estrangeiros e vedando a possibilidade dos mesmos exercerem atividades de 
natureza política ou se envolverem direta ou indiretamente em questões públicas 
no país [...] O visto concedido aos estrangeiros estava diretamente condicionado 
à existência de contrato de trabalho, sendo inclusive vedado aos estrangeiros 
portadores de visto de turista no Brasil desenvolver qualquer atividade remunerada 
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em território nacional, demonstrando sua ótica restritiva e controladora" 
(NASCIMENTO,  2017, pág 55-56). 

 

De fato tais aspectos podem ser contrastados com o espírito da Constituição de 

1988 que afirma que: 

“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, nos termos 
seguintes” e os ratificando inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
segurança e à igualdade” (BRASIL, 1988). 

 

Mais do que o direito ao trabalho os imigrantes/refugiados deverão ser incluídos na 

vida social do Brasil e não apenas no mercado do trabalho, razão pela qual temos que 

pensar imigrantes/refugiados com suas características e necessidades próprias. No caso 

de nos propomos a pensar sobre os refugiados macaenses, dentro de um contexto da 

chamada segunda diáspora chinesa para o Brasil. 

 

5. Considerações Finais 

 Como pode ser visto neste trabalho não podemos dizer que os macaenses, 

que viveram sob colonização portuguesa, são chineses, embora vivessem naquele país e 

nem portugueses, pois os portugueses nunca tiveram domínio total sobre aquela 

população. Uma cultura somente existente naquela região e naquele determinado tempo. 

As correntes migratórias para o Brasil sempre foram de uma diversidade étnica expressiva. 

O imigrante/refugiado sempre estará procurando novos horizontes laborais, fugindo da 

pobreza antes que ela se instale muito fortemente.  

 Diante do advento da Nova Lei de Migração faz-se primordial que esses cidadãos 

estejam não somente incorporados ao ao mercado de trabalho, mas tenham  condições 

dignas de existência através não somente do espírito da Constituição de 1988, mas de 

todas as leis que gravitam em torno da questão. Percebemos que uma das primeiras 

necessidades deste imigrante/refugiado  em terras brasileiras  é o domínio do idioma local 

—  a língua portuguesa.  

O Serviço Social tem como desafio enfrentar os percalços do cotidiano e dentro eles 

está realidade dos imigrantes/refugiados que instiga este trabalho, como promotor da 

efetivação dos Direitos Humanos. O profissional deverá conhecer e sistematizar a 
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operacionalização das políticas públicas com  respostas às problemáticas que mais afetam 

esta população atendida por ele. Esse trabalho pretende ser uma modesta contribuição 

para a produção de conhecimento em Serviço Social no âmbito da temática de 

imigrantes/refugiados.  

O Serviço Social pode estar inserido no âmbito da imigração e ao mesmo tempo 

mediar junto aos imigrantes uma série de direitos pertinentes através das políticas sociais 

que também servirá de base para o desenvolvimento de novas políticas com as 

experiências contadas. Ressalto que o Assistente Social não pode ter apenas uma visão 

unilateral das circunstâncias do Brasil, e sim um compromisso ético da profissão de atuar 

com diversidades, propondo a quem precisa de atendimento e aprimorando os 

atendimentos conforme as diferentes tipos de usuários do Serviço Social. 
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DIREITOS SOCIAIS E MIGRAÇÃO INTERNACIONAL: DESAFIOS DE 
INCORPORAÇÃO DO TEMA NAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE 

E EDUCAÇÃO  

 
Maria da Consolação Gomes de Castro62 

Regina Coeli de Oliveira63 
 

1. Introdução 

No plano internacional, os direitos sociais aparecem, de forma clara e 

minimamente sistemática, quando do surgimento dos direitos humanos. Ou seja, a 

Organização das Nações Unidas foi a promotora do primeiro esforço para situar no 

sistema jurídico mundial a discussão sobre essa temática. O artigo 1º, § 3º, da Carta 

das Nações Unidas, assinada em São Francisco, a 26 de junho de 1945 estabelece 

como um dos propósitos das Nações Unidas: 

[...] “conseguir uma cooperação internacional para resolver os problemas 
internacionais de caráter econômico, social, cultural ou humanitário, e para 
promover e estimular o respeito aos direitos humanos e às liberdades 
fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião”.  

 
Verifica-se, portanto, uma dupla vertente, em que é possível situar os direitos 

sociais, de um lado, na cooperação internacional, e de outro, no respeito aos direitos 

humanos.  

Ao se referir aos direitos humanos, vale destacar que o processo sistematizador 

se inicia em 1946, ao ser criada a Comissão de Direitos Humanos pelo Conselho 

Econômico e Social, tendo como primeira e principal tarefa a confecção da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, que veio a luz em 1948. No próprio texto da Declaração 

há um importante espaço para os direitos sociais, consagrados em seus artigos 22 a 

2664. 
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E como os aspectos econômicos e sociais sempre aparecem juntos nos 

documentos da Comissão de Direitos Humanos, cabe ressaltar, corroborando Silva 

(2014), que o direito econômico tem uma dimensão institucional, já os direitos sociais 

constituem formas de tutela pessoal. O direito econômico é o direito de realização de 

determinada política econômica, enquanto os direitos sociais disciplinam situações 

subjetivas pessoais ou grupais de caráter concreto. Os direitos sociais são prestações 

positivas que possibilitam melhores condições de vida aos mais fracos, direitos que 

tendem a realizar a igualização de situações sociais desiguais; valem como 

pressupostos do gozo dos direitos individuais, na medida em que criam condições 

materiais mais propícias ao aferimento da igualdade real.  

Silva conceitua  

[...] os direitos sociais, como dimensão dos direitos fundamentais do homem, são 
prestações positivas proporcionadas pelo Estado direta ou indiretamente, 
enunciadas em normas constitucionais, que possibilitam melhores condições de 
vida aos mais fracos, direitos que tendem a realizar a igualização de situações 
sociais desiguais. São, portanto, direitos que se ligam ao direito de igualdade.  
(SILVA, p. 288-289, 2014). 

 
Para dallari citado por cavalcante e dantas (2016, p. 310), não é suficiente 

“afirmar que todos são iguais perante à lei; é indispensável que sejam assegurados a 

todos, na prática, um mínimo de dignidade e igualdade de oportunidade”. 

Comparato citado por cavalcante e dantas (2016) entende que os direitos sociais 

“se realizam pela execução de políticas públicas, destinadas a garantir amparo e 

proteção social aos mais fracos e mais pobres; ou seja, aqueles que não dispõem de 

recursos próprios para viver dignamente” (p. 310). 

Diante do exposto, pretende-se com este texto explanar sobre os direitos sociais 

no plano nacional, estabelecidos na Constituição Federal de 1988 (CF/88) e os desafios 

para a sua efetividade, bem como provocar reflexão sobre os direitos sociais e a 

migração internacional, a partir de pesquisa realizada pelo Departamento de Serviço 

Social da PUC Minas junto a grupo de imigrantes haitianos residentes na Região 

Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). 
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2. Direitos Sociais na Constituição Federal de 1988 e desafios para sua efetividade 

A promulgação da CF/88 deu-se num contexto de globalização e crise do 

capitalismo em escala mundial. Ela expressou as contradições da sociedade brasileira 

e suas questões estruturais, no campo econômico e social, agravadas pela ditadura 

militar, como também preocupações mais amplas e propostas avançadas em vários 

temas e impasses passados, presentes e futuros (IBANHES, 2010). 

A CF/88 foi chamada de “Constituição Cidadã” porque incluiu, como direitos 

fundamentais, uma série de direitos sociais, reivindicados pela sociedade brasileira, 

após 42 anos de vigência da Constituição Federal de setembro de 1946, última 

promulgada sob regime democrático. 

A conquista desses avanços deveu-se à organização e mobilização de 

expressivos segmentos da sociedade brasileira, desde meados da década de 1970. 

Esses segmentos defendiam bandeiras democráticas, entre as quais a de uma 

Constituinte livre e soberana. No entanto, essa proposta não se concretizou, instalando-

se um Congresso Nacional Constituinte, eleito em 1986, com uma composição 

predominantemente conservadora, no governo Sarney e sob a euforia do Plano Cruzado 

de estabilização monetária. (OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2011). 

Nesse contexto, foram decisivas a mobilização social e a eleição de uma minoria 

atuante de parlamentares constituintes, oriundos dos movimentos sindical e popular, e 

de outras organizações da sociedade civil, com vínculos, com suas bases e 

comprometidos com as propostas democráticas. Há que se destacar, também, o 

importante papel cumprido pelos Comitês Pró-Participação Popular na Constituinte, 

espalhados pelo território nacional, formulando e acompanhando a votação de 

propostas de interesse da maioria da população brasileira. Muitas dessas propostas 

foram encaminhadas através de emendas populares, o que era previsto no artigo 24 do 

Regimento Interno da Assembleia Nacional Constituinte, desde que assinadas por 30 

mil ou mais eleitores brasileiros, em listas organizadas por, no mínimo, três entidades 

associativas, legalmente constituídas. (OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2011). 

Desde o Preâmbulo da CF/88, os direitos sociais são mencionados. No Art. 1º, 

afirma-se que a República se constitui em Estado Democrático de Direito, cujos 

fundamentos são a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores 

sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. (BRASIL, 1988). 
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O Art. 3º estabelece que são objetivos fundamentais da República  
 

“[...] construir uma sociedade livre, justa e solidária; garantir o desenvolvimento 
nacional; erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 
sociais e regionais; promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. (BRASIL, 1988).   

 
No Título dos Direitos e Garantias Fundamentais, a CF/88 estabelece, no art. 5º, 

a igualdade de todos perante a lei, sem nenhuma distinção, “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”. (Brasil, 1988). Este artigo 

enumera, em setenta e oito incisos, os direitos e deveres individuais e coletivos.  

Os direitos sociais são estabelecidos no art. 6º, também no Título dos Direitos e 

Garantias Fundamentais.  

“São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, 
o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, 
a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”. (BRASIL, 1988).  

 
Enumerados nos artigos 6º a 11 da Constituição Federal de 1988, os direitos 

sociais podem ser classificados, segundo Bulos (2015), em direitos do trabalhador; da 

seguridade (à saúde, à previdência social e à assistência social); da educação, cultura, 

lazer, segurança, moradia e alimentação; da família, da criança, do adolescente e do 

idoso; e dos grupos (liberdade sindical, direito de greve, de estipular contrato coletivo 

de trabalho, de cogestão e autogestão).  

Após a promulgação da CF/88, houve uma mudança na correlação de forças no 

País e a reorganização das elites econômicas e políticas brasileiras, que dificultaram a 

implementação dos direitos sociais consagrados constitucionalmente. Essa conjuntura 

se articulou, no contexto internacional, com a crise do capitalismo e sua reestruturação 

produtiva, e com o receituário dos centros hegemônicos do capital financeiro e de seus 

representantes institucionais - o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e o 

Banco Interamericano de Desenvolvimento. As recomendações para os chamados 

países em desenvolvimento, como o Brasil, eram de desregulamentação da economia 

e de busca do Estado mínimo, com privatizações de empresas e serviços públicos e 

redução de investimentos nas áreas sociais. (OLIVEIRA E OLIVEIRA, 2011). 

Em decorrência dessa situação, houve uma grande demora para que os direitos 

sociais fossem regulamentados, o que só foi possível graças à pressão dos movimentos 
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sociais e à atuação de parlamentares comprometidos com esses direitos, já numa 

conjuntura bastante desfavorável para sua mobilização. 

Pode-se afirmar que os avanços constitucionais e da legislação que os 

regulamentou, no campo dos direitos sociais, foram e continuam sendo um passo de 

extrema relevância para contribuir na superação das graves desigualdades sociais 

brasileiras e na promoção da cidadania. No entanto, há um grande caminho a percorrer, 

apesar de importantes avanços nos últimos anos, para que a efetividade dos direitos 

sociais seja alcançada. Ainda há milhões de cidadãos brasileiros e milhares de 

imigrantes em território nacional que não têm acesso às políticas públicas, que devem 

concretizar os direitos sociais.  E, quando o têm, muitas vezes elas se apresentam 

precárias e de baixa qualidade.  

Dallari (2016) afirma que, na atual conjuntura brasileira, por decisões já 

concretizadas ou anunciadas, os direitos sociais estão sofrendo graves e 

inconstitucionais investidas, impostas ao País pelos atuais detentores do poder político, 

o que tem significado um grande retrocesso. Esse autor afirma que está havendo um  

[...] menosprezo inconstitucional dos direitos sociais em prejuízo de toda a 
cidadania para a obtenção de melhores resultados em temos econômicos. E 
para satisfação e proveito de setores das camadas mais ricas da população. 
(DALLARI, 2016). 

É fundamental ter consciência de que as conquistas referentes aos direitos 

sociais continuam em disputa na sociedade brasileira. Todos os cidadãos precisam 

conhecer esses direitos e as políticas públicas que devem implementá-los, organizando-

se e mobilizando-se por sua permanência e aprimoramento no plano jurídico e na vida 

real. 

3. Direitos Sociais dos Imigrantes Haitianos 

No ano de 2015, o Departamento de Serviço Social da PUC Minas, em parceria 

com o Grupo de Estudo Distribuição da População (GEDEP), do Programa de Pós-

Graduação em Geografia desenvolveu na Região Metropolitana de Belo Horizonte 

(RMBH) pesquisa amostral de natureza qualitativa para traçar o perfil de 150 imigrantes 

haitianos na RMBH e estudar os direitos sociais dos referidos imigrantes. Além do 

estabelecimento do perfil dos imigrantes e do estudo sobre os direitos sociais, foi 

realizado também o mapeamento da rede pública de assistência social, saúde e 
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educação, presente nos territórios onde o estudo realizado. Este estudo contou com o 

apoio financeiro da Fapemig. 

O intuito foi conhecer o perfil desses imigrantes, compreender quais os desafios 

enfrentados por eles, no que diz respeito ao acesso às políticas sociais, saber sobre a 

existência de atividades sociais voltadas para os imigrantes e que contribuições os 

profissionais do Serviço Social e das demais áreas das políticas sociais podem oferecer 

para que o acesso a esses direitos seja garantido. Buscou-se também conhecer e 

avaliar os desafios e as perspectivas enfrentadas pelos imigrantes haitianos no Brasil, 

ao acessar as políticas sociais na área da Assistência Social.  

Os imigrantes haitianos, que possuem o Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) 

têm direito de acessar as políticas sociais, porém desconhecem estes direitos e o 

funcionamento da política pública no Brasil. Nesta perspectiva, buscou-se fazer um 

caminho histórico do percurso da imigração dos haitianos, desde 2010 até 2015, 

mapeando quais são os serviços utilizados por esses imigrantes na RMBH, identificando 

na legislação quais sãos os direitos desse público migratório no Brasil e refletindo sobre 

o funcionamento do atendimento aos imigrantes nos equipamentos sociais.  

Por ser um tema novo para o  

Estado de Minas Gerais, especialmente para a RMBH, o estudo realizado demonstrou 

que os profissionais que atuam nas políticas públicas têm pouco ou nenhum 

conhecimento sobre esse fenômeno, necessitando, portanto, de ações de capacitação, 

visando prepará-los para um atendimento mais adequado, humano e resolutivo junto 

aos imigrantes haitianos. 

Espera-se que as informações que se pretende socializar neste documento, para 

possíveis discussões, possam contribuir com os serviços já existentes dentro das 

políticas sociais, desenvolvidos para a integração social dos imigrantes haitianos e de 

outras nacionalidades, que buscam por melhores oportunidades de trabalho, de vida e 

estudo, e com forte propósito de ajudar a família que ficou no pais de origem. Tais 

informações poderão, ainda, contribuir para o favorecimento de novas iniciativas 

voltadas a esse público migratório, oferecendo-lhe suporte e condições para começar 

uma nova vida no Brasil, acessando e conhecendo os equipamentos sociais, 

assumindo, assim, um novo rosto da realidade em que vive, no que diz respeito à 

moradia, emprego, saúde, educação e assistência social. 
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 Os resultados abordados no estudo sobre o Perfil dos imigrantes haitianos 

residentes na RMBH, mostram até que ponto eles têm conhecimento de seus direitos e 

acesso aos equipamentos sociais, como saúde, educação e assistência social. 

  

3.1 Saúde 

Ao serem perguntados, no momento das entrevistas, se foi necessário utilizarem 

o serviço de saúde no Brasil, 58% dos entrevistados disseram que utilizam ou já 

utilizaram o serviço de saúde e 37% responderam que nunca utilizaram, conforme 

ilustração do gráfico a seguir: 

Algo bastante interessante, ainda, foi a resposta dos entrevistados ao serem 

questionados sobre a utilização do serviço de saúde pública (SUS – Sistema Único de 

Saúde) ou a utilização do serviço de saúde privada, sendo que 50%  disseram utilizar o 

serviço de saúde pública. Os que responderam, disseram não utilizar o serviço de saúde 

pública porque utilizam o serviço de saúde privada, no total de 17%. Estes possuem o 

plano de saúde que é concedido pela empresa onde trabalham. 

No entanto, por que alguns imigrantes que possuem o serviço de saúde privada 

no Brasil, também utilizam o serviço de saúde pública (SUS)? Segundo estes, ao 

recorrerem ao SUS, além de serem atendidos mais rápido, eles têm o remédio de graça, 

como demonstram os relatos a seguir:  

“Não precisa pagar nada, eu vou lá, faço a consulta e já saio com o remédio 
nas mãos. Já no particular eu preciso comprar o remédio”. (Migrante masculino 
– Contagem-MG). 
 
“Eu prefiro ir no SUS porque quando eu vou no particular o médico manda eu  
comprar os remédios e eu não tenho dinheiro”. (Migrante masculino – 
Contagem-MG). 
 
“O plano de saúde particular demora, eu tive dor de cabeça e vômitos e não 
consegui marcar a consulta, aí fui no posto de saúde e logo, fui atendido. Nem 
precisa ir até a farmácia para comprar remédio”. (Migrante masculino – 
Contagem-MG). 

 

Mesmo com todos os contratempos frente aos atendimentos, 38% avaliaram o 

atendimento recebido como bom, 03% como muito bom, 09% disseram que não foram 

bem atendidos e avaliaram o atendimento como ruim, 03% como péssimo, 26% 

deixaram a resposta em branco e em 20% as respostas não se aplicavam à pergunta. 

A avaliação foi feita de acordo com o atendimento recebido, conforme relatos 

dos próprios imigrantes: 
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“O médico do Brasil é bom, ele me curou logo” (Migrante feminina – Contagem-
MG) 
 
“Eu não gostei da forma como o médico me atendeu, não fui bem atendido, ele 
nem olhou para mim e eu estava passando muito mal” (Migrante masculino – 
Contagem-MG). 
 
“Quando eu cheguei aqui eu tive dor de barriga e dor no corpo, mas eu não 
consegui ser atendido logo, fiquei chorando muito porque estava com muita 
dor”. (Migrante feminina – Contagem-MG) 
 
“O médico falou para mim que eu não tinha nada, mas ele nem fez exame e 
eu estava com diarreia, febre e dor na cabeça. Fui embora sem pegar remédio” 
(Migrante feminina – Contagem-MG) 

 
Por outro lado, quando perguntados sobre o conhecimento dos direitos em 

assistência à saúde, somente 15% responderam que conhecem quais são seus direitos 

e 09% disseram conhecer mais ou menos, 65% desconhecem e houve 11% das 

respostas em branco. Isso mostra que, no geral, essas pessoas ainda conhecem pouco 

e não têm muita informação de como funciona a assistência à saúde no Brasil.  

De acordo com Castro e Fernandes (2013) “cabe às prefeituras locais 

desenvolverem ações de divulgação do SUS e de atendimento junto aos grupos de 

haitianos, acolhendo-os de forma adequada e humanizada como preconiza a política de 

saúde do Brasil”. (FERNANDES e CASTRO; 2014, p. 87).  

 

3.2 Educação 

Ao se tratar da educação, foi perguntado aos imigrantes se eles conheciam os 

seus direitos e os direitos de seus filhos dentro do Sistema Educacional Brasileiro. 

Somente 02% dos entrevistados disseram conhecer o sistema educacional brasileiro, 

01% respondeu que conhece muito pouco, 32% não conhecem e 65% das respostas 

estavam em branco.  É importante levar em conta que 12% dos filhos declarados pelos 

haitianos com idade escolar estão na escola e estes disseram que o acesso ao sistema 

educacional brasileiro foi tranquilo. 

Praticamente ninguém dessa atual migração conhece quais são os seus direitos 

educacionais no sistema brasileiro, porém, dentre aqueles que tiveram acesso à 

educação, de forma particular a inserção educacional de seus filhos, elogiaram o 

sistema educacional das escolas públicas do Brasil.  
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Muitos são os imigrantes que desejam estar e/ou dar continuidade no ensino 

superior, mas as dificuldades em relação ao acesso advêm de vários fatores e o idioma 

é um deles.  

Em Belo Horizonte, existem algumas Organizações Não Governamentais 

(ONGs) ligadas às Igrejas Protestantes e/ou Católicas que oferecem cursos de 

português nos fins de semana para os imigrantes, visto que, durante a semana, a 

jornada de trabalho é intensa. Muitos deles frequentam as aulas assiduamente, e 

aproveitam dessa oportunidade para uma futura inserção no campo da educação 

visando a continuação dos estudos.  

 

3.3 Assistência Social 

Por meio das entrevistas realizadas, tanto com imigrantes haitianos quanto com 

os técnicos do poder público, observou-se que um grande empecilho para a inserção 

laboral e a integração social é de natureza linguística (idioma).  

Além das entrvistadas com os imigrantes foram também entrevistados 13 

profissionais/técnicos dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS): Parque 

São João, Nacional, Sede, Eldorado, Casa Amarela, Industrial, Petrolândia, Ressaca, 

Nova Contagem e Icaivera, sendo 10 com formação em Serviço Social e 03 com 

formação em Psicologia e profissionais de 03 CRAS do municipio de Ribeirão das 

Neves. 

Em relação ao acesso aos Equipamentos Sociais CRAS/CREAS, a informação 

obtida em Contagem e em Ribeirão das Neves foi a de que somente 04 dos CRAS 

entervistados já realizaram atendimento a imigrantes haitianos. Nenhum dos 

funcionários das instituições em questão se sente preparado para trabalhar com este 

público devido a dificuldade com o idioma, pouco conhecimento sobre documentação e 

vistos, falta de informações suficientes para realizar encaminhamentos necessários; O 

único abrigo que existe é o Abrigo Bela Vista, no municipio em Contagem, uma 

instituição evangélica, onde a Doutrina é imposta e e tem convênio com a prefeitura. 

Quanto ao bloco pertinente à prevenção da violação dos Direitos Sociais dos 

imigrantes haitianos, nenhum dos CRAS visitados desenvolve ações relacionadas à 

migração para garantia dos direitos sociais dos imigrantes e nem estabelece articulação 

com associações, movimentos sociais ou outros segmentos coletivos organizados 
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vinculados à defesa dos direitos dos imigrantes. Todos discutem uma modalidade de 

repensar formas de moradia, cadastramento de imigrantes, busca ativa, também de 

avaliar e auxiliar a questão de documento para garantir a cidadania, acompanhamento 

familiar para identificar necessidades básicas e emergenciais, mas não sabem ainda 

como fazer. 

Por fim, ao serem questionados sobre as políticas públicas percebe-se que em 

todos os CRAS visitados existe articulação entre o(s) Setor(es) de Assistência Social e 

os demais setores e instituições responsáveis pela execução das políticas de Habitação, 

Defesa Civil, Saúde, Educação, Segurança Pública, etc. Realizam o café com a rede 

uma vez por mês, onde acontece a discussão de fluxo de encaminhamentos, 

envolvimento das referências comunitárias, segurança pública, guarda municipal, 

saúde, diretoria das escolas; existem fluxos de atendimentos e encaminhamentos 

determinados pelas secretarias, visto que as recentes ocupações de terra fizeram com 

que todos os setores se unissem para discutir a situação, mas isso acontece de forma 

ainda precária, fraca. 

O estudo aponta que 54% dos entrevistados têm ou tiveram acesso à 

Previdência Social, devido ao emprego de carteira assinada, 31% não têm acesso e 

houve 15% de respostas em branco. 

Ao serem perguntados sobre o acesso ao benefício do Programa Bolsa Família65 

ou a outros Programas Sociais, o resultado obtido foi que somente 02% deste público 

tiveram acesso a algum tipo de benefício, 79% deste público migratório nunca tiveram 

ou acessaram esse benefício e os outros 19% preferiram deixar a resposta em branco.  

Com relação ao acesso a benefícios e equipamentos sociais diversos, 59% não 

conhecem e nem acessam algum benefício desde a chegada ao Brasil e 32% das 

respostas ficaram em branco. Com isso, fica claro que os imigrantes haitianos 

desconhecem os programas e benefícios disponibilizados no Brasil pelas políticas 

sociais. 

 

                                                           
65 Programa do governo federal de transferência direta de renda que beneficia famílias em situação de 
miséria e de extrema pobreza em todo o país. O Bolsa Família integra o Plano Brasil Sem Miséria, que tem 
como foco de atuação os 16 milhões de brasileiros com renda familiar per capita inferior a R$ 70,00 mensais 
e está baseado na garantia de renda, na inclusão produtiva e no acesso aos serviços públicos 
(www.mds.gov.br). 
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4 Considerações Finais 

O acesso aos direitos sociais é, possivelmente, o mais espinhoso caminho para 

um imigrante ao chegar em terras estrangeiras. O que se assiste hoje, diante das crises 

migratórias em diversas partes do mundo, é o desrespeito aos mais básicos direitos do 

ser humano, que vão desde o direito à vida e outras situações de riscos e 

vulnerabilidades, como por exemplo, o acesso à documentação ou ao trabalho decente. 

O passar dos anos, os avanços tecnológicos ou mesmo os avanços sociais e 

políticos, parecem se retrair ao encontrar o outro, o estrangeiro, o diferente. Políticas de 

livre trânsito, que pressupunham a destruição dos muros e cercas, não conseguem 

resistir à chegada de imigrantes e a defesa do espaço nacional passa a ser mais 

importante do que a solidariedade. 

Ao se iniciar a segunda década do século XXI, a América do Sul e, 

particularmente, o Brasil passa a receber novo fluxo de imigrantes vindos de países de 

pouca ou nenhuma tradição de destino ao país. No princípio eram somente algumas 

dezenas, mas em pouco tempo este fluxo chegou à casa do milhar. Estruturas 

despreparadas para recebê-los e pessoal com pouco ou nenhum treinamento para 

atender às suas demandas geraram situações de alta vulnerabilidade, que colocaram 

em risco a própria sobrevivência de alguns imigrantes. 

Antes que tal situação tomasse contorno de uma calamidade, a sociedade civil 

organizada, principalmente, instituições da Igreja Católica, passaram a intervir de forma 

ativa e humanitária conseguindo, com auxílio do governo, atender as demandas mais 

prementes desses imigrantes, principalmente no tocante à moradia, documentação e 

trabalho. 

Nesse esforço foram criadas publicações bilíngues sobre o direito ao trabalho, 

glossários de termos mais corriqueiros e materiais para cursos de idiomas. É no 

contexto dessas atividades que o Departamento de Serviço Social da PUC 

Minas/Instituto de Ciências Sociais, com apoio da Pró-reitora de Extensão, da Secretaria 

Estadual de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania (SEDPAC-MG), do 

Fundo de Amparo à Pesquisa no Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) e do Fundo de 

População das Nações Unidas (UNFPA), disponibilizou a publicação “Direitos Sociais 

dos Imigrantes (Brasil/Haiti) - Cartilha Crioulo Haitiano e Português”, na qual são 

apresentadas, em formato bilíngue, informações sobre os direitos relativos à saúde, 
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educação e assistência social, além de informações sobre  a entrada e permanência no 

Brasil. 

Além destes instrumentos didático-pedagógicos, das pesquisas e publicações, 

vale destacar que a discussão sobre a temática dos direitos sociais dos imigrantes 

internacionais e o acesso às políticas sociais deve ser pauta constante dos setores 

governamentais, não-governamentais e das universidades, visando contribuir para a 

integração social e laboral dos imigrantes no Brasil. 
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DO MACRO AO MICRO: A QUESTÃO DO MIGRANTE EM SITUAÇÃO DE RUA EM 

CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ 

 
Laura Alves Lima66  

Thaís Souza Miranda Vasconcelos67 
Leda Regina Barros Silva68 

 

1- Introdução  

Os diferentes indivíduos pertencentes às classes sociais distintas migram de 

uma cidade para a outra, de uma região para a outra e até de um país para o outro com 

diferentes perspectivas e necessidades. A realidade é que, quanto mais precária é a 

situação de um cidadão, maior é a complexidade dos tipos de migrações que realiza, 

pois, suas urgências são, não só diversas, mas também de profundas complexidades.   

A maior razão pela movimentação dos sujeitos pela cidade de Campos dos 

Goytacazes, no Norte do Estado do Rio de Janeiro é justificada pela procura de trabalho, 

pela busca por melhores condições de vida e pelo afastamento de conflitos familiares. 

Em se tratando de classes sociais advindas de trajetórias de pobreza sob as marcas de 

desigualdades econômicas e sociais vividas por várias gerações, estas procuras tornam 

os indivíduos não somente sem moradia, em um território desconhecido como a grande 

maioria dependente  da política pública de Assistência Social.  

Estas declarações endossam o resultado do I Censo Nacional e Pesquisa 

Amostral realizados há 10 anos, os censos regionais em várias capitais do país, assim 

como as questões apresentadas na primeira pesquisa de grande abrangência realizada 

em Campos dos Goytacazes em 2016/2017, o que caracteriza uma densa e impactante 

demanda para as políticas públicas, nacional, regional e local.  

Neste trabalho, iremos apresentar sob a perspectiva dos fluxos migratórios, o 

que ocorre na realidade social do contexto urbano da cidade de Campos dos 

Goytacazes, localizada no interior do Estado do Rio de Janeiro e analisá-los, 

                                                           
66 Graduanda em Serviço Social e pesquisadora de IC na Universidade Federal Fluminense. 
lauralyma10@gmail.com 
67Graduanda em Serviço Social e pesquisadora de IC na Universidade Federal Fluminense. 
thaissmvasconcelos22@gmail.com 
68Orientadora do projeto de pesquisa de IC na Universidade Federal Fluminense sob o tema “Políticas 
Públicas, Direito à Cidade e Processos Migratórios Contemporâneos - a População em Situação de Rua 
em Questão em Campos dos Goytacazes/RJ” e de 2 projetos de Iniciação Científica - UFF e Faperj a ele 
associados. ledauff@gmail.com  



 

 

 

142 

comparando-os a um levantamento realizado pela Secretaria Municipal de Assistência 

Social do Rio de Janeiro que mostra uma realidade social, em suas dimensões sociais, 

políticas, econômicas e culturais, situada como determinadas e exclusivas dos grandes 

centros urbanos, configurando, deste modo, a população em situação de rua. 

 

2-  Desenvolvimento 

A Política Nacional para a Inclusão Social da População em Situação de Rua 

(2008) ressalta que  

considera-se população em situação de rua o grupo populacional heterogêneo que 
possui em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou 
fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular, e que utiliza os 
logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e de 
sustento, de forma temporária ou permanente, bem como as unidades de 
acolhimento para pernoite temporário ou como moradia provisória. (Art. 1º, 
parágrafo único) 

A heterogeneidade deste grupo enfatiza as diversas formas de privação e 

expulsão mencionada na política nacional e esta realidade é vivida pelos migrantes que 

se encontram em situação de rua em Campos dos Goytacazes- RJ, que vivem a 

invisibilidade também nos grandes centros urbanos, como no Rio de Janeiro. 

A população em situação de rua encerra em si o trinômio exprimido pelo termo 
exclusão: expulsão, desenraizamento e privação. Segundo a definição de 
cientistas sociais como Alcock (1997)) e Castel (1998), exclusão social 
relaciona-se com situação extrema de ruptura de relações familiares e afetivas, 
além de ruptura total ou parcial com o mercado de trabalho e de não 
participação social efetiva. Assim, pessoas em situação de rua podem se 
caracterizar como vítimas de processos sociais, políticos e econômicos 
excludentes (Martins, 1994). 

       

A população em situação de rua faz parte de um cenário nacional de exclusão 

social, onde, o sistema capitalista vigente naturalmente escolhe os mais aptos a se 

destacarem e lucrarem sobre os outros que não tiveram suas potencialidades 

desenvolvidas, por uma estrutura econômica, ideológica, e, historicamente cruel e 

totalmente desigual.  

2.1 - Migração contemporânea, a rua e seus sujeitos: a produção de espaços 

desiguais.  
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As determinações históricas que fundamentam os fluxos migratórios no Brasil e 

nas várias dimensões planetárias são múltiplas, seja na relação temporal como a partir 

das razões centrais que definem esses processos. De certo modo, essa relação entre 

migração, a rua e seus sujeitos encontra-se historicamente também vinculada ao 

campo e a cidade, e no Brasil, o processo migratório ocorre em função da expulsão do 

homem do campo para a cidade, processo esse que se aprimora e se aprofunda com 

o avanço do capitalismo que traz consigo a desigualdade encontrada pelos migrantes 

quando chegam a um território desconhecido.  

A sensação de não pertencimento é sentida por estes sujeitos o tempo todo, e 

se expressa de forma mais evidente na ausência de um atendimento coletivo, onde o 

interesse individual impera. 

Desta forma, desenha-se a cidade encontrada pelos sujeitos que realizam os 

fluxos migratórios.  Eles se deparam com a trama que engessa um dos direitos civis 

que é o direito de ir e vir, e, neste caso, estende-se pelas ruas e avenidas. No entanto,  

[...] a representação da “cidade” é uma ardilosa construção ideológica que 
torna a condição de cidadania um privilégio e não um direito universal: parte 
da cidade toma o lugar do todo. A cidade da elite representa e encobre a cidade 
real. Essa representação, entretanto, não tem apenas a função de encobrir 
privilégios, mas possui, principalmente, um papel econômico ligado à geração 
e captação da renda imobiliária (MARICATO, 1982, p. 165). 

 

Ou seja, considera-se que, de certo modo, a análise da autora confirma uma das 

teses de Harvey (2005) acerca de um dos eixos centrais de sua construção teórica que 

é o significado da produção capitalista do espaço.  

Para estes sujeitos que vivem as sequelas produzidas pelo capital e reiterada 

pelo Estado e suas instituições, o pior encontro é refletido na falta de moradia, isto é, 

quando o migrante chega na cidade que não é a sua de origem, por mais diversas 

causas, e têm em suas vidas cotidianas o aprofundamento das desigualdades através 

da exclusão que gera dificuldades na convivência com aquele espaço. 

De acordo com Maricato (2000) apud Dumont (2014, p. 130), os migrantes 

possivelmente encontram a 

 [...] tensão social entre a “cidade oficial” e a “cidade ilegal”. Sendo à “cidade 
oficial” o lugar da ordem, dos planos, cujas características e dimensões são 
definidas pelo planejamento modernista/funcionalista dos padrões importados 
dos países centrais do mundo capitalista, já para a “cidade ilegal” não existe 
ordem, nem planos, pois ela não é reconhecida nas suas dimensões e 
características, já que, se constitui num lugar fora das ideias. E como resultado 
dessa tensão social, observamos, o processo de abertura de grandes 
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avenidas, de revitalização ou higienização do centro, na qual se busca 
simbolizar, mas também materializar, a divisão social da cidade, onde está 
marcado o medo, a violência, a segregação, a falta de direitos. 

 

E estes mesmos migrantes vivem a realidade no ‘novelo’ da cidade que é a 

materialização do descaso, da desordem, “o medo, a violência, a segregação, a falta 

de direitos”. Exemplos recentes disso são os governos conservadores de algumas 

cidades no Brasil, como o de São Paulo, que executam medidas higienistas com 

relação à essa população. O prefeito João Dória comandou um conjunto de ações, e, 

dentre elas está a “varredura” dos indivíduos que estavam na rua, a fim de melhorar a 

fachada da cidade de São Paulo, enquanto se esconde na maior cidade do Brasil, a 

realidade de contradições vividas por muitos. 

É preocupante que na dinâmica de desigualdade construída no país, ainda 

existam, constantemente, governos que executem medidas tão arcaicas, e não se 

reconhece a necessidade de uma mudança de postura, de enfrentamento verdadeiro 

das múltiplas dimensões das condições de vida da população em situação de rua e de 

outras, marcadas pelo progressivo processo de empobrecimento.  

 

2.2 - População em situação de rua e processos migratórios em uma cidade de 

médio porte 

Campos dos Goytacazes foi a última cidade do Brasil a abolir a escravidão, 

apresentando até os dias atuais uma sociedade local herdeira de um perfil 

ultraconservador e com muitas tentativas de retrocessos, principalmente no campo 

político. Trabalho e economia desde sempre apresentou bastante atração de 

migrantes para a região Norte Fluminense do Estado do Rio de Janeiro.  

Nas últimas décadas, a cidade de Campos dos Goytacazes passa a ter, numa 

perspectiva econômica, a presença de micro empresas assim como de expressivo 

campo de serviços e comércio que se instalam na região, principalmente vinculados a 

extração de petróleo através dos royalties69 e ao Porto do Açu, em São João da Barra.  

Em função deste contexto, se desenvolve, aceleradamente, a área de 

construção civil, o que também atrai trabalhadores de várias formações e ofícios para 

                                                           
69 Por causa da extração de petróleo na Bacia de Campos dos Goytacazes- RJ, a cidade recebeu o título 
de Capital Nacional do Petróleo. https://www.campos.rj.gov.br/exibirNoticia.php?id_noticia=27917 
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estas áreas, tais como técnicos de áreas especializadas, pedreiros, bombeiros, 

ajudante de obra, o que reconfigura sua economia atual revitalizando as tradicionais 

que também se definem muito pelas atividades de comércio. 

Na cidade de Campos dos Goytacazes, os processos adotados na tentativa de 

desenvolvimento econômico, de certo modo, sempre acompanhou o padrão de 

progresso brasileiro. Pode-se observar também o avesso contido na história de 

crescimento econômico e político refletido na cidade, como por exemplo, políticas 

públicas restritas e/ou ausente para o combate do desemprego, a falta de educação 

igual para todos, a moradia inadequada, o subemprego, a saúde precarizada, a 

violência, a fome e a miséria para uma grande massa populacional, que atualmente é 

entorno de 466.186 habitantes, de acordo como o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (PNAD, 2015). Podemos incluir a estas características, a realidade da grande 

metrópole do Rio de Janeiro.  

O que se busca compreender é o porquê de estar ocorrendo o aumento de 

pessoas em situação de rua, principalmente de migrantes. Em Campos dos Goytacazes, 

segundo dados levantados em documentos pela equipe do projeto de pesquisa da 

Universidade Federal Fluminense e extraídos através de entrevistas à pessoas em 

situação de rua, muitos informam que alguns sujeitos são atraídos pelo aparente 

crescimento de trabalho na cidade, ou utilizam a cidade como caminho para a capital, o 

Rio de Janeiro.  

O município é rota entre os Estados de Minas Gerais, Espírito Santo e a Região 

Nordeste, onde muitos migrantes passam por Campos dos Goytacazes seguindo para 

estas cidades ou então se os recursos acabam eles ficam pelas ruas.   

Através de entrevistas realizadas com pessoas em situação de rua70 é recorrente 

nas narrativas que um dos principais motivos para a migração de muitos é o ideal de 

uma vida melhor onde buscam mais oportunidades que não conseguiram ter em suas 

cidades e nem junto de seus familiares assim como relatam não se importarem se 

ocorrerá junto ou não da família.  

                                                           
70 O projeto Políticas Públicas, Direito à Cidade e Processos Migratórios Contemporâneos - a População 
em Situação de Rua em Questão em Campos dos Goytacazes/RJ visa oportunizar as necessárias 
aproximações da população em situação de rua na perspectiva de compreender os processos migratórios 
que se impõem aos mesmos assim como apreender sua relação com a cidade e desta para como eles. 
Sobre a base empírica, foi escolhida e definida uma amostra de 70 a 80 pessoas a serem entrevistadas 
nos diversos territórios que ocupam. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
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Por vezes, a migração também ocorre pelo rompimento dos vínculos familiares, 

ou, até para a construção de novos vínculos, assim como também pode ocorre de se 

afastarem por causa de algumas pessoas estarem fugindo de problemas relacionados 

à dependência de álcool e outras drogas ou o afastamento do tráfico de drogas na sua 

cidade de origem.  

Os dados identificados, as questões reveladas e observadas nesta pesquisa 

confirmam bem como reeditam os aspectos centrais apresentados no Primeiro Censo 

Nacional e Pesquisa Amostral Sobre População em Situação de Rua entre os anos de 

2007 /2008 e analisados no Primeiro Grande e Denso Diagnóstico Nacional e Perfil 

Socioeconômico Político Sobre População em Situação de Rua.  

Este diagnóstico tem por indicadores centrais três razões autodeclaradas por 

parte destes sujeitos para estarem em situação de rua: em primeiro lugar, a 

dependência ao álcool e outras drogas, em segundo lugar o desemprego, e, em terceiro 

lugar, os vínculos familiares rompidos e fragilizados. Dados estes que cooperam para o 

fluxo migratório pelas cidades como Campos dos Goytacazes e Rio de Janeiro. 

Ao comparar a questão do migrante em situação de rua em Campos dos 

Goytacazes-RJ com um recente estudo informado pela Secretaria Municipal de Assistência 

Social e Direitos Humanos da cidade do Rio de Janeiro, observa-se que as realidades 

deste público não apresentam diferenças substanciais.  

O número de moradores de rua na cidade do Rio de Janeiro triplicou, do ano de 

2013 à 2016, e a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos está 

realizando um mapeamento da população em situação de rua, para que possa organizar 

estratégias de enfrentamento desta realidade. O secretário municipal considera que 

muitas dessas pessoas se encontram nessa situação por motivo de migração sem 

sucesso, onde as mesmas buscavam melhores condições de vida na cidade grande e 

não as obtém.  

As contradições sofridas pelos migrantes na cidade de Campos dos Goytacazes 

são inúmeras, onde, superar os possíveis obstáculos encontrados no lugar da 

oportunidade é bem difícil. De acordo com as entrevistas realizadas pelos 

pesquisadores da UFF, na primeira pesquisa de grande abrangência realizada em 

Campos dos Goytacazes em 2016/2017, alguns vêm de Belford Roxo- RJ, Niterói-RJ, 

Conceição de Macabu- RJ, Muqui- ES, Vitória- ES, Salvador – BA, Maceió – AL, e por 

vezes de cidades de menor porte se comparada a Campos dos Goytacazes, atraídos 
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pela imagem e representação repassadas acerca das ofertas que esta cidade 

aparentemente apresenta, principalmente na questão de emprego formal.  

Diante da pseudo realidade acerca da oferta de emprego e moradia negativa de 

falta de oportunidade que eles encontram, alguns desejam voltar para sua cidade natal, 

mas nem sempre conseguem os recursos necessários para a passagem de ônibus, e 

acabam ficando pelas ruas ou abrigos. Além de não haver oportunidade de emprego 

para todos, principalmente pela falta de capacitação profissional, existe o caso do 

preconceito que os empregadores e os munícipes têm com a população em situação de 

rua, que por estarem nestas condições, não têm uma moradia fixa e provavelmente não 

passa credibilidade para eles, mesmo tendo algum tipo de qualificação profissional.  

“A segregação urbana ou ambiental é uma das faces mais importantes da 
desigualdade social e parte promotora da mesma. À dificuldade de acesso de 
serviços e infra-estruturas urbanos (transporte precário, saneamento 
deficiente, drenagem inexistente, dificuldade de abastecimento, difícil acesso 
aos serviços de saúde, educação e creches, maior exposição à ocorrência de 
enchentes e desmoronamentos etc) somam-se menos oportunidades de 
emprego (particularmente do emprego formal), menos oportunidade de 
profissionalização, maior exposição à violência (marginal ou policial), 
discriminação racial, discriminação contra mulheres e crianças, difícil acesso à 
justiça oficial, difícil acesso ao lazer, a lista é interminável.” MARICATO, p.152 

 

A autora apresenta e analisa não somente as múltiplas dimensões que 

determinam as condições de vida destes segmentos sociais, mas nos mostra as 

múltiplas consequências do quadro a que são brutalmente submetidos.  

Deste modo, confirmam-se todas as questões levantadas sobre a complexidade 

de estarem em situação de rua, e a importância sobre os diversos pontos que não 

podem ser ignorados, que se agravam quando a pessoa é migrante, pois são desafiados 

a reconstruírem suas vidas sem as condições materiais, objetivas e subjetivas básicas 

necessárias, em territórios onde são restritas a proteção social pública e não se pode 

contar com nenhum tipo de proteção social advinda da família.  

 

2.3- Reflexão sobre relatos de migrantes em situação de rua em campos dos 

goytacazes 

Os migrantes entrevistados relataram viverem distantes de suas famílias e 

cidade natal há mais de três anos, com a variação de até vinte anos. Há relatos de casos 
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de estarem pela cidade há pouco tempo, há menos de um mês, convivendo com a falta 

de oportunidade de trabalho, moradia, dentre outras, devido a conflito familiar ou por 

diversas limitações na relação com os familiares, como a procura de algum parente. 

Nestes casos, a migração costuma acontecer entre cidades próximas, como por 

exemplo, entre Campos dos Goytacazes e Macaé, no interior do Estado do Rio de 

Janeiro, porém, em cidades de longa distância estes sujeitos migram para Campos dos 

Goytacazes em busca de emprego, por exemplo. 

Em um dos casos de um entrevistado na pesquisa realizada em Campos dos 

Goytacazes em 2016/2017, o migrante relatou que se chegasse ao mês de janeiro de 

2017 e não conseguisse algum tipo de emprego, gostaria de voltar para sua cidade de 

origem, Belford Roxo ou para um lugar próximo, embora o que deseja mesmo é ficar 

em Campos para conseguir um emprego, para “ficar livre da pressão de ficar na rua”. 

“Sem emprego, o lugar é a rua, e por mais que os amigos possam ajudar, mas a 

cobrança vem forte, então não gosta de dever favor a ninguém”. Relatou estar dia-a-dia 

“forçando a barra para conseguir alguma ocupação segura, mas está muito difícil”. Ainda 

em sua fala, ele diz que “mesmo assim, eu acho que Campos é um lugar muito bom 

para viver, é mais fácil para circular, é mais barato. No Rio, por exemplo, é muito difícil 

viver, tudo é caro demais, até para ir de um lugar para o outro tem que ter dinheiro para 

pegar o transporte, não dá para fazer a pé”. (Entrevistado G, nov. 2016)  

A questão do desemprego, do custeio de vida, das políticas públicas de uma 

região, das condições coletivas de sobrevivência, tais como o transporte público, o 

saneamento básico, são quesitos importantes na decisão pela estadia em um lugar ou 

não. Provavelmente, são esses os maiores empecilhos encontrados pelos migrantes 

nas cidades de grande e médio porte, quando, ao invés de políticas públicas que 

colaborem para que possam ter segurança e motivação de suas estadias, só atrapalham 

a sobrevivência nesses locais. 

Em Campos dos Goytacazes, as pessoas em situação de rua se concentram nas 

áreas centrais, seja no famoso Jardim São Benedito ou na Praça São Salvador onde 

têm duas igrejas católicas de grande porte e de grande frequência popular. Eles se 

instalam nesses espaços e circulam pelos pontos turísticos, a fim de viabilizarem de 

forma mais rápida não só de uma ocupação (formal ou informal) como de ganho 

financeiro através da guarda de carros e de pedidos, ou, conseguir vestuários e 

alimentos, por serem locais movimentados e de muitos comércios.  
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Observa-se que, contraditoriamente, acabam causando mal estar nos 

comerciantes (por acharem que “mancham” a imagem do estabelecimento deles), 

fazendo com que o poder público, muitas vezes, faça o uso das forças policiais nessa 

questão, e as pessoas em situação de rua acabam sofrendo com a violência e o abuso 

por parte deles. 

De acordo com a observação da equipe de pesquisadores do projeto de 

pesquisa da UFF, no equipamento coletivo-institucional que atende à população em 

situação de rua e de migrantes em Campos dos Goytacazes, através das políticas 

públicas de assistência social, foi analisado que o equipamento encaminha os usuários 

ao programa municipal, Balcão de Emprego, quando solicitado (esta é uma das maiores 

demandas do equipamento), porém, os mesmos se deparam com o preconceito do 

encaminhamento escrito com o nome da instituição, acredita-se ocorrer em função de 

seu público alvo, “morador de rua”, onde se limita e/ou se nega a oportunidade.  

Há outros determinantes que dificultam o equipamento a intervir nas demandas 

dos migrantes, como por exemplo, a falta de documentação das pessoas; a falta de 

experiências profissionais exigidas para as áreas consideradas mais simples que 

estiverem disponíveis, mesmo sem a exigência de carteira assinada; a falta de carteira 

de trabalho ou nunca antes assinada, ou há muito tempo assinada, o que leva às 

pessoas cada vez mais, a realizarem trabalhos informais.  

Comparecem ao equipamento focado em assistência social para pessoas em 

situação de rua e migrantes em Campos dos Goytacazes, pessoas das mais diversas 

regiões. Sabe-se que alguns estão de passagem para a capital, mas a grande maioria, 

com o objetivo de conseguir uma ocupação, seja em qualquer lugar, independente da 

função e área. Além disso, muitos sujeitos têm baixo nível de escolaridade como o 

fundamental incompleto e outros não são alfabetizados, o que dificulta ainda mais 

conseguir e se estabilizar em alguma ocupação e/ou emprego estável.  

Diante disso, suas experiências e articulações pela cidade para a realização de 

suas sobrevivências são as diversas ocupações, trabalhos informais como engraxate, 

caseiro, artesanato com recorte de jornal e revista, ajudante de cozinha, ajudantes no 

comércio de frutas, legumes e verduras no mercado municipal, guardador e lavador de 

carro, ajudante de caminhão, vendedores de balas, picolés. A maioria destes serviços 

são realizados na área central da cidade, onde também se localiza o equipamento de 

assistência social que atende este público.   
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Vale ressaltar que, os migrantes em Campos dos Goytacazes têm se deparado 

com o modelo antigo de funcionamento dos albergues, que não acompanham as 

demandas, as necessidades contemporâneas no que diz respeito a disposição de 

horários mais flexíveis para os usuários que precisam estar na rua até depois do horário 

oficial e conjunto de entrada nos albergues, que é até às 18h. Alguns usuários realizam 

uma combinação informal com os funcionários dos albergues a fim de entrarem um 

pouco mais tarde a fim de concluírem seus trabalhos. 

Neste sentido, o fenômeno da migração deste público específico e suas 

determinações tendem cada vez mais a não serem tratadas e acompanhadas em suas 

raízes, o que contribui para que aumente e aprofunde o conjunto de questões que 

agravam as múltiplas relações sociais desiguais, tais como, suas condições materiais 

de sobrevivência, bem como no âmbito dos valores que ainda os qualificam como 

malandros e imprestáveis para a vida em sociedade. 

Com efeito, o que se deve considerar são as diversas causas dos processos de 

migração, bem como, o tempo gasto pelas pessoas para este fim, as cidades mais 

procuradas, considerando as diferenças de implicações que serão encontradas pelos 

sujeitos, em grandes metrópoles ou em cidades de menor porte. Pesquisas devem ser 

realizadas e efetivadas na prática das novas realidades sociais a que se dispõem os 

espaços urbanos diariamente. 

 

3- Conclusão 

Existe uma classe trabalhadora que disputa entre si e os indivíduos não se 

reconhecem como iguais enquanto classe, em seus direitos e deveres, resultando na 

desorganização generalizada, no individualismo, na competitividade, no exército 

industrial de reserva (que é positivo para o capitalismo) que possivelmente é 

responsável pela caracterização dos migrantes em seus caminhos e descaminhos entre 

uma cidade e outra, contribuindo, de certa forma, para a realidade social que forma as 

cidades. 

Uma questão a ser estudada pode ser propor medidas que apontem 

providências e alternativas para solucionar efetivamente a questão do migrante em 

situação de rua em Campos dos Goytacazes-RJ e outras cidades, não apenas através 

da execução das políticas públicas pelo Estado, mas diante dos desafios estruturais e 
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institucionais, podem ser baseados na ideia de mobilizar a conscientização do migrante 

em situação de rua alertando sobre seus direitos e também sobre a importância dos 

serviços públicos prestados para a sociedade. 

 O ponto de partida pode ser a divulgação de projetos que cheguem ao usuário 

onde ele estiver e também as demais pessoas da sociedade, dentro de um efetivo maior 

de equipe multidisciplinar envolvida e com comprometimento sério pelas ruas das 

cidades. Projetos que esclareçam a população sobre sua força, direitos, deveres e união 

enquanto classe trabalhadora somados a debates constantes na idealização de 

caminhos que resultem na verdadeira cidadania e democracia.  

Além disso, o Estado e demais poderes públicos não podem se omitir da 

responsabilidade para com o caos nas cidades, a desigualdade social, a pobreza e a 

miséria que são claramente vivenciadas pelas pessoas em situação de rua. É 

necessário que haja políticas públicas de oportunidades de trabalho para esse público, 

além de políticas de atenção à saúde e educação dos mesmos, para que sejam 

igualmente acessíveis à eles. 

É necessário considerar a expectativa do migrante, que muitas vezes pode ir 

para outro espaço em busca de um novo significado de vida, o que pode gerar 

importante conflito existencial em meio a muitas incertezas que poderá viver nesta nova 

cidade.  
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EL OCIO COMO ÁMBITO DE INTEGRACIÓN DE LOS INMIGRANTES: 

REPRESENTACIONES Y VIVENCIAS DE MUJERES BRASILEÑAS EN EL PAÍS 

VASCO 

 

Rosely Cubo Pinto de Almeida71 

1. Introducción 

Valorar las diferencias y reconocer que cada inmigrante juega un papel 

primordial en sociedades de acogida cuya mayor característica es la diversidad cultural, 

consagra que independientemente de sus personales aptitudes, habilidades y 

conocimientos, merecen la oportunidad de expresar los sentidos de sus experiencias de 

ocio.  

Nuestro objetivo es socializar los resultados de investigación doctoral (2009-

2015) defendida en la Universidad de Deusto, en Bilbao sede de la provincia autonómica 

de Vizcaya, en España. Reflexionamos sobre la integración inmigratoria por la vía del 

ocio presentada por un grupo de dieciocho mujeres inmigrantes brasileñas que viven 

matrimonio mixto, uniones estables o parejas con hombres de origen vasca a través de 

procedimiento metodológico de los Talleres de Ocio; el conocer las expresiones lúdicas 

y creativas en que se desarrollan sus vidas, favorece comprendernos sus realidades por 

medio de las manifestaciones personales-socioculturales de sus experiencias de ocio. 

Comprendido el proceso inmigratorio como alcance de una tan soñada mejora 

de calidad de vida, los análisis de la integración de mujeres para la convivencia entre 

dos distintos sistema de valores – brasileño y vasco, desvélanos innovadores estilos de 

manejo de sus fortalezas, limitaciones e necesidades, sólo posibles a través de la 

consciencia que aprendieron a tener de sí mismas. En términos del ejercicio de la 

ciudadanía, el ocio supone el enlace de vivencias que imprimen una marca de 

                                                           
71 Doutora em Ócio e Desenvolvimento Humano (Universidad de Deusto/Espanha) - Título Reconhecido 
pela UFC – Universidade Federal do Ceará. Internacionalização ‘Menção Europeia’ Doutorado em Estudos 
Culturais (Universidade de Aveiro/Portugal). Mestre em Psicologia (UNIFOR-Universidade de Fortaleza). 
Graduação em Serviço Social (UEL-Universidade Estadual de Londrina). Diretora da RC-Resultados 
Corporativos LTDA atuando em capacitações de equipes multiprofissionais no acolhimento a expatriados, 
refugiados e imigrantes.    
Contato e-mail roselycubo@gmail.com 

mailto:roselycubo@gmail.com


 

 

 

154 

aprendizaje/conocimiento, eficacia/competencia y eficiencia/habilidad al proceso de 

integración de los inmigrantes; sería lo mismo que serles facultado acceder a la 

autonomía (personal/Ser) y acoger el pertenecer (sociocultural/Estar).  

Los contenidos de las revelaciones que aportan los valores que unen el ocio, la 

integración y la inmigración, nos parece una moldura que primero proporciona 

transformaciones en la mirada sobre ese trío de fenómenos y segundo, favorece la 

descubierta de tiempos y espacios facilitadores a los colectivos de inmigrantes 

(re)descubriren el valor que tuve, tiene y puede tener sus experiencias interculturales. 

 

1. El Ocio como Ámbito de Integración de Inmigrantes 

A partir de los análisis estructurales de los años 80 del siglo pasado, se han 

generado debates sobre las concepciones de ocio reconociendo las diferencias y la 

pluralidad de voces que lo representan, sea por razones de clases sociales, género o 

etnia. Desde este panorama, se están produciendo cuestionamientos en la forma de 

Ser-vivir y de Estar-convivir de la persona migrante en ámbito de la integración en el 

país de acogida. 

En este sentido, al mismo tiempo que en plena contemporaneidad se ha asistido 

al declive de la sociedad industrial, igualmente se ha revelado una creciente demanda 

social por una cada vez mayor promoción de los valores vinculados al ocio ante la 

percepción inter-relacional de la experiencia que resultan de su vivencia y la 

comprensión que mujeres inmigrantes muestran del ocio como confluencia entre 

culturas.  

En los contextos que define la vivencia del ocio por la experiencia y como 

confluencia entre culturas que manifiestan mujeres inmigrantes, efectivamente se 

identifica las actuaciones en un ámbito72 cotidiano que se propagan (extienden el 

conocimiento transmitido por los sentidos como una fusión de sensaciones, 

sentimientos, emociones y estados de ánimo) a momentos extraordinarios; es lo mismo 

que reconocer estas experiencias importantes tanto que posibilítales encontrar su propia 

                                                           
72 Creado por la interrelación entre factores, diversos modos de actuación en una realidad. Su riqueza se 
debe al hecho de que a través del encuentro entre dos o más personas, participa en realidades que le 
ofrecen posibilidades para actuar con sentido, dando lugar a una forma nueva de realidad (López Quintás, 
2002: 130).  
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autonomía (procesar sus conocimientos, competencias y habilidades) como generar 

sentimientos de pertenecer (habilitar su cohesión social) al local de acogida migratoria; 

por tanto, el ocio concebido e insertado en esta dialéctica, fomenta el desarrollo personal 

y sociocultural, ya que favorece que sea reconocido como convergencia de 

necesidades, intereses y preferencias (elementos que reaccionan unos respecto a 

otros) en el proceso de integración de inmigrantes.  

A partir de esta perspectiva, no se pone duda la relevancia del ocio para la 

conquista de la integración de los inmigrantes; esto porque, se considera que el ocio 

aplica sus postulados como expresión personal (percepción) y como dimensión social 

(calidad de vida). Del primer punto de vista, o sea del enfoque del ocio que se define 

desde la subjetividad, a criterio de Madariaga Ortuzar (2004: 7) “el ocio está basado en 

la percepción receptiva del ser y evaluación satisfactoria de ciertas experiencias 

(sentidos) de vida, centrándose en ámbitos tales como la imagen que cada uno hace de 

sí mismo, las relaciones interpersonales y el consecuente bienestar general”. Del 

segundo prisma, o sea, del aspecto del ocio que se aplica a las comunidades y grupos, 

a juicio de Setién Santamaría (2000: 34) “el ocio ofrece variadas oportunidades que 

permiten la selección de actividades y experiencias que se ajusten a los deseos, disfrute 

y provecho y por esto es un importante pilar de integración de sociedades con calidad 

de vida”. Apuntado para el alcance de estas dos correlaciones, de carácter personal y 

de naturaleza sociocultural, simplemente encuadrar el ocio como tiempo libre o apenas 

concretas variedades de actividades, es restringir sus contenidos menospreciando lo 

que contiene de más valorativo, o sea, atribuirle concepciones de sentido. 

1.1. Concepciones de Sentido del Ocio 

En la distinción entre valores intrínsecos y formas de representación del ocio, se 

plantean categorías de análisis traducidas en motivación, interés e ilusión por mejorar 

la relación entre el binomio libertad-felicidad, o sea, ‘desde’ la competencia de Ser-vivir 

(elección y autonomía) ‘para’ la capacidad de Estar-convivir (satisfacción o disfrute); por 

tanto a través de las vivencias de ocio, los inmigrantes pueden alcanzar una mayor 

conciencia de sí mismos y de su entorno, debido a que les son favorecidos: primer, la 

posibilidad de elegir o tomar conciencia sobre lo quiere experimentar; segundo, la 

formalidad de comunicar y participar sus preferencias, interés e ilusiones; tercero, la 
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fijación de metas y objetivos a ser alcanzados; cuarto, la valoración de la experiencia 

extraída y de la confluencia entre las culturas de origen y de destino aprehendidas.  

La apreciación vivencial del ocio que hoy cumple una diferenciación de sentido 

(desde la subjetividad), adquiere significado cuando es visto en una trama de relaciones. 

Para llegar a este actual nivel evolutivo, ha pasado por un largo recorrido histórico; en 

la opinión de Sue (1987) “la concepción del ocio cambió fuertemente en el curso de los 

siglos en función de los diversos modelos de organización social”; lo que se contempla 

hoy día, es el ocio fundamentado por una mezcla de teorías, o sea, amparado en 

estudios multidisciplinares que representa un avance cuando se trata de la reflexión de 

sus contextualizaciones. 

Tratando de conceptualizar el ocio frente a sus actuales vínculos, o sea 

articulado con la subjetividad que define los actos de la persona cuando insertadas en 

sociedades, en comunidades y/o en grupos de convivencia, es necesario hacer un 

repaso de los cambios de concepciones desde las antiguas sociedades. Desde una 

aproximación humanista ‘del ideal de hombre’, Salis (2008: 9) establece los orígenes 

del ocio en la Grecia (s. V y IV antes de la llegada del cristianismo); la visión clásica 

miraba el mundo como un lugar mágico donde lo divino se encontraba en todo, 

principalmente en la ordenación de la naturaleza y desde ahí, el principal propósito en 

la vida era el uso correcto del ocio mediante el autodesarrollo, conquistado a través del 

desafío de la virtud y de la práctica de la música, la filosofía, el deporte y los rituales, 

además de la educación y el conocimiento. 

Segura y Cuenca Cabeza (2007) analizan en profundidad la temática del ocio en 

la Grecia clásica y los cambios de significación con la llegada de la civilización romana, 

donde el término otium pasa a relacionarse con tres interpretaciones: el primer, se 

orientaba a dar continuidad al ideal griego de un ocio entendido como ámbito de 

formación humana, y sobre esta virtuosa orientación como la esfera más elevada de 

una vida digna, Cicerón (2001) defendía “el valor de la amistad, de la hospitalidad y de 

la convivencia fraterna y cordial entre amigos que juntos colaboraban en el desarrollo 

de la reflexión filosófica y la virtud”; el segundo, se expresaba en un sentido más elitista, 

en el ocio de los senadores y la aristocracia donde muchos transformaron la formación 

humanista griega, para justificar una vida basada en el hedonismo de los placeres, la 

diversión y la opulencia (Puig y Trilla, 2000); el tercer, se asociaba a la simple evasión, 
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y sobre esta instrucción del ocio del pueblo que se orientaba a la diversión masiva73, 

tenía la finalidad de recuperación de la fuerza de trabajo y se caracterizaba como 

instrumento de control político. 

Del trío de contingencias, lo que gana fuerza es aquel cuya máxima del ocio se 

convierte en un ámbito opuesto al trabajo, regulado como un tiempo de descanso para 

el cuerpo y de recreación y entretenimiento (vano, inútil, perdido) para volver a dedicarse 

al trabajo o al servicio público (Munné, 1980). Desde ahí, la concepción griega del ocio 

formativo desaparece; ya no se trata de celebrar la vida, la naturaleza y la creación, y 

de hecho surge el hombre ‘serio’ que diviniza el negun otio74, se preocupa con las 

conquistas materiales con desperdicio de tiempo en el afán de ganar dinero y poder. 

Uniendo estas contingencias en una aproximación dicotómica, el ocio es 

confundido con el tiempo libre en el devenir de la Postmodernidad y pasa a pautarse 

como compensatorio y ser utilizado por el capital como fuente estratégica de reposición 

de fuerza de trabajo, producción y uso de bienes de consumo, transformándose en 

instrumento de dominación, despolitización y control de las masas. Es cierto que la 

sociedad actual, invadida desde hace tanto tiempo por una mística unilateral del trabajo, 

acostumbra a pensar que el trabajo se constituye como un valor soberano del que 

dependen totalmente los demás. 

Para la perspectiva en que se quiere articular el ocio y el trabajo, primeramente 

se necesita comprender que el trabajo humano tiene una doble dimensión: objetiva y 

subjetiva. El sentido objetivo del trabajo, es el conjunto de actividades, recursos, 

instrumentos y técnicas de las que el hombre se sirve para producir y constituye el 

aspecto contingente de la actividad humana, que varía incesantemente en sus 

modalidades con la mutación de las condiciones técnicas, culturales, sociales y políticas; 

es un medio para ganar el sustento, para colaborar en la labor de producción social, 

para servir a los demás y ser útiles. En esta dimensión, si el trabajador realiza una labor 

comúnmente pasiva, repetitiva, sedentaria y monótona, intentará obtener de forma 

                                                           
73 Roma inventó el ocio de masas creando una sociedad fundamentalmente consumista de experiencias 
recreativas, manipulando la diversión del pueblo, organizando voraces juegos (gladiadores) destinados a la 
plebe con el fin de distraerla de los graves problemas que acontecían en el territorio en ese momento (Llull 
Peñalba, 1999). 
74 Negación del ocio o tiempo derrochado en el deseo de ganar méritos externos. El ocio aparece en el 

período románico como un premio al que aspira todo aquel que busca alguna forma de gratificación según 

el mérito del trabajo realizado (Salis, 2008). 
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compensatoria, a través de su tiempo libre, lo que no le puede ofrecer su trabajo, o sea 

emociones fuertes y ausencia de rutina; en realidad lo que ocurre es que, la persona 

termina por dar la espalda al tiempo de no trabajo que podría ser la verdadera expresión 

del ocio, y acaba por no conseguir interrumpir el fuerte impacto del trabajo; se siente 

aburrido, tedioso y estresado, o por ende, se entrega a los fuertes movimientos de 

vértigo75 que anulan toda la posibilidad de establecer un campo de interacción libre.   

El trabajo en sentido subjetivo es el actuar del hombre en cuanto ser dinámico, 

capaz de realizar diversas acciones que pertenecen al proceso del trabajo, que 

corresponden a su vocación personal76 y se configura, en cambio, como su dimensión 

estable, porque no depende de lo que el hombre realiza concretamente, ni del tipo de 

actividad que ejercita, sino sólo y exclusivamente de su dignidad de ser personal. Y es 

justamente sobre esta dimensión subjetiva del trabajo que se puede comprender su 

alianza con el ocio; aquí, no se está menospreciando la visión objetiva del trabajo o 

prescindiendo de comprenderlo en la égida de las formas de división social del trabajo, 

solo se recoge un recorte por su dimensión subjetiva, para mejor comprenderlo en su 

acepción unida al ocio. Véase que esta distinción es decisiva, tanto para comprender 

cuál es el fundamento último del valor y de la dignidad del trabajo que implementa una 

organización de los sistemas económicos y sociales respetuosa de los derechos del 

hombre, como para asociarlo al ocio. 

Tanto cuanto el ocio puede aproximarse a la dimensión subjetiva del trabajo, 

ambos pueden ser concebidos -por más contradictorio que parezca-, en favor del 

consumismo, pues incitan la persona a mercantilizar, cosificar y empobrecer desde su 

tiempo, sus espacios y las cosas, despojando todo de sus auténticos significados; ante 

el desafío de romper con este patrón psicosocial frente al trabajo, las personas tratarían 

de corregir, prevenir y rectificar su modo de pensar para elegir libremente experimentar 

vivencias en detrimento de los hechos impuestos. 

                                                           
75 Es una forma de salida de sí no lúcida, en la que no se tiene conciencia de las limitaciones y se convierte, 

sencillamente, en una pérdida de sí; entre ellos se destaca el poder, la embriaguez, la sexualidad 

estrictamente corpórea, la gula, la velocidad, la lucha, el juego de azar, etc. Significa entregarse a la 

fascinación que producen en un primer momento los modos de inmediatez fusionales, es decir, la falta de 

distancia para crear relaciones de encuentro y compromiso. El hombre entregado a la seducción del vértigo 

es un ser bloqueado en el primero de los estadios del camino de la vida (Cuenca Amigo, 2009: 82). 
76 El hombre es un ser subjetivo capaz de decidir acerca de sí y que tiende a realizarse a sí mismo. Como 

persona, el hombre es, pues, sujeto del trabajo (citado en http://www.vivaenfamilia.com/las-5-prioridades/el-

trabajo/la-dimension-subjetiva-y-objetiva-del-trabajo) [Consultado en 16-2-15]. 

http://www.vivaenfamilia.com/las-5-prioridades/el-trabajo/la-dimension-subjetiva-y-objetiva-del-trabajo
http://www.vivaenfamilia.com/las-5-prioridades/el-trabajo/la-dimension-subjetiva-y-objetiva-del-trabajo


 

 

 

159 

No se está intentando hacer una apología al ocio, lo que se pretende es refutar 

el trabajo y el ocio como ámbitos contrarios; Csikszentmihalyi (2001: 26) sugiere que 

para “llenar expresiva y creativamente la vida es necesario aprender a disfrutar de lo 

que se está haciendo, tanto si se llama trabajo u ocio”; afirma que “cuando el trabajo 

está bajo nuestro control y supone la expresión de nuestra individualidad, la distinción 

entre el trabajo y el ocio se evapora”. Se esfuerza en enfatizar que bajo la perspectiva 

del ocio, es posible autenticar la perspectiva subjetiva del trabajo, pues se pone foco en 

el proceder (actitud) que la persona procesa frente a la experiencia. Para Pieper (1974) 

“trabajo y ocio no son términos opuestos, sino complementarios; la existencia del ocio 

no se justifica en virtud del trabajo, ni al revés; necesitamos estar ocupados y sentirnos 

útiles, pero existen múltiples modos  de realizarnos y desarrollarnos como personas”. 

Formuladas estas marcaciones, trabajo y ocio desde el punto de vista de la subjetividad 

se anclan como derecho ciudadano77, pues ambos se fundamentan en el área específica 

de la experiencia y se caracterizan como recurso de desarrollo personal-sociocultural.  

En la medida que dichas necesidades se hacen factibles en el trabajo y en el 

ocio, ambas realidades se unen y se confunden, o sea, el ejercicio laboral se introduce 

en el universo de los medios y el ocio se estructura en el mundo de los fines; ahora, lo 

que muchas veces sobresale, es que los medios no justifican los fines y el ocio ababa 

se constituyendo una meta a atingir si y cuando el trabajo le permitir (es una desviación 

del carácter complementario entre trabajo y ocio y es donde se separan el trabajo del 

ocio o al revés el ocio en el trabajo). Elucidado este punto de vida, se vuelta a mirar las 

pertenencias del ocio; él revela lo que la persona tiene de mejor y hoy día viene a suplir 

buena parte de las necesidades que no se ha satisfecho con el trabajo. 

En esencia, el ocio es cauce para lograr el fin supremo del ser humano, su 

realización personal y el logro de la felicidad que le es propia en cuanto ser dotado de 

inteligencia y de libertad, para forjarse a sí mismo y conseguir su más alta y especifica 

nobleza (Segura y Cuenca Cabeza, 2007: 23). Desde estos parámetros el ocio va 

tomando formas seductoras, en tanto que humanizarse es uno de los medios posibles 

de la civilización alcanzar sus fines más supremos, o sea, encontrar la felicidad; 

destacando que el proceso dinámico que aporta el ocio se inclina hacia un cambio de 

                                                           
77 El ocio constituye una experiencia a la que todos tienen derecho; de manera explícita o menos 
especificada, en las grandes declaraciones de derechos humanos está recogido el derecho al ocio (San 
Salvador del Valle Doistua, 2000).   
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visión del sentido, pasa a interesar a las personas y sociedades como posibilidad de 

convertir la vida dominada por la necesidad de sobrevivir al influjo, por el fluir78 de la 

felicidad.  

Por lo tanto, cuando se analizan las múltiples conceptualizaciones del ocio como 

un conjunto de actividades residuales en relación con el tiempo libre versus trabajo, 

influencia socioeconómica y consumo, además de otras vertientes que le vinculan a la 

perspectiva puramente (re)productiva, se tiende a menospreciar la posibilidad de 

comprenderlo en toda su magnitud y profundidad. Con vistas a ampliar las concepciones 

del ocio que lo legitiman como vivencia libremente elegida, con fin en sí misma y 

gratificante, hay que analizar sus formas de manifestaciones. 

1.2. Manifestaciones del Ocio 

La vivencia del ocio como ámbito de integración envuelve dos elementos 

básicos, la auto-expresión y el desarrollo sociocultural del inmigrante. Los criterios 

básicos para llegar a una aproximación en cuanto la definición de esta manifestación 

del ocio, es la libertad percibida y la satisfacción; este doble sustentáculo del ocio recibe 

un soporte ágil, creativo y dinámico en virtud del diálogo que se produce entre el desafío 

de lo que la persona migrante quiere vivenciar y los conocimientos, las competencias y 

habilidades de que se dispone para llevarlo a cabo; desde ahí, se considera admisible 

una libertad percibida o toma de conciencia de lo que proyectan identificar las vivencias 

que generen satisfacción, disfrute y bienestar; este tipo de vivencia que el inmigrante 

deriva sus preferencias, interés e ilusiones es vista como un proceso de formación para 

el ocio. 

La educación del ocio es un proceso continuo a lo largo de la vida que se 

encuentra relacionado con el aprendizaje de competencias, habilidades y adquisición 

de conocimientos; el descubrimiento de diferentes alternativas unido al desarrollo de 

actitudes y conductas implican un mundo de valores y la capacidad de elección o toma 

de conciencia de satisfacción que comparten fines, tales como la estabilidad emocional 

y el aprendizajes y desempeños de papeles/roles socioculturales. A partir de estos 

principios conceptuales de educación para/del ocio, se sustenta el modelo de 

                                                           
78 Fluir, flow o fluidez, es el estado de gratificación en el que se entra cuando la persona  se siente totalmente 

involucrada en lo que está haciendo (Csikszentmihalyi, 1998; 2005). 
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intervención pedagógica en educación del ocio, pues empiezan por la definición de una 

idea (tienen una aplicación personal y se actualizan en un propósito social), relaciona el 

significado atribuido desde la identidad y acerca a los aspectos socioculturales.  

Del ámbito relativo al aspecto que procede de la identidad, Dattilo y Kleiber 

(1993: 76) afirman que “el ocio hace que el individuo se concentre en la expresión 

adecuada de sus emociones con la percepción de autonomía, autoconocimiento, 

competencia para ejercer actividades aliando sentidos históricos-personales y 

habilidades adquiridas, permitiéndole desarrollar la ludicidad y la creatividad, 

favoreciendo la vivencia de cambios e insertando sentido en sus acciones cotidianas”. 

Del ámbito relativo a los principios socioculturales, Cuenca Cabeza (2002) considera 

que “el ocio fomenta la cohesión, establece relaciones interpersonales, ayuda a la 

adquisición de conocimientos de las reglas sociales pertinentes al entorno, mejora la 

competencia social, desarrolla las habilidades de comunicación verbal y no verbal, los 

vínculos amistosos y visto todo este conjunto de factores, llevan consigo profundos 

cambios de valores”.  

Asociando estas dos facetas del ocio personal y sociocultural, se favorece que 

el inmigrante adapte sus identidades intentando la (re)creación/integración/ 

actualización/desarrollo de papeles79 sociales que relacionen las antiguas (de origen) y 

las nuevas realidades (de destino); a criterio de Gorbeña Etxebarria (1996), “el ocio 

puede compensar experiencias negativas porque no tiene marcados unos límites que 

determinan la normalidad”. El ocio que se evidencia en el contexto personal y 

sociocultural, se puede direccionar a grupos de población o a ciudadanos con 

necesidades concretas, como ejemplo los inmigrantes en proceso de integración en el 

país de acogida. 

Específicamente sobre el sistema al que inmigrantes tienen que enfrentarse y 

que el ocio está predispuesto a integrarlos de forma ciudadana, se refiere a un proceso 

perceptivo de ocurrencias en tripla mención: a) se da durante el propio desarrollo de una 

vivencia de ocio; b) se relaciona a los buenos recuerdos de los hechos experimentados; 

c) se sucede por la posterior motivación en rehacerlas.  

                                                           
79 Son las formas de funcionamiento que el individuo asume en el momento específico en que reacciona a 
una situación específica, en la cual están involucrados otras personas o situaciones (Cukier, 2002: 201). 
Conjunto tradicional socio-histórico-cultural de las expectativas y de las posibilidades que se organizan en 
el tiempo y que crea aperturas para lidiar mejor con situaciones o circunstancias (Reñones, 2008). 
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Seguir este procedimiento, confirma una determinada vivencia de ocio como 

ámbito de integración de inmigrantes; evaluar positivamente esta secuencia, certifica 

que el inmigrante, tanto desarrolla una conciencia histórica de sí mismo, cuanto procesa 

el acto realizado respondiendo favorablemente a las dos cuestiones que indican 

manifestaciones del ocio, primero se percibe libre para elegir o toma de conciencia de 

lo que sea sus preferencias atendido desde una convergencia entre necesidades e 

intereses y segundo, se siente gratificado cuando la experimenta.  

Se hace hincapié que este Método de aprendizaje/asimilación de lo positivo que 

compone la vivencia de ocio, favorece al inmigrante memorizar los sentimientos 

placenteros y las sensaciones agradables referentes a la vivencia emprendida, para 

posteriormente recordarlas y rehacerlas; su significado  representa una considerable 

mejoría centrada en las vivencias que apuntan o actualizan la identidad del inmigrante, 

principalmente cuando demuestra la ampliación de las relaciones interpersonales en el 

destino. Por tanto, las vivencias de ocio muestran el vínculo, pues son formas que 

combinan la praxis con una conciencia de identidad del inmigrante frente a las nuevas 

realidades en el destino; los principios que fundamentan este aprendizaje, perciben las 

manifestaciones basadas en vivencias de ocio que producen la percepción de libertad 

de elegir, bien como los sentimientos de satisfacción o disfrute.  

Retroalimentar este modelo de actuación en el ocio, favorece el establecimiento 

de integración del inmigrante, primero porque proporciona una madurez personal, y 

segundo, porque facilita el procesamiento de los vínculos entre las dos culturas, de 

origen y de destino migratorio. Es como acceder a la conquista de una autonomía 

significativa (bienestar) que representa poseer herramientas con las cuales elige (toma 

de conciencia) de lo que sean sus preferencias, interés e ilusiones, bien como expresar 

disposición para el aprendizaje y desempeño de papeles (roles socioculturales) que 

fructifiquen en sensaciones gratificantes (satisfacción o disfrute) pues ha ganado un 

determinado dominio sobre las principales áreas que él mismo valora y desea controlar.  

Parece cosa simple y fácil de alcanzar, pero cuando se está involucrado en el 

proceso de integración en una cultura distinta de la del origen, es tremendamente 

angustiante viabilizar esta alternativa, que en realidad significa apoderarse de 

perspectivas en vivir. La posibilidad de éxito de este proceso80 se basa en dos aportes, 

                                                           
80 Se da como resultado de la diferenciación de la autonomía, habilidad, individualidad y de la participación 
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-que es donde el ocio se manifiesta-, identificado con la experiencia y apuntado como 

confluencia entre culturas. En el marco de estos postulados, el inmigrante por medio del 

ocio consigue una ampliación de su complejidad psicológica en el ámbito emotivo (Ser) 

y perceptivo (Estar); es decir, que el planteamiento, el desarrollo y el rememorar 

vivencias de ocio en el proceso de identificarlas como experiencia y como confluencia 

entre culturas, conduce el inmigrante a su integración en el país de acogida.  

Por lo tanto, el ocio que conduce a la integración es considerado un instrumento 

para que el inmigrante pueda alcanzar dos tipos de situaciones de vida normalizadas en 

el destino: primero, en el mundo personal-identitario y de las vivencias experimentadas; 

segundo, en el universo social del dominio de las interacciones y relaciones de la 

confluencia entre culturas de origen y de destino. Ambos suscitan dificultades, pero no 

imposibilitan en la práctica la identificación del mundo personal de cada cual a la hora 

de interactuar entre los autóctonos, necesitando para ello un intensa conciencia 

actitudinal81 con vistas a la integración; en gran medida, el ocio se encuadra de modo 

general por las concepciones formales de construcción de la ciudadanía.  

Para Unger y Kernan (1983) “el ocio exige del individuo cambios de valores, 

aprendizajes y vivencias”. Desde este punto de vista, existen tres condicionantes 

subjetivos que deben ser considerados, el primero es el 

compromiso/excitación/activación, el segundo es la satisfacción, y el tercero es la 

motivación intrínseca. Para Tinsley, Hiunson, Tinsley y Holt (1993) “el ocio está definido 

en función de la subjetividad de quien lo vive dando preeminencia a los aspectos 

individuales o personales entre los que destacan las emociones y la libertad”. Desde 

esta óptica, destacan dos elementos que deben ser considerados, el primero es la 

manifestación del sentimiento afectivo que la persona imprime en las situacionales, y el 

segundo es la demostración de autonomía que la persona evidencia en las situaciones; 

reunidos estos elementos, se encuentra respaldo teórico metodológico para el 

reconocimiento de las concepciones de sentido del ocio identificado con la experiencia 

como ámbito de integración de inmigrantes. 

Se considera el ocio sustentado por la vertiente humanista como uno diferencial, 

por su capacidad de generar sentido en medio a las vivencias, resultando en el 

                                                           
armoniosa con el medio sociocultural. 
81 Se trata de un estado interno mediador entre los estímulos del ambiente social y las respuestas del sujeto; 
tiene un papel capital en los procesos de cambio social (Rodríguez-Suárez y Agulló-Tomás, 2002: 128).  
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desarrollo personal de quien lo experimenta; su potencialidad abre horizontes de 

comprensión y conocimiento, posibilitando el encuentro que entrelaza siempre a uno 

con la vida de los demás. Por hecho de que el ocio en la vertiente humanista está 

asociado a actuaciones de varias índoles, Cuenca Cabeza (2003: 202) lo considera “una 

experiencia humana integral, centrada en actuaciones queridas (libres, satisfactorias), 

autotélicas (con fin en sí mismas) y personales (con implicaciones individuales y 

sociales), valorado como ámbito de expansión cultural idóneo visando promover 

experiencias con fines formativos”; según Laloup (1968: 60) “el ocio conduce a la cultura 

y ésta a la humanización en las relaciones”; a criterio de Caride Gómez (1998) “el ocio 

enfoca una dimensión básica de la vida cotidiana de la persona en función de los hábitos 

y comportamientos socioculturales de su comunidad”. En combinación a estos aspectos, 

la personalización del ocio ubica culturalmente las vivencias según los valores, 

creencias e intereses de quien lo experimenta.  

Desde estas perspectivas, se evidencian algunas características del ocio, como 

el conocimiento desinteresado, habilidad, creatividad, competencia para actuar y 

apertura a vivenciar Momentos y crear Proximidades. El ocio invita a quien lo 

experimenta, aceptar el reto de realizarse a sí mismo y lo desafía para que desarrolle 

capacidades de vivenciar los sentimientos de libertad y las sensaciones de felicidad, 

donde la motivación, ilusión e interés no parten de cualquier recompensa externa, sino 

de una intrínseca y grata satisfacción. En consonancia a estas capacidades inherentes 

al ocio apoyado en la vertiente humanista, Cuenca Cabeza (2000) establece sus 

principios más generales: a) vivencia que propone formas diversificadas y variados 

contenidos sugiriendo interrelaciones globalizadas; b) libertad (en términos de elegir o 

tomar conciencia) que invoca la autonomía personal, evita las manipulaciones y 

dirigismo y, crea oportunidades de elegir vivencias; c) felicidad (en términos de 

bienestar) que libera a la persona de las frustraciones y permite un vivir interior pleno, 

incluso en las circunstancias más adversas; d) satisfacción que estimula el disfrute y 

tiende a repetirse; e) cambio que convierte situaciones alterando valores. Desde estos 

puntos de vista, la integración de inmigrantes no puede tomarse como una vivencia 

orientada simplemente a conllevar en un tiempo o como acción pura y simple de 

conquistar; otro sin, se trata de descubrir la diferencia entre llevar el tiempo y vivenciar 

una experiencia, pues está orientado al desarrollo; este compromiso de experiencia de 
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desarrollo se sostiene exactamente en el carácter contributivo del ocio como ámbito de 

integración. 

 

2. Una Base Metodológica de la Investigación: Los Talleres de Ocio 

En esta investigación cobran importancia los contextos personales y 

socioculturales, puesto que son marcos que otorgan sentido a las acciones cotidianas, 

discursos y opiniones de las participantes; se investiga ‘desde dentro’, sus sentimientos, 

creencias, actitudes y comportamientos que contribuyen a refrendar conceptos, 

describir la realidad, comprender el mundo, conocer los significados y las formas de 

participación como estructuras básicas de las experiencias de ocio y de la integración 

social. Este proceso en el que las participantes se dan cuenta y al mismo tiempo se dan 

a conocer no es tarea fácil, sino que exige reflexión que madura a medida que se va 

practicando; desde esta conexión, es factible analizar y examinar las concepciones de 

sentido del ocio retratadas y reveladas a través de vivencias identificadas con la 

experiencia (que reflexiona conocimientos, competencias y habilidades para vivir la 

conquista inmigratoria) y apuntadas como confluencia entre culturas de origen y destino 

(que considera la diversidad un espacio para convivir en el ejercicio de la ciudadanía), 

a través de una técnica de recogida de datos de expresión simbólica, los Talleres de 

Ocio.  

Para alcanzar la expresión lúdica de las concepciones de sentido del ocio, se ha 

preparado un ambiente que facilita la desconexión temporal de la realidad para 

posibilitar el surgimiento de reflexiones sobre el ocio visando sacar contenidos de tres 

momentos: de la proyecciones de vivencias planeadas desde Brasil; de las actuales 

vivencias de gratificante satisfacción en Bilbao; de los recuerdos memorizados que se 

quedaron desde las vivencias de ocio. Se trata de una técnica de trabajo en grupo82 que 

facilita la vivencia reflexiva sobre el ocio; se parte de la comprensión y el análisis 

profundo de las expresiones de ocio experimentadas por las protagonistas en los 

ámbitos de integración. Bajo este parámetro esta investigación pretende conocer 

                                                           
82 Cuando se formula el modelo de los Talleres de Ocio instrumentalizado en esta investigación, se ha valido 

de algunos de estos principios como estrategia de alcance de metas pedagógicas/educativas del ocio 

(vivencia, libertad, satisfacción, personalización y desarrollo). Han participado 18 mujeres y se han 

celebrado en 3 encuentros de 4 horas cada uno, que totalizan 12 horas de trabajos en grupo.  
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objetivamente el mundo experiencial y subjetivo de las protagonistas a través de sus 

expresiones sobre el ocio, favoreciendo que vivencien el ocio en un ambiente en el que 

pueden entregarse a los hechos de una forma desinteresada, como propone la propia 

índole del ocio. La formulación del modelo de los Talleres de Ocio instrumentalizado en 

esta investigación se ha basado en los principios de vivencia de ocio: libertad, 

satisfacción, personalización y desarrollo.  

En cuanto al contenido, los Talleres de Ocio (recogido expresivo) se centran en 

informaciones de tres tipos: idealizado, vivenciado y rememorado. En el ámbito de lo 

idealizado, que significa concebir vivencias con anterioridad, se recogen dos tipos de 

datos: primero, proyección (desde Brasil) con referencias a imaginar los hechos a ser 

vivenciados; segundo, proposición (a partir de la llegada a Bilbao) con información sobre 

las vivencias contrastadas, entre lo que fue planeado y lo que realmente ha sucedido en 

Bilbao. En el ámbito de la actual vivencia, que significa activar e impulsar la adquisición 

de conocimientos, competencias y habilidades procedentes de momentos y de ocio 

identificado con la experiencia y apuntado como confluencia entre culturas de origen y 

destino migratorio, se consideran datos de dos tipos: primero, del momento y de 

proximidad que se refieren a la articulación del ocio desde la trascendencia de tiempo y 

espacio; segundo, de conocimientos, competencias y habilidades que aluden al 

profundizar el desarrollo de las vivencias de ocio. En el ámbito de lo recordado, que 

significa entrar en contacto con vivencias de ocio duraderas, se contemplan datos de 

dos tipos: primero, memorias que corresponden a incorporar las vivencias que fueron 

guardadas, pues tienen el mérito de ser muy significativas; segundo, evolución que 

aportan la integración de las vivencias identificadas con la experiencia (Ser del 

inmigrante) y apuntadas como confluencia entre culturas de origen y destino migratorio 

(Estar del inmigrante). 

Investigar el modo como se articulan los sentimientos/emociones y 

sensaciones/percepciones con los pensamientos, las palabras y las acciones, se 

consideran datos de dos tipos: primero, percibirse que tiene un significado de 

descubrimiento, aunque la persona se considere conocedora de sí misma siempre 

ocurren insights o despertar de hechos sorprendentes; segundo, dejarse conocer por el 

grupo en que la relevancia está en mirarse  a una misma a través de los ojos del otro, 

sería como el reflejo o espejo de sí por la mirada del otro. 
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 En el gráfico a seguir se expone de forma sucinta y esquemática el diseño 

técnico-metodológico de los Talleres de Ocio.  

 

  

Dado que los contenidos explorados son demasiado subjetivos, se considera la 

utilización de una delicada y sencilla metodología de intervención83 de manejo, 

interpretación y análisis denominada Sociodrama84, que posibilita categorizar variables 

inherentes al proceso de demarcar vivencias de ocio como ámbito de integración de 

inmigrantes. En esta intervención grupal se recopilan las percepciones, pensamientos, 

                                                           
83 La  técnica de la  dinámica grupal es un método de intervención, que trae a la superficie la completa y 

compleja realidad de vivir de las protagonistas, como un traje hecho a medida, un vehículo fabricado por 

encargo dentro del cual el espacio de maniobra es suficiente para disponer de millares de variaciones 

confortables de vivencias (Brito et al., 2006: 43). 
84 Método profundo de acción creado por Jacob Levy Moreno en la década de los años veinte del siglo 

pasado, que trata de las relaciones intergrupales y de ideologías colectivas; es un procedimiento dramático 

específico cuyo objetivo es intervenir en vínculos de los grupos naturales espontáneamente formados 

(familia, comunidad, etc.) o en grupos instrumentales (grupos de inmigrantes, grupos de aprendizaje, 

equipos institucionales, etc.) (Moreno, 1987). 

OBJETIVOS

•Formar un grupo de mujeres inmigrantes brasileñas que experimente el
ocio en cuanto reflexionan sobre él como ámbito de integración migratória

• Averiguar la realidad y las circunstancias, situaciones o eventos que
envuelven el ocio desde el origen hasta el destino migratorio

•Integrar tres acciones (proyectadas/idealizadas desde Brasil, vivenciadas en
Bilbao y rememoradas)

•Conocer las concepciones de sentido del ocio

METODOLOGÍA
•Pesquisa Sociodramática: Método de (interviene)acción que analiza y trata

las relaciones interpersonales

ETAPAS

•1ª. Calentamiento/Caldeamiento: Dimensión creativa que irrumpe en el
tiempo y espacio cotidiano a través de la confección de piezas de artesanía,
el dibujo/pintura, la escultura en arcilla y el modelaje de máscaras en gaza
de yeso, como forma de comprobación, examen de los hallazgos y de las
revelaciones que aporta el ocio como ámbito de integración inmigratoria

•2ª. Acción Dramática: Actuación que interviene en los vínculos grupales,
por medio de un programa secuenciado de vivencias que relacionan los
actos concretos de la primera etapa del calentamiento, con una
investigación, reparación y recreación corporal, imaginaria y simbólica
permitiendo remodelar los modelos de la vida real adquiriendo nuevas
conductas; y desarrollada en un espacio escénico que promueve la
ludicidad y la creatividad como catalizadores de identificación del ocio con
la experiencia y de confluencia entre culturas de origen y destino migratorio

•3ª. Compartir y Procesamiento: Comunicación de insights entre las
protagonistas; representa una caja de resonancia grupal
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inquietudes, interrogantes, ansias, sentimientos, misterios, penas, temores, dolores, 

desamparos, emociones, conflictos/sufrimientos, incertidumbres, frustraciones, 

opresiones y problemas existenciales, en función de la comprensión de la realidad que 

mujeres inmigrantes brasileñas experimentan en el ámbito de integración migratoria.  

Conclusiones 

El más exitoso desempeño en la integración resulta auténtico sentimiento de 

libertad y autonomía personal, en que el inmigrante proceda como agente causal 

primario de sus propias motivaciones, ilusiones e interés, comprometido en tomar 

decisiones en función de conjugar las índoles interculturales; esta forma de actuación, 

posibilita que el inmigrante haga el dominio de sus vivencias en pro de una percibida 

libertad en elegir lo que le sea más gratificante y satisfactorio. Teniendo en cuenta que 

integrar es engranar dos realidades de tal modo que las mujeres investigadas conserven 

su modo propio de ser y colaboren fecundamente en una misma tarea de vincular 

realidades y actos que son de rangos distintos y de diversos para dar lugar a un conjunto 

lleno de sentido para quien lo experimenta, describimos que es lo mismo que implicarse 

en una dimensión personal, como un proceso por el cual el individuo como sujeto 

autónomo y libre construye su propia forma de completar un todo con las partes que 

faltaban, o sea, realizar una síntesis integradora de sus proyectos particulares con el 

nuevo ámbito de vida social y cultural. A seguir algunos de los resultados obtenidos: 

Al manifestar las vivencias del ocio (de carácter concreto) señalan: primero, satisfacción quedándose en el 
hogar, segundo, rezar a Dios en la iglesia y tercero, caminar por las calles. Viajar representa la una marca de 
interés vivencial unida a la práctica de ir a la playa; ir al cine, el deporte/gimnasio, mientras trabajar son 
importantes referencias vivenciales; complementando los datos, muchas mujeres informan que les gusta 
escuchar música y salir con amigos.  

Cuando expresan las vivencias de ocio (de naturaleza conceptual) con las que cuentan para extraer algo de 

bueno de los hechos (positivos o negativos) que les suceden o acerca de lo que están experimentando, cuatro 

de cada diez de las protagonistas expresan que se reconocen valientes, luchadoras y fuertes para superar 

conflictos, una cuarta parte se siente fortalecida en su identidad recordando el pasado en Brasil.  

Indicativo de expresión de las vivencias de ocio, son mezcladas percepciones derivadas de pensamientos, 

creencias y opiniones que conforman un desarrollo personal afirmativo de la identidad sociocultural resultado 

de los cambios de vida. Son representativos de rasgos que combinan las vivencias de ocio de naturaleza 

concreta (ejemplo, quedarse en el hogar, caminar por las calles, salir de viaje, ir a la playa, etc.) con las 

vivencias de ocio de carácter conceptual (ejemplo, reconocerse valiente, luchadora y fuerte para superar 

conflictos, recordando sus experiencias pasadas en Brasil) desconectándose del tiempo cronológico 

(posibilidad de crearse en la Categoría del Momento) y de los espacios físicos (oportunidad de crearse en la 

Categoría de la Proximidad). 

A la vista del estado de ánimo general hay un predominio de los sentimientos, emociones y afectos positivos 

sobre las sensaciones negativas, angustiosas o sensaciones de malestar. 
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Los sentimientos de felicidad proceden desde el alcance de determinados objetivos, teniendo en cuenta el 

desarrollo en la vida cotidiana, observando una adecuada satisfacción de las necesidades, creando la 

conciencia perceptiva de que ciertas experiencias vividas reflejan matices de satisfacción y otras veces de 

placer capaces de determinar una mejor calidad de vida. 

En general, se reconocen ‘señora de su destino’ experimentando vivir ciertas experiencias por el simple acto 
de disfrutar más de la vida, basándose en su propio esfuerzo para superar obstáculos.  

Aunque no sea mayoría, un considerable porcentaje muestra sensaciones de angustia (frustración, 
desaliento) debido al choque cultural y enseñan manifestaciones de indignación (factibles por el color de la 
piel y convivir con el estigma de ser ‘hambrienta’, además del estereotipo de la mujer brasileña ser prostituta).    

Consideración que las condiciones que desarrollan la vida en Bilbao, han permitido una percepción apropiada 
a respecto del bien’estar’ (nivel de satisfacción, libertad, autonomía, gratificaciones, etc.). 

En acceder a la conquista del bienestar, es común la disposición en desempeñar papeles/roles socioculturales 

que fructifican en el dominio sobre las principales áreas valoran y desean controlar (relaciones exogámicas 

y vinculación a los demás, relacionamientos de amistades) filtrando e interpretando las experiencias 

cotidianas en provecho de la interculturalidad.  

El sentido de pertenencia, se mantiene fuerte mostrando maneras de armonizar las culturas brasileña y vasca.   

La identidad conductual, sin embargo sufre un proceso de aculturación observado por la adquisición de 
nuevas costumbres diferentes de las manifestadas en Brasil; y las actitudes suelen ser biculturales donde se 
queda claro el deseo de mantener las señales de identidad brasileñas y a la vez asumir nuevos estilos de vivir 
de Bilbao.  

Son producidos tanto los sentimientos de libertad y señales de autonomía como las sensaciones gratificantes 

de satisfacción o disfrute. Esta forma de interrelacionarse directamente con el social y el cultural, es la que 

crea el sentido de pertenecer, actualizando y desarrollando la identidad étnica y 

concretando/conceptualizando las vivencias de ocio como ámbito de integración. 
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ENCANTOS E DESENCANTOS ALÉM DO ATLÂNTICO: OS ESTUDANTES 
AFRICANOS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA 

LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA 

 

Emanoel Luís Roque Soares85 
Leodinéia da Costa Reis86 

 

1. Introdução 

Este trabalho pretende relatar as dificuldades encontradas pelos estudantes 

africanos ao chegarem no Brasil e se depararem com espaço geográfico, cultura, 

idioma, identidade diferente, além do desconhecimento das regras burocráticas e 

pedagógicas da universidade brasileira, a adaptação e integração ao meio social e 

acadêmico.  

Os programas de intercâmbios, como o Programa de Estudantes-Convênio de 

Graduação (PEC-G) e acordos de Cooperação Internacional Brasil X África não têm se 

mostrados suficientes para resguardar os imigrantes estudantes negros, especialmente 

os provenientes do continente Africano, do racismo e preconceito racial existente na 

sociedade brasileira. 

Com a implantação das sedes da Universidade da Integração Internacional da 

Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB ) nos estados do nordeste do Brasil, Ceará e Bahia, 

a região tem recebido um relevante número de migrantes estudantes de Angola, Cabo 

Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. 

Tal contexto é analisado aqui na perspectiva dos sociólogos classicos e 

contemporâneos, bem como dos teóricos da migração.   

Os estudos clássicos de Thomas Robert Malthus (1766-1834), Karl Marx (1818-

1883), Émile Durkheim (1858-1917), Max Weber (1864-1920), se referiam a imigração 

de forma transversal, como componente intrínseco de estudos como a revolução 

industrial e a evolução do capitalismo. A migração era abordada enquanto consequência 
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do processo de desenvolvimento do capitalismo, o qual se concentrava nos ideais da 

industrialização, urbanização e mobilidade populacional.  

Foi a partir do início do século XX que os sociólogos norte-americanos se viram 

forçados a pensar na imigração como um problema, devido a onda migratória da Europa 

para os Estados Unidos. A obra de Thomas & Zananiecki (1918) – The Polish Peasant 

in Europe and America – foi a pioneira dentro dessa abordagem que influenciou os 

estudos posteriores de migração. Obras dessa natureza influenciaram o surgimento da 

sociologia urbana e da sociologia do desvio, temas estes retomados pela Escola de 

Chicago. Esta última desenvolveu análises nos processos de adaptação, aculturação e 

assimilação de grupos imigrantes dentro da sociedade americana. Para esses 

processos de aculturação foi utilizado o termo Melting Pot (GLAZER, MOYNIHAM, 

1970). 

Entretanto, esta teoria não se concretizou, gerando críticas à Escola de Chicago 

e dando margem a uma reconfiguração dos fluxos migratórios internacionais. Os novos 

grupos imigrantes trouxeram a questão dos pressupostos assimilacionistas e a partir 

dos anos 60 os estudos puderam ser caracterizados com revival étnico, tomando a 

frente os princípios da modernização (ASSIS; SASAKI, 2000). 

A partir do final do século XX os estudos tornaram-se mais macrossociológico, 

dedicando a uma análise mais quantitativa e com maior ênfase no indivíduo migrante. 

No Brasil as pesquisas e publicações foram mais voltadas para o processo migratório 

internacional de dentro para fora. De acordo as autoras Assis e Sasaki, 2001, esse 

fenômeno ainda é recente no contexto mundial. 

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU) em 2013 o número de 

migrantes no mundo atingiu a 232 milhões (3,2% da população), que saem dos seus 

países de origem por diversas razões: econômica, ambientais, política, trabalho, 

tentativa de uma vida melhor.   

No início do século XX, a primeira grande onda migratória era de britânicos, 

irlandeses para os Estados Unidos e Canadá. O Brasil recebeu milhões de portugueses, 

espanhóis e italianos, entre os séculos XIX e XX. A partir da segunda metade do XX 
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observou-se uma grande movimentação de povos oriundos da América Latina, Ásia, 

África e Leste Europeu para Estados Unidos, Canadá e Europa. 

 

2. Desenvolvimento 

A partir da década de 1960, teve início a migração para o Brasil de jovens 

africanos oriundos dos países recém independentes. Em 1961, com a implementação 

de uma Política externa independente pelo então presidente da República Jânio 

Quadros, iniciou-se a libertação do jugo norte americano. Segundo o sociólogo 

senegalês Allain Kely,  

 

A nova postura da diplomacia brasileira vai propiciar a abertura de embaixadas 
(Senegal, Gana, notadamente), bem como a assinatura de convênios de 
cooperação cultural e técnica com os novos países independentes da África 
Negra. Esses convênios deram início à vinda de estudantes africanos para 
estudar em várias universidades do país (KELY, 2001, p. 112). 

 

O Brasil é cenário de uma história de imigrantes forçados e “espontâneos”. 

Contudo, a relativa estabilidade econômica do país, a partir do século XXI, foram fatores 

atrativos de novos imigrantes estrangeiros que deixam seus países de origem por 

questões adversas, como desastres ambientais, guerras, crises financeiras, perspectiva 

de novos investimentos, estudos ou simplesmente interesse pela cultura brasileira. 

Na medida que as regiões de economia central, como a Europa, cerram 

decisivamente suas fronteiras, crescem as migrações de povos provenientes de locais 

onde se agravam os problemas socioeconômicos e políticos, como a África.  

Entretanto, nem todos vêm fugindo de uma situação econômica negativa. 

Existem aqueles que vêm para continuar os estudos através de programas de 

intercâmbio universitário, como o Programa de Estudantes-Convênio de Graduação 

(PEC-G), que oferece ensino superior gratuito a estudantes de países em 

desenvolvimento e a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-

Brasileira (UNILAB), instituição criada a partir de um acordo de cooperação entre o 

Brasil e os países membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 

(CPLP), especialmente os países africanos.  

Outras Políticas Públicas voltadas para imigrantes em situação de 

vulnerabilidade estão sendo adotadas, como é o caso das cotas para refugiados e 
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solicitantes de refúgio que foram concedidas pelo Conselho Universitário da 

Universidade Federal do ABC (São Paulo) com interesse de ingressarem na graduação 

a partir de 2018.  

Segundo o reitor da UFABC, Klaus Capelle, “a resolução reafirma que os direitos 

humanos, educação e ciência são valores universais da humanidade” (ACNUR, 2017).  

A conjuntura política mundial tem incentivado a migração intensiva de povos de 

uma região para outra, por diferentes motivos e em diversas condições. O Brasil está 

sendo um grande receptor de imigrantes e a Bahia, ainda que em menor proporção que 

os outros estados, vem notando também este fluxo. 

Com a implantação das sedes da UNILAB nos estados do nordeste do Brasil, 

Ceará e Bahia, a região tem recebido um relevante número de migrantes estudantes, 

especialmente os do continente Africano, como Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, 

Moçambique, São Tomé e Príncipe e também fazem parte do acordo Portugal e 

Timor-Leste. Contudo, essa imigração incentivada por um acordo de cooperação 

internacional entre os países de língua oficial portuguesa (PLOP), requer um olhar 

cuidadoso para a forma de como estes estão sendo inseridos neste território de destino, 

que apesar de haver características de identidades próximas as suas, não deixa de ser 

uma cultura diferente.  

Müller e Silva referem-se ao sociólogo senegalês Kaly (2001) ao informar que a 

tradição de receber jovens de países africanos nas instituições brasileiras, remonta ao 

século XIX. Segundo o referido autor, “já no século XIX os filhos e filhas de alguns 

dignitários angolanos e moçambicanos eram enviados para serem educados nas 

escolas do Rio de Janeiro” (KELY apud MÜLLER; SILVA, 2016, p.56). 

Segundo as pesquisas realizadas por Müller e Silva (2016) a regulamentação do 

ingresso de jovens de países latino-americanos, caribenhos, africanos foi a partir de 

1964 através do Programa Estudante de Convênio de Graduação (PEC-G). Sendo este 

o principal meio de ingresso de estudantes estrangeiros nas Instituições de Ensino 

Superior (IES) brasileiras. Contudo, até a década de 1970, os estudantes do PEC-G 

eram oriundos especialmente dos países latino-americanos. Somente com a 

independência dos últimos países da África que ainda eram colônias na década de 

1970, os estudantes dos países africanos foram incluídos no rol dos participantes do 

programa. O maior número de estudantes dos Países Africanos de Língua Oficial 

Portuguesa (PALOP) no PEC-G registrou-se na primeira década dos anos 2000, quando 
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o Brasil recebeu mais 7.676 jovens como estudantes de graduação, e dentre estes 6.001 

eram africanos, 1.636 latino-americanos e 39 asiáticos. Dos 6.001 estudantes 

provenientes de países africanos, 5.082 eram alunos dos PALOP. “De Angola vieram 

583 estudantes, de Cabo Verde, 2.657, da Guiné Bissau, 1.336, de Moçambique, 191 e 

de São Tomé e Príncipe, 315” (MÜLLER; SILVA, 2016, p.56).  

De acordo com as estatísticas da Unesco (UNILAB, 2014), Portugal é o primeiro 

país como principal destino de estudantes dos países lusófonos, seguido pelo Brasil. 

São mais de três mil estudantes que chegam, anualmente, de Angola, Moçambique, 

Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe para cursar o ensino superior no 

país. Sendo a maioria de origem angolana e guineense, enquanto os cabo-verdianos 

estão em quarto lugar. 

Entre diversas opções para fazer a graduação no Brasil, a mais comum é pelo 

PEC-G, por oferecer ensino superior gratuito a estudantes de países em 

desenvolvimento.  

“Nos últimos dez anos, foram mais de seis mil estudantes selecionados por este 

convênio, que existe há quase 50 anos. Os cursos com o maior número de vagas são 

letras, comunicação social, administração, ciências biológicas e pedagogia” (UNILAB, 

2014).  

A partir do governo de Lula o Brasil intensifica a relação com os países em 

desenvolvimento, entre eles os países africanos, diversificando na sua estratégia 

global de política externa, através do acordo de Cooperação Técnica entre Países em 

Desenvolvimento (CTPD) ou Cooperação Sul-Sul.  

Entretanto, o sociólogo Allain Kely (2001) traz, em seu artigo, a seguinte 

reflexão: 

 

A grande maioria dos passageiros negros dos vôos internacionais para o Brasil 
é composta de jovens africanos que vêm estudar em várias universidades do 
país. As universidades brasileiras estão sendo cada vez mais procuradas. A 
grande maioria desses estudantes alega que um dos principais motivos da 
escolha do Brasil é a suposta democracia racial aqui existente. Mas as 
constantes humilhações sofridas, em razão dos diferentes tipos de 
discriminação, estão transformando esses estudantes em atentos 
observadores e novos debatedores da discriminação à brasileira (KELY, 2001, 
p. 107-108). 

 
 

A cooperação acadêmica com os países africanos tem contribuído para a 

formação de técnicos capacitados para atuar no mercado e tem favorecido a geopolítica 
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brasileira neste continente, quebrando o paradigma da exploração que esta população 

vem sofrendo ao longo da história.  

A criação da Unilab é fruto desta política de cooperação solidária, especialmente 

com os países africanos, para que os estudantes tivessem acesso a conhecimentos que 

contribuíssem para solucionar problemas nas sociedades de origem. 

Contudo, esta relação para o desenvolvimento local vai além de uma ajuda 

econômica, por envolver questões culturais e indenitárias.   

Esta pesquisa pretende levantar dados que possam identificar possíveis 

dificuldades na integração dos imigrantes estudantes da UNILAB na sociedade baiana. 

Dessa forma, observa-se a necessidade de um acompanhamento mais cuidadoso para 

que esta nova diáspora seja integrada à sociedade baiana, com a finalidade de não se 

repetirem as ações que deram origem a exclusão que impactam até hoje a sociedade 

brasileira. 

Gusmão traz uma reflexão atual: 

 

Nessa medida, entre muitos sonhos e realidades colocados em trânsito, cabe 
olhar os estudantes dos países africanos em solo brasileiro com base na 
existência de relações supranacionais típicas de um mundo globalizado no 
interior de um jogo de relações que lhe é próprio. (MÜLLER, SILVA, 2016, p. 
57 apud GUSMÃO, 2012, p. 55). 

 

A despeito do domínio da língua portuguesa e de um passado histórico 

semelhante, os estudantes africanos enfrentam, também, dificuldades oriundas de um 

forte choque cultural e identitário ao se deparar com o preconceito racial ainda existente 

na sociedade brasileira, o que dificulta, sobremaneira, a adaptação e permanência 

simbólica de tais jovens no cotidiano de uma pequena cidade do Recôncavo da Bahia, 

onde está instalado o Campus dos Malês, mais recente da Unilab. 

O sociólogo argelino Abdelmalek Sayad traz a distinção de “estrangeiro” e 

“imigrante” quando diz: “Se o estrangeiro é a definição jurídica de um estatuto, imigrante 

é antes de tudo uma condição social” (SAYAD, 1998, p. 243).  

Sayad reafirma este pensamento ao dizer: 

 

Lembrar as definições sociais do imigrante e do estrangeiro, é lembrar a 
relação de dominação que foi estabelecida entre sistemas socioeconômicos 
diferentes, entre países e continentes desigualmente desenvolvidos e que se 
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reduz de forma idêntica no fenômeno da emigração/imigração (SAYAD, 1998, 
p. 245).  
 

 

Contudo, esta distinção não se resume apenas ao imigrante e nem no contexto 

sócio econômico. A reflexão trazida por Maria Cristina Melo, a partir das pesquisas 

realizadas pelo Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros do Recôncavo da Bahia (NEAB – 

Recôncavo) sobre a invisibilidade dos negros e negras nos livros didáticos, história da 

arte é um dos exemplos da manutenção de uma ideia de primitivismo que colaboram na 

formação de mentalidade e de posicionamentos sociais. Estes após a Lei nº 

11.645/2008 são foçados a aderir as mudanças posturais e a aceitação, no que se refere 

a atuação do indivíduo negro, na construção da História nacional, bem como as suas 

ricas contribuições para a cultura brasileira.  

A Lei Nº 11.645/2008 altera a Lei nº 9.394/1996, modifica a Lei 10.639//2003 e 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 26-A.  Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, 
públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-
brasileira e indígena. 
§ 1o  O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos 
aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população 
brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história 
da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a 
cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da 
sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, 
econômica e política, pertinentes à história do Brasil. 
§ 2o Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos 
indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, 
em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história 
brasileiras.  

 

Esta pesquisa baseia-se não só nas bibliografias clássicas e contemporâneas, 

em notícias jornalísticas, publicações, mas também em depoimentos orais dos próprios 

imigrantes estudantes africanos da UNILAB. Além disso, serão feitos contatos com os 

órgãos públicos, organizações civis, a população local e a própria universidade para 

obter dados e identificar o nível de informação quanto aos procedimentos legais, 

questões identitárias, sociais, econômicas e culturais. 

O trabalho ora apresentado propõe uma análise dos estudantes africanos da 

Unilab desde a sua motivação para sair do seu território, a chegada e instalação na 

cidade de São Francisco do Conde, Bahia, bem como a inserção destes na sociedade 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art26a.
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baiana.  Trata-se, portanto, de uma pesquisa de cunho qualitativo, que poderá ser 

utilizada como técnica investigativa grupos focais, nas modalidades que se 

apresentarão necessárias, exploratória, clínica e vivencial, entre outras segundo 

classificações trazidas Morgan (1997 apud Gondim 2003).  

 

Morgan (1997) define grupos focais como uma técnica de pesquisa que coleta 
dados por meio das interações grupais ao se discutir um tópico especial 
sugerido pelo pesquisador. Como técnica, ocupa uma posição intermediária 
entre a observação participante e as entrevistas em profundidade. Pode ser 
caracterizada também como um recurso para compreender o processo de 
construção das percepções, atitudes e representações sociais de grupos 
humanos (MORGAN, 1997, p.151; Veiga & Gondim, 2001). 
 
 

Será realizada através de um estudo de caso no qual serão aplicados 

questionários semiestruturados na coleta de dados, elaboração de questionários e 

entrevistas. 

Outra técnica também importante de ser utilizada é a observação participante, que trará 

informações importantes para a construção do material didático.  

Para a pesquisa de campo, sugere-se que no primeiro mês seja construído um 

questionário preliminar, que será flexível a demanda que se apresentará. Do segundo 

ao quarto mês deverá ser realizado um mapeamento dos locais para identificar os 

indivíduos imigrantes, onde residem, estudam, trabalham, se agrupam. Incluindo a visita 

na Unilab, onde estudam os jovens africanos oriundos dos países lusófonos. 

E nos oito (8) meses restantes realizar-se-á uma aproximação com o objetivo de 

coletar informações para a construção do material. Este encontro deverá ser mensal, 

também com os representantes da Associação dos Estudantes e Amigos da África 

(ASEA), a população local e a construção do material de dissertação. 

 

3. Conclusão 

Diante do exposto, considera-se necessário e importante construir um material 

didático, dicionário informativo, a partir das reflexões dos estudantes africanos dos 

países lusófonos, como meio de informação e orientação antes e durante a vivência 

desses em São Francisco do Conde, na Bahia. 

Vivemos no Brasil permeado pelas desigualdades sociais, onde a nossa história 

nos revela que a origem desses problemas é decorrente da má política de inserção dos 
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imigrantes (negros) e seus descendentes no processo de desenvolvimento econômico 

brasileiro.   

A segregação racial e social, bem como a exclusão de um público específico no 

desenvolvimento econômico do país ao longo da história, gerou sérios problemas 

socioeconômicos na sociedade brasileira atual.  

Segundo o antropólogo Kabengele Munanga (MUNANGA, 2009, p.6, apud 

MALOMALO, 2009, p.11), “A melhor abordagem seria aquela que combina a aceitação 

da identidade humana genérica com a aceitação da identidade da diferença”. 

Este estudo se justifica pela necessidade de investigar as dificuldades 

encontradas pelos estudantes africanos da UNILAB ao se depararem com o espaço 

geográfico, a cultura, o idioma e a identidade diferente as suas, além do 

desconhecimento das regras burocráticas, pedagógicas da universidade brasileira, a 

adaptação e integração ao meio social e acadêmico.  

A partir das informações levantadas será realizado um material didático 

informativo para auxiliar este público na relação e vivência na sociedade e no território 

brasileiro.  

Este material também será suma importância para levar informações para a 

sociedade, especialmente local, em São Francisco do Conde, Bahia.  

Desta forma, aplicando a Lei 11.645/2008 por questionar a invisibilidade do 

negro africano, quando desconsiderada as relevantes contribuições trazidas pelos 

estudantes africanos dos países lusófonos. 

Esta pesquisa além de gerar a produção de um material didático-pedagógico 

direcionado às questões étnicas e desigualdades sociais. Também incentivará a criação 

de políticas públicas para prevenir e resolver problemas apresentados.   

Contudo, a situação vivenciada pelo preto e pela preta estrangeiro (a) no Brasil, 

decorre da deformação da mentalidade da sociedade brasileira, empenhada em manter 

o negro e afros descentes em posições de inferioridade. 

Tendo em vista que o ensino nas instituições brasileiras é acentuadamente 

etnocêntrico, eurocêntrico e marcado pelo desconhecimento sobre a África. 

Desta forma, os acordos de cooperação Brasil África e a integração dos pretos 

africanos em São Francisco do Conde, na Bahia, deve ir além de uma bolsa de estudo 
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e da garantia de vagas nas universidades brasileiras, por não se tratar apenas de 

questões econômicas e políticas, mas sobretudo de uma análise sócio antropológica.  
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ESTADO DE EMERGÊNCIA PERMANENTE: OS IMPACTOS DO RECURSO AOS 
DISPOSITIVOS EMERGENCIAIS NA GESTÃO DA IMIGRAÇÃO NA ITÁLIA 

                                                       

                           

Fernanda Di Flora Garcia87 

 

I. Introdução 

O presente artigo investiga a consolidação do estado de emergência permanente 

na Itália e sua vinculação direta ao fenômeno da imigração. Para analisar os impactos 

da compreensão da imigração como questão emergencial na sociedade e na 

democracia italianas, este trabalho investiga o papel dos dispositivos jurídicos 

denominados “decretos-lei”, decretos de urgência e decretos de emergência, 

evidenciando como são articulados alguns elementos fundamentais do processo de 

exclusão e discriminação dos imigrantes no país, enfatizando ainda como sua utilização 

rotineira deteriora a democracia, implicando em mudanças políticas, culturais e sociais 

profundas. Nesse sentido, a análise se baseia não apenas na compreensão da 

centralidade do poder executivo na gestão da imigração, mas na legitimação 

subsequente pelo legislativo dos referidos dispositivos, entendidos como dispositivos de 

segurança característicos de momentos excepcionais, de turbulência social, mas que 

têm sido progressivamente incorporados no cotidiano habitual das instituições italianas 

há mais de vinte anos. 

Para compreender a função que os dispositivos de controle denominados 

“decretos-lei” desempenham na gestão da imigração, do refúgio e do asilo, assim como 

seu impacto no funcionamento da própria democracia italiana, é preciso definir 

conceitualmente a categoria "dispositivo”, para então estabelecer juridicamente o que é 

um decreto-lei, um decreto de urgência ou emergência. Seguindo o conceito tal como 

elaborado por Michel Foucault, com o termo dispositif pretende-se enfatizar a 

pluralidade de mecanismos que estão dispostos como uma rede, as múltiplas 

dimensões que o poder assume. A partir dessa ótica, os dispositivos, especialmente os 
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dispositivos de segurança, desempenham papel fundamental nas sociedades 

contemporâneas enquanto estratégia e técnica fundamental do poder. 

 De acordo com Giorgio Agamben, a "ferramenta" de análise foucaultiana 

denominada dispositivo é um termo central quando o filósofo passa a se dedicar sobre 

o tema da "governamentalidade"88, desempenhando "função eminentemente 

estratégica" para desvendar as intersecções entre "relações de poder e relações de 

saber". Na análise foucaultiana sobre a governamentalidade, o Estado emerge como o 

centro difusor e organizador das relações, através das distintas formas de poderes, 

mecanismos e dispositivos que atuam sobre a vida da população. Nesse sentido, um 

dispositivo é, segundo Foucault 

uma certa manipulação das relações de força, de uma intervenção racional e 
combinada das relações de força, seja para orientá-las em certa direção, seja 
para bloqueá-las ou para fixá-las e utilizá-las. O dispositivo está sempre inscrito 
num jogo de poder e, ao mesmo tempo, sempre ligado aos limites do saber, 
que derivam desse e, na mesma medida, condicionam-no. Assim, o dispositivo 
é: um conjunto de estratégias de relações de força que condicionam certos 
tipos de saber e por ele são condicionados89. 

 

 Conforme destaca o filósofo italiano Sandro Chignola, "um dispositivo é (...) o 

ponto de ligação de elementos heterogêneos: discursos, sim, mas também os 

regulamentos, soluções arquitetônicas, decisões administrativas, proposições 

filosóficas e morais, tecnologias"90, cujo objetivo, de acordo com Agamben, é "gerir, 

governar, controlar e orientar"91. Os dispositivos, especialmente os dispositivos de 

segurança, possuem acima de tudo a função de controlar corpos e territórios e definir 

para a sociedade o que será considerado aceitável, quais corpos poderão circular. De 

acordo com Giorgio Agamben, os dispositivos e o paradigma da segurança sofreram 

uma generalização sem precedentes na sociedade contemporânea, como também já 

anunciava Foucault no final da década de 1970, ao afirmar que “o conjunto das medidas 

legislativas, dos decretos, dos regulamentos, das circulares que permitem implantar os 

mecanismos de segurança, esse conjunto é cada vez mais gigantesco”92. 

                                                           
88 Agamben, Giorgio. O que é o contemporâneo e outros ensaios. Argos, 2009, p.09-29. 
89 Foucault apud Agamben, Idem, p.29. 
90 Chignola, Sandro. Sobre o dispositivo: Foucault, Agamben, Deleuze. Cadernos IHU ideias, ano 12, n°214, 
vol. 12, 2014. p.09. 
91 Ibidem. 
92 Foucault, Michel. Segurança, território, população. São Paulo: Martins Fontes, 2008, p.11. 
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A análise de Didier Bigo sobre a “mundialização da insegurança”93 e o “ban-

óptico”94 é igualmente pertinente para a compreensão dos dispositivos de controle 

contemporâneos. Bigo enfatiza como os dispositivos descritos por Foucault mantém sua 

atualidade, sobretudo no contexto da “insegurança global”, onde os “gerentes de 

inquietação” internacionais tais como os agentes de segurança, a polícia de fronteiras, 

as companhias aéreas, entre outras, trabalham tanto internamente quanto à distância 

para monitorar, controlar e vigiar o movimento da população. Assim, “tomados em 

conjunto, esses discursos, essas práticas, regras e arquiteturas físicas formam um 

aparato completo, conectado, o que Foucault chamou de dispositif”95. Os dispositivos 

assumem, portanto, o papel de determinar quais serão as categorias indesejáveis, que 

serão controladas ou afastadas dos diversos territórios nacionais, excluídas por meio da 

materialização de discursos que fomentam a ideia de risco, de inimigos internos, tanto 

por meio de “instituições, estruturas arquitetônicas (de centros de detenção a terminais 

de aeroportos), quanto de leis e medidas administrativas- cada uma das quais seleciona 

certos grupos para tratamento especial”96. Não apenas o poder de afastar, reter, 

expulsar e controlar é acentuado, mas igualmente o poder discursivo que qualifica e 

nomeia as categoriais sociais, objetivando articular o complexo conjunto de normas, 

poderes e saberes que orientam os dispositivos de segurança no governo das 

populações. O que Didier Bigo busca demonstrar é o alcance sem precedentes que tais 

dispositivos assumem nas sociedades neoliberais, ampliando simultânea e 

paradoxalmente o poder do Estado soberano em tornar rotineiro e habitual o recurso ao 

estado de emergência.  

Partindo, portanto, da ótica da ampliação e rotinização dos dispositivos 

securitários empregados por diversos agentes e instituições, Didier Bigo efetua uma 

                                                           
93 Bigo, Didier. La mondialisation de l’ (in) securité? Reflexions sur le champ des professionnels de la gestion 
des inquietudes et analytique de la transnationalisation des processus d’(in)securisation. Cultures & conflits, 
L’Harmattan, 2005, pp.53-101 
94 Termo que, avançando na teoria foucaultiana do Panóptico, pretende evidenciar a maneira pela qual as 
novas tecnologias elaboram perfis para determinar quem será alvo de vigilância específica, quais serão as 
categorias de pessoas excluídas, principalmente por meio da utilização de biometria e do controle da 
movimentação das pessoas através das fronteiras. Seu principal objetivo é traçar o perfil das minorias 
indesejadas. Ao contrário do Panóptico que busca disciplinar, o ban-óptico trata de cercear e controlar os 
que estão “fora da sociedade”, os grupos indesejados no mundo global. Ver: BIGO, Didier. Securité et 
immigration. Paris, L'Harmattan, 1997. 
95 Bigo Apud Bauman. Vigilância líquida. Diálogos com David Lyon. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 
2013,p.14 
96 Ibidem, p.15-16. 
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crítica à interpretação de Giorgio Agamben sobre o estado de exceção, considerando 

que tal conceito pressupõe a dramática suspensão das leis e garantias jurídicas, 

efetuada unicamente pelo Soberano. Para o sociólogo, não é o estado de exceção que 

predomina nas sociedades contemporâneas, mas a rotinização do estado de 

emergência enquanto técnica fundamental de governabilidade, como aperfeiçoamento 

das técnicas de vigilância e controle sobre determinadas categorias sociais97. O poder 

maior do Estado soberano então se manifesta não como poder em suspender a ordem 

jurídica, mas poder que reside na capacidade de definir quais serão as classes 

perigosas, os riscos, os criminosos e os inimigos que se deve combater tanto no interior 

do próprio território como fora dele, por meio de seu gigante aparato de segurança. 

Contudo, é importante destacar que Didier Bigo parece ignorar o fato de que um dos 

aspectos principais sustentados pela teoria da exceção de Giorgio Agamben é aquele 

relacionado à generalização do estado de exceção nas democracias ocidentais 

desenvolvidas sem que haja a declaração formal da exceção, por meio, especialmente, 

da declaração rotineira do estado de emergência. 

Para o que nos interessa no escopo deste trabalho, isto é, para avançar na 

compreensão dos dispositivos securitários enquanto dispositivos que rotinizam a 

exceção, a análise de Didier Bigo e Giorgio Agamben, embora divergentes em muitos 

aspectos, são igualmente elucidativas. A diferença mais significativa entre a teoria da 

securitização e da emergência elaborada por Didier Bigo com relação à ideia de exceção 

tal como desenvolvida por Agamben diz respeito ao enfoque sobre os atores principais 

dos referidos processos. Enquanto Agamben e demais autores que seguem sua linha 

argumentativa destacam o protagonismo dos atores políticos no processo de 

naturalização do estado de exceção, Bigo enfatiza o papel dos burocratas e 

especialistas em segurança que operam em múltiplos níveis na esfera transnacional. 

Os aparatos de inteligência, de vigilância e de controle são os principais dispositivos 

destacados em sua análise, uma vez que a declaração de emergência apenas reforça 

sua potencialização e escopo de ação.  

A despeito dos diferentes enfoques, não se trata de processos excludentes. O 

estado de exceção naturalizado por meio da reiteração permanente do estado de 

                                                           
97 Didier Bigo. Al bando. Sicurezza, eccezione e sorveglianza. Conflitti Globali, 2007, Milano, Agencia 
X,p.53.  
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emergência, no caso italiano, mobiliza amplamente os aparatos e discursos securitários, 

utilizados política e midiaticamente, como podemos observar diante da grande alocação 

de recursos orçamentários estatais destinados aos dispositivos de vigilância e às forças 

de segurança que operam nos centros de acolhimento e detenção para estrangeiros, 

recursos que são frequentemente ampliados por meio dos decretos de emergência98. 

Assim, à potencialização dos dispositivos de controle e vigilância corresponde um 

processo político de declaração frequente do estado de emergência e delimitação das 

categorias sociais a serem submetidas ao controle e à exclusão. Do ponto de vista tanto 

da exclusão dos imigrantes por meio do confinamento em centros, através do dispositivo 

jurídico da detenção administrativa, quanto da precarização de sua condição 

decorrente, por exemplo, da vinculação da permissão de residência ao contrato de 

trabalho99, pode-se observar a intersecção entre estes aspectos. Se, por um lado, a 

declaração do estado de emergência relacionada ao fenômeno migratório tem sido 

efetuada desde os anos 1990, em diferentes momentos e contextos, por outro, a 

emergência dá lugar às alterações jurídicas posteriores, ratificadas e legitimadas após 

a aprovação pelo legislativo, culminando em um processo que Luigi Ferrajoli qualifica 

de “silenciosa revolução institucional”100: a progressiva concentração dos poderes em 

atores políticos que efetuam o exercício de um poder autoritário e a tácita aceitação da 

violação constante de normas e garantias jurídicas. 

 

2.  Estado de emergência permanente 

Do ponto de vista jurídico, um decreto-lei é um ato normativo regulamentado pela 

Constituição italiana101, que possui caráter provisório, mas que assume força de lei 

diante de casos de extrema necessidade e urgência, emanado pelo Presidente do 

Conselho dos Ministros, o chefe do Executivo. Para que um decreto-lei se converta em 

                                                           
98 Em 2004, por exemplo, o Estado italiano gastou 38.617.768,00 euros com políticas de integração social 
para os imigrantes, o que equivale a 19% do total das despesas públicas com a imigração. Com as políticas 
de combate e repressão, o Estado gastou 164.794.066,00 euros, isto é, 81% do total de 203.411.834,00 de 
euros dos recursos destinados à imigração. Sobre a disparidade dos recursos orçamentários 
governamentais entre os dispositivos de repressão e os e acolhimento, ver: Naletto, Grazia. La spesa 
pubblica per l’immigrazione: repressione o inserimento sociale? in “Atlante di un’altra economia- Politiche e 
pratiche del cambiamento”, G. Naletto eV. Cobelli (a cura di), Manifestolibri, 2005; Lunaria. Costi desumani. 
La spesa pubblica per il contrasto dell’immigrazione irregolare, 2013. 
99 Legge Bossi-Fini, 2002. 
100Ferrajoli, Luigi. Dei diritti e delle garanzie. Conversazione con Mauro Barberis. Il Mulino, 2013, p.141-143 
101 Artigo 77º da Constituição Italiana. 
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lei, é necessário passar pelo crivo legislativo nos sessenta dias ulteriores à promulgação 

do mesmo, caso contrário, perde sua validade e eficácia. Conforme pontua o jurista 

Alfredo Fioritto, para que o executivo possa promulgar um decreto-lei, é fundamental 

que esteja colocado pelo menos um dos elementos que demonstrem o caráter 

excepcional do fato que levou à sua promulgação: deve ser imprevisto (ou imprevisível); 

deve possuir duração provisória; ou deve ser capaz de levar ou a colocar em risco 

interesses juridicamente garantidos. Acima de tudo, o fato deve ter um intrínseco caráter 

de novidade, isto é, não deve ter ocorrido anteriormente, sobretudo porque “um fato 

excepcional, mas que tenha sido verificado no passado com tal regularidade a ponto de 

ser quase previsível um acontecimento do mesmo gênero, não constituiria uma 

anomalia e, portanto, não legitimaria um ‘parêntese jurídico que seja igualmente 

extraordinário’”102. Os poderes de emergência somente seriam atribuídos com o objetivo 

de superar a situação de crise, sendo caracterizados por sua adequação e 

provisoriedade. 

Com efeito, é evidente que existem de fato situações extraordinárias que impõem 

a necessidade de medidas excepcionais, especialmente aquelas ligadas a catástrofes 

naturais ou ameaças externas iminentes, mas no caso da gestão do fenômeno 

migratório por meio do recurso rotineiro aos decretos-lei, decretos de urgência e 

declaração do estado de emergência, estamos diante de uma alteração do próprio 

sentido da emergência. Um fenômeno que é administrado desde a década de 1990 com 

base nos referidos dispositivos deixa de ter um caráter provisório, excepcional, para 

demonstrar a incapacidade -intencional ou não-, dos sucessivos governos italianos em 

responder a eventos estruturais com meios políticos convencionais, que impliquem em 

uma visão integrada e de longo alcance sobre o fenômeno.  

 Os decretos-lei não são, portanto, apenas instrumentos jurídicos cuja utilização 

é prevista em momentos de crise social e política ou mobilizados diante de emergências 

pontuais, mas são vetores de discursos políticos que, inclusive, criam emergências de 

modo regular. Sob essa ótica, a mesma política que cria a emergência, os centros de 

detenção para imigrantes, também produz o discurso e o conhecimento sobre eles, 

definindo suas expressões, significados. Assim, fenômenos sociais complexos obtém 
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como resposta medidas emergenciais muitas vezes provisórias e improvisadas. Em 

outras palavras: diante de um fenômeno estrutural como a migração, os diversos 

governos utilizam o recurso dos decretos-lei para identificá-la como questão 

emergencial, transitória, para a qual não haveria outra solução possível senão o 

estabelecimento de medidas excepcionais, “permanentemente temporárias”, que 

possuem a característica fundamental de poder limitar direitos, a despeito da suspensão 

de fato da ordem constitucional por meio da declaração do estado de exceção, dada a 

especificidade da situação emergencial.  Estes dispositivos se inserem, portanto, em um 

quadro maior de práticas institucionais, políticas e discursivas que criam a partir da ideia 

de emergência variadas diferenciações sobre as modalidades do tratamento ao 

imigrante, refugiado e solicitante de asilo. 

Se a ampliação dos poderes do executivo e a limitação do poder legislativo é 

aceita em contextos nos quais a situação emergencial se apresenta como inevitável e a 

necessidade impele os Estados a adotarem medidas extremas, em um cenário no qual 

as emergências são recriadas e reinventadas de modo permanente, o que está em 

questão é erosão da própria democracia, uma vez que o recurso aos dispositivos 

emergenciais e aos decretos-lei tornaram-se componentes estáveis e sistemáticos na 

gestão da imigração, dando origem às normativas jurídicas respaldadas pelo poder 

legislativo. Com o objetivo de administrar a emergência, a exceção, os sucessivos 

governos italianos acabam por colocar em risco o próprio funcionamento das instituições 

democráticas ao deslocar “uma medida provisória e excepcional” para uma “técnica 

normal de governo”103, através da declaração constante de decretos e circulares104 que 

se tornam a fonte principal das normativas em matéria de migração e refúgio. Na análise 

de Iside Gjergji sobre o estabelecimento de circulares relativas à migração, a socióloga 

pontua que estas também evidenciam a hipertrofia do executivo, vertendo-se, inclusive, 

em fontes do direito público, como se possuíssem um valor jurídico autônomo, formando 

uma espécie de “infra direito”, essencialmente racista. 

Sendo assim, ao criar uma legislação baseada na emergência, os sucessivos 

governos permitem que tanto as estruturas de acolhimento quando aquelas de detenção 

sejam pensadas e materializadas a partir da lógica da provisoriedade, produzindo 

                                                           
103 Agamben, Giorgio. Estado de exceção. São Paulo: Boitempo, 2004, p.13. 
104 Gjergji, Iside. La socializzazione dell’arbitrio. Alcune note sulla gestione autoritária dei movimenti 
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igualmente a sua legitimação política por meio do recurso constante ao uso de 

eufemismos para nomeá-los e qualificá-los (“centros de permanência temporária”; 

“centros de processamento”, “transit centres”, “centros de acolhimento extraordinários”, 

etc.). Para o sociólogo Federico Rahola, trata-se de “zonas definitivamente 

temporárias”, espaços supostamente de “trânsito cuja absoluta provisoriedade entra em 

colisão com a implacabilidade igualmente peremptória, epifanias materiais dos limites 

desterritorializado do presente”105 

 Seguindo a clássica equação de Carl Schmitt, segundo a qual "soberano é 

aquele que decide sobre o estado de exceção"106 e que, portanto, o faz suspendendo a 

ordem jurídica a fim de conservá-la, com o objetivo de autopreservação, o que podemos 

observar diante do exemplo italiano contemporâneo é que as medidas e leis de 

emergência são incorporadas a tal ponto de modo a serem convertidas em regra, em 

instrumentos previstos e regulares, sem de fato pressupor a suspensão da ordem 

constituída ou da evocação de poderes absolutos ao executivo, colocando em questão 

a viabilidade de sua remoção e dos mecanismos institucionais que possam limitar ou 

impedir sua degeneração em formas autoritárias. No caso em análise, não é somente o 

soberano como figura paradigmática a decretar o estado de exceção: ele manifesta uma 

ampla gama de processos sobrepostos que são próprios de um mundo globalizado. A 

ideia de exceção resume a complexidade do fenômeno, mas não a encerra, como 

evidenciamos por meio da compreensão e análise do recurso a um dispositivo regular 

como os decretos-lei, que, a despeito de sua previsão constitucional, supõe uma dada 

situação excepcional. 

 Significa dizer que se as prerrogativas do estado de exceção e do estado de 

emergência pressupõem a sua limitação, isto é, uma duração que não perdure além dos 

parâmetros e prazos estabelecidos, somente enquanto durar a suposta emergência, o 

que temos assistido é a ampliação de modo reiterado e indefinido desses mecanismos, 

contrariando o próprio princípio da exceção. Como destaca Alfredo Fioritto, na falta de 

uma noção jurídica unívoca e unitária, riscos e emergências tem dado vida a inúmeros 

institutos nos diversos setores do direito, tais como estado de guerra, decreto de 

                                                           
105 Rahola, Federico. Chi decide? Critica della ragione eccezionalista. Ombre Corte: Verona, 2011, p.124-
125. 
106 Théologie politique. Paris: Gallimard, 1988. 



 

 

 

191 

urgência, legítima defesa, estado de necessidade, materializando a "emergência como 

um fenômeno em expansão destinado a durar e a se tornar frequente" 107.  

 

3.  O uso dos dispositivos de urgência durante o fascismo 

No interior da produção cultural e política dominante dos inimigos internos, que 

faz amplo uso de eufemismos e oximoros, os dispositivos emergenciais e os dispositivos 

administrativos como as circulares manifestam, na sua aplicação hodierna, a exclusão 

dos imigrantes da cidadania, uma vez que seus direitos são pensados a partir da lógica 

da provisoriedade, senão de uma razão instrumental que os qualifica em termos 

puramente econômicos a partir de uma equação entre custos e benefícios. É o que 

também destaca Iside Gjergi: 

Aos sujeitos e aos segmentos de populações, cuja existência é 
prevalentemente determinada mediante circulares administrativas, são de fato 
negadas, in primis, todas aquelas garantias formais e processuais (e, 
consequentemente, também substanciais) que o ordenamento jurídico 
reconhece- geralmente e abstratamente- a todos. Se trata, em suma, de 
sujeitos “gerenciados”, “disciplinados” ou “tutelados” por um subsistema 
normativo de tipo administrativo que, enquanto tal, não pode senão fornecer 
uma pseudoproteção jurídica. Dá-se origem, assim, a uma situação na qual 
não é mais possível aplicar as categorias jurídicas tradicionais (ou modernas). 
E isso é exatamente o que foi realizado na relação com a população imigrante 
na Itália108. 

O uso rotineiro de tais dispositivos é grave também pelo precedente que evoca: 

sua naturalização remete diretamente ao passado fascista, no qual os decretos 

governamentais de urgência foram extensivamente utilizados de modo a ampliar a 

potência e autonomia do poder executivo na sua capacidade de intervenção direta na 

vida dos seus cidadãos e na produção dos não-cidadãos, não-pessoas, impossibilitadas 

jurídica e politicamente da participação na vida social italiana. Tratava-se, sobretudo, de 

estabelecer, a partir da mudança gramatical e política no direito, os dispositivos 

excepcionais que permitiriam, paradoxalmente, subtrair tais figuras da esfera dos 

direitos e da cidadania. 

 Na análise de Giorgio Agamben sobre o estado de exceção e sua naturalização 

no interior das democracias contemporâneas, ele destaca como os decretos-lei, os 

decretos-presidenciais de urgência fundamentaram, por exemplo, o colonialismo e o 

                                                           
107 Ibidem, p.15-18. 
108 Ibidem, p.445. 



 

 

 

192 

Estado autoritário de Mussolini, ao mesmo tempo em que não foram eliminados com 

sua destituição do poder. De acordo com o filósofo italiano, a prática de intervenção e 

legislação por meio dos decretos de urgência tornou-se a regra na Itália a partir dos 

anos 1930 e foram generalizados de modo que "não só se recorreu aos decretos de 

urgência nos períodos de crise política, contornando assim o princípio de que os direitos 

dos cidadãos não podem ser limitados senão por meio de leis", como paulatinamente 

os decretos emergenciais passaram a constituir "a tal ponto a forma normal de 

legislação que puderam ser definidos como 'projetos de lei reforçados por urgência 

garantida'". A singularidade da experiência italiana refere-se ao fato de que o país 

 

Havia funcionado como um verdadeiro laboratório político-jurídico no qual, 
pouco a pouco, se organizou o processo (...) pelo qual o decreto-lei de 
instrumento derrogatório e excepcional de produção normativa transformou-se 
em uma fonte ordinária de produção do direito [grifo nosso]109. 

 

No contexto do fascismo, as ordens administrativas como as circulares, assim 

como os decretos de urgência e emergência emanados pelo executivo, regularam tanto 

o governo dos povos coloniais, assim como dispuseram sobre o controle de 

determinadas categoriais sociais no interior da nação, incluindo os estrangeiros 

residentes. Tanto o racismo quanto a discriminação racial nas colônias foram antes 

codificados por meio de decretos emanados diretamente do executivo até verterem-se 

em leis, em um sistema jurídico convencional. Foi inclusive por meio das referidas 

circulares do Ministério do Interior que foram estabelecidos os regulamentos que 

dispunham sobre o internamento de pessoas de Estados inimigos, especialmente dos 

judeus de origem estrangeira nos campos de concentração. A passagem e a evolução 

de um Estado de Polícia, que operava por meio de decretos e circulares, para o 

desenvolvimento do Terror e da Repressão característicos do Estado Totalitário é um 

processo que não pode ser compreendido sem levar em consideração o papel 

“pedagógico110” das normativas jurídicas no interior da construção do ideário racial e da 

legitimação social da exclusão e desumanização de variados grupos sociais. 

Nesse sentido, importa destacar que as formas normativas utilizadas durante o 

fascismo, tanto internamente, quanto nas colônias, edificaram o terreno sobre o qual a 
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legislação por meio de decretos-lei e decretos de urgência tornou-se trivial, como 

efetivos dispositivos de controle social. De acordo com Iside Gjergi, “as circulares deste 

período representavam assim um formidável instrumento de repressão social e política” 

111, ao passo que, por exemplo, mesmo no pós-guerra, com a alteração radical do 

quadro jurídico e institucional, não houve uma mudança significativa na disciplina 

jurídica dos estrangeiros, regulada então por meio de circulares e decretos. Além de 

estabelecer o controle e a repressão, os dispositivos legislativos tiveram o “efeito de 

preparar a população para a segregação e o isolamento dos judeus do resto da 

sociedade”112, criando um consenso em torno das normas discriminatórias por meio da 

ênfase no risco, no perigo. Segundo o historiador Enzo Collotti, entre os “Reggio 

decreto-legge”, efetuados ao longo dos anos 1930, destacam-se: a exclusão dos judeus 

de todas as escolas, de todos os níveis; proibição aos judeus estrangeiros de fixar 

moradia permanente no reino, incluindo a Líbia; revogação da cidadania italiana 

concedida aos judeus estrangeiros posteriormente a 01 de janeiro de 1919; obrigação 

para os judeus estrangeiros que no momento da publicação do decreto estivessem no 

reino de abandonar o território em seis meses, após esse período, se permanecessem 

no reino, seriam expulsos, entre outros113.   

A partir dos elementos brevemente expostos, argumentamos que, se antes a 

generalização dos dispositivos emergenciais configurava uma ruptura fundamental 

entre regimes democráticos e regimes autoritários, fomentando o terreno social e 

cultural da desumanização, seu uso atual, bem como sua generalização e ampliação 

apontam para a consolidação e naturalização dos referidos dispositivos no interior das 

democracias contemporâneas, especialmente na Itália, tornando-se "uma das práticas 

essenciais dos Estados contemporâneos", de modo a "transformar radicalmente (...) a 

estrutura e o sentido da distinção tradicional entre os diversos tipos de constituição"114, 

marcando, inclusive, a base e o campo de intervenção legítimos para a exclusão dos 

estrangeiros da cidadania. O uso dos referidos dispositivos assinala, sobretudo, mais 

do que um processo jurídico, um fenômeno político de longo alcance. Assim, as medidas 

                                                           
111 Ibidem, p.449. 
112 Collotti, Enzo. Il fascismo e gli ebrei. Le leggi razziali in Italia. Editori Laterza: Roma-Bari, 2003, p.66. 
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que são consideradas como principais elementos jurídicos de manutenção de regimes 

autoritários adquiriram contornos estáveis de continuidade durante a vigência de 

regimes democráticos. A falência política em encontrar outros caminhos, possibilidades 

e soluções para questões que se apresentam como estáveis no cenário mundial, sendo 

as migrações seu elemento principal, indica a gravidade da recusa coletiva, partilhada 

por governos e por amplos setores da sociedade civil, em reconhecer que a presença 

do Outro é irreversível, que para lidar com o fenômeno migratório e com o grande 

número de refugiados e solicitantes de asilo que aumenta a cada ano, a cada guerra 

civil, a cada desastre ambiental, ecológico e econômico, é preciso ir além dos aparatos 

securitários para garantir a efetividade e continuidade de modelos democráticos 

orientados pela defesa e garantia dos direitos humanos fundamentais. 

4.  A exceção é a regra 

 Na Itália, a continuidade da utilização rotineira dos decretos-lei pautados por uma 

suposta situação de emergência marca tanto os governos de direita quanto os de centro-

esquerda. Embora os governos de direita, especialmente aqueles dirigidos por Silvio 

Berlusconi, tenham de fato recrudescido as políticas migratórias, militarizando as 

fronteiras, incrementando os instrumentos de repressão, gozando do monopólio 

midiático (sobretudo televisivo) e atuando de forma incisiva na ampla difusão do racismo 

institucional, foi um governo de centro-esquerda o primeiro a propor a política de 

"expulsão preventiva" dos migrantes, refugiados e solicitantes de asilo, introduzindo 

campos de detenção para estrangeiros à espera de expulsão. 

 A referida proposta, aprovada em 1998 e regulamentada pela lei Turco-

Napolitano, incluiu a cassação do direito ao voto administrativo aos estrangeiros 

regularizados e marcou o início de uma série de alterações legislativas voltadas à 

criminalização da imigração e o aprofundamento da repressão nas medidas 

subsequentes adotadas pelos governos de direita e esquerda que se pautam pelo que 

o sociólogo Alessandro Dal Lago denomina "liberalismo autoritário"115, que oferece 

respostas para o fenômeno migratório somente em termos policialescos e alarmistas. 

Embora pareçam medidas comumente associadas aos governos autoritários, que 

seriam incompatíveis com governos liberais, ou neoliberais, o que se oculta 
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paulatinamente é o fato de que os dispositivos emergenciais, sobretudo os decretos-lei, 

têm sido rotineiramente mobilizados tanto pelos governos de direita quanto pelos de 

centro-esquerda pelo menos desde a década de 1990 quando, ainda de acordo com 

Alessandro Dal Lago, “no auge de um pânico (mais midiático do que coletivo) 

desencadeado pela 'emergência imigração' e pela suposta delinquência dos 

estrangeiros”, foi emanado um “decreto-lei que estabeleceu, entre outras coisas, a 

detenção administrativa (em locais ou espaços a serem definidos) para os estrangeiros 

suspeitos de crimes ou à espera de condenação em primeira instância” 116. 

 O contexto de tal declaração de emergência, a primeira de muitas posteriormente 

vinculadas ao tema das migrações, foi precedido pelo ingresso de milhares de 

refugiados albaneses no país, que teve início em 1991, quando, em fuga do regime 

comunista e da crise econômica que assolava o país, desembarcaram ao longo de 

poucas noites na cidade de Bari. Enquanto nos momentos que sucederam à queda do 

Muro de Berlim, o mundo ocidental saudou a libertação dos opositores, o período de 

liberdade que se vislumbrava, Alessandro Dal Lago destaca que a Itália se situou na 

“primeira linha da organização da passagem para a Europa de milhares de opositores 

do regime refugiados nas embaixadas ocidentais (oitocentos só na italiana) ”117, 

oferecendo promessas de hospitalidade e acolhimento aos “heróis do anticomunismo”.  

Em um primeiro momento, portanto, o governo italiano concedeu imediatamente 

refúgio aos cidadãos albaneses por considerar a Albânia um país comunista, autoritário. 

Em defesa da liberdade destes indivíduos, o status jurídico dos mesmos foi 

imediatamente reconhecido. Mas quando os fluxos de refugiados ocorreram por 

iniciativa dos mesmos, a perspectiva mudou radicalmente. Na época, o Alto 

Comissariado das Nações Unidas para os refugiados solicitou ao governo italiano o 

acolhimento temporário dos refugiados albaneses e o cumprimento das normas 

internacionais sobre refúgio e asilo, mas diante dos referidos fluxos, o governo italiano, 

que havia efetuado promessas de acolhimento e ajuda humanitária, logo as substituiu 

por alarmismo, pânico social e confinamento. Uma circular do Ministério do Interior de 

28 de junho de 1991 estabelecia que fossem expulsos todos os cidadãos albaneses 

que, a despeito da posse ou não do permesso di soggiorno, saíssem “arbitrariamente” 
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2004. p.182. 



 

 

 

196 

dos centros de acolhimento. Não havia, contudo, nesse período, centros de acolhimento 

ainda institucionalizados, a recepção foi efetuada em locais improvisados, entre os quais 

destaca-se o estádio de Bari, ao passo em que o socorro e a ajuda humanitária 

decorreram sobretudo de redes informais de voluntariado e algumas paróquias e 

instituições religiosas.  

Diante de um fluxo inesperado de pessoas118, aqueles que inicialmente foram 

qualificados política e midiaticamente como refugiados, logo passaram a ser 

representados como clandestinos, como ilegais, “não mais acolhidos como vítimas de 

um duro regime, mas como estrangeiros indesejáveis”119,  utilizando expressões que os 

assimilavam a espécies pertencentes a uma raça inferior que deveria ser afastada120, 

dando início a uma política migratória pautada pela lógica da securitização que culminou 

posteriormente no estabelecimento dos primeiros centros de detenção para confinar 

migrantes ao mesmo tempo em que procedeu à repatriação forçada de milhares de 

refugiados, uma prática que foi estabelecida e naturalizada a partir do chamado "caso 

albanês".  É muito significativo que no interior da referida campanha de difamação contra 

os albaneses no início da década de 1990 um componente central tenha sido a ideia de 

que a “invasão” não comportava apenas pessoas de má índole, criminosas, portanto, 

mas uma espécie de epidemia, de doenças que seriam disseminadas entre os italianos, 

entre as quais se destacava a sarna121. É fato bastante documentado que houveram 

reivindicações locais às autoridades do Estado para efetuar processos de desinfecção, 

de profilaxia para proteger a população. Assim como hoje, vinte e cinco anos depois, os 

discursos políticos e midiáticos evocam continuamente tais ideias, os processos de 

desinfecção aos quais são submetidos os imigrantes em diversos centros italianos são 

significativos e dizem muito sobre os processos de inferiorização colocados em marcha 

desde o referido período, assim como acentuam de modo muito evidente a fragilidade 

                                                           
118 27.000, aproximadamente. 
119 MEHILLAJ, Orkida.  L'immigrazione albanese in Italia: profili sociologici e politiche di 
controllo,2010.Disponível em:<http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/migranti/mehillaj/index.htm> 
120 Um oficial de alto-escalão italiano afirmou à época: “uma porta imaginária separa e divide, como um 
portal temporal, nossa civilização e nossa cultura daquelas de nossos vizinhos mais próximos, a Albânia”. 
Cf. Maurizio Albahari, Death and the Moral State: Making Borders and Sovereignty at the Southern Edges 
of Europe, 2006. 
121 No cenário contemporâneo, a mobilização da ideia da disseminação de doenças por meio da presença 
de imigrantes, especialmente africanos, é igualmente fomentada tanto por movimentos sociais, partidos 
políticos, pela mídia como por expoentes do governo. O movimento denominado “Forza Italia” 
frequentemente distribui panfletos pelas cidades italianas e os divulga em suas redes sociais, vinculando o 
ingresso de imigrantes e refugiados à disseminação de doenças como ebola, meningite, entre outras. 
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da memória histórica, inclusive de um passado recente. A ideia de um “presente 

permanente” 122,de fenômenos que aparecem como inéditos a despeito de sua 

continuidade histórica é um fenômeno marcante na Itália contemporânea, que permite 

que as emergências sejam criadas e recriadas continuamente. 

 É, portanto, para o ano de 1991 que podemos remeter a genealogia dos centros 

como instrumentos de controle fundamentais no interior das políticas migratórias 

italianas, uma vez que as legislações posteriores, especialmente a Lei Turco-Napolitano 

apenas os ratifica e os racionaliza. Antes da deportação, os albaneses foram confinados 

durante sete dias no estádio de futebol de Bari em condições que Marco Rovelli 

classifica de "desumanas": "sem serviços higiênicos, comida jogada por helicópteros"123, 

transformando-se “em um símbolo de vergonha para a Itália” e como um “gueto para 

indesejáveis”, até serem definitivamente expulsos em massa e repatriados para a 

Albânia124. A partir deste evento, o confinamento de refugiados, migrantes e solicitantes 

de asilo tornou-se prática corrente na Itália, tornando-se um exemplo seguido pelos 

demais países europeus, a ponto de verter-se em regra, a despeito de sua (i) legalidade.  

Como geralmente ocorre no interior das políticas italianas para migração, asilo e 

refúgio, tais medidas não foram isentas de contradição: ao mesmo tempo em que os 

albaneses foram confinados em locais precários para posterior deportação, sendo, 

portanto, identificados como um risco para a segurança nacional, o então Primeiro 

Ministro Giulio Andreotti afirmava que a solução para a emergência era que cada família 

italiana adotasse125 uma família albanesa, promovendo uma espécie de “adoção em 

massa”126. Evocando princípios cristãos e humanitários, Andreotti afirmava, por um lado, 

a necessidade do acolhimento destes indivíduos e, por outro, destacava a ação do 

Ministro da Defesa que colocava à disposição do governo as forças armadas assim 

como a marinha militar, indicando qual seria de fato a solução adotada pelo governo 

italiano diante do ingresso de milhares de refugiados. Um artigo publicado à época no 

                                                           
122 Adorno, Theodor. Educação e emancipação. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995; Hobsbawm, Eric. Era 
dos extremos: o breve século XX. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 
123 Lager italiani. Milano: RCS Libri Spa, 2006, p.180. 
124 “L'Italia, con la promessa di concedere l'asilo politico, ingannò i rifugiati cercando di tenere calma la folla 
e successivamente ha provveduto, anche con l'uso della forza, al rimpatrio di tutti gli albanesi giunti”. Entre 
os repatriados, estavam desertores do exército em eminente situação de risco. Ver: MEHILLAJ, 
Orkida.  L'immigrazione albanese in Italia: profili sociologici e politiche di controllo,2010. 
125 Adoção temporária, no sentido do auxílio por meio de recursos financeiros. 
126 “Andreotti inventa l’adozione in massa”, La Repubblica, 10 marzo 1991. 

http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/migranti/mehillaj/index.htm
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jornal La Repubblica sobre o ingresso dos albaneses e as ações do Primeiro Ministro é 

bastante elucidativo sobre o contexto político e social da época: 

É um problema de enorme gravidade e devemos fazer o máximo possível, de 
modo indolor. O pesadelo do governo é que esta migração não acabe. 
Devemos buscar limitar esse fenômeno porque não temos condições de 
acolher tantas pessoas- mesmo porque já acolhemos um grande número de 
estrangeiros. Nisso não há nada de não humanitário ou racista, mas somente 
senso de responsabilidade. Não podemos esquecer que tivemos muita 
dificuldade para aprovar uma lei para regular os extracomunitários que 
estavam aqui com muitos problemas irresolutos. Não apenas é difícil nos 
encarregar de toda essa massa nova, mas se aceitamos o princípio de que se 
pode vir aqui, e que aqui se encontra casa e há a ilusão de encontrar um 
emprego, talvez teremos não só da Albânia, mas também de outros países um 
fluxo massivo que, infelizmente, não podemos permitir.  
 

 O artigo acima é significativo não apenas por evidenciar a mudança fundamental 

da ótica do governo italiano com relação ao ingresso de migrantes, refugiados e 

solicitantes de asilo que prevalecia até então, mas sobretudo por apontar aquilo que de 

fato se tornaria a visão hegemônica reproduzida pela mídia acerca do fluxo de 

estrangeiros em direção à Itália, pautada por um entendimento negativo do fenômeno, 

assimilando-o a um risco, como conjunto de ações abusivas que se devia combater sob 

o perigo de que o país se tornasse alvo de fluxos massivos, uma espécie de “terra 

prometida”, como afirma o trecho acima citado, onde se encontra casa, comida, 

trabalho.  

 É nesse cenário que a gestão da imigração, como pontuamos, passa a ser 

organizada a partir da ideia de emergência, cada vez mais vinculada à ideia de 

segurança. Se até a década de 1980 não havia uma legislação específica relativa à 

imigração, a partir de 1990 vislumbramos o rápido desenvolvimento tanto de decretos-

lei, de urgência e emergência assim como de leis específicas sobre o tema a partir de 

um forte viés securitário e emergencial. Não apenas alterações legislativas constantes 

passaram a fazer parte do cenário político institucional como tais mudanças foram 

efetuadas a partir do recurso à declaração reiterada da emergência para justificar e 

legitimar sua adoção. O ingresso dos refugiados albaneses, que obteve como resposta 

ações dispersas e improvisadas por parte do governo italiano, levou à adoção, quatro 

anos depois, da Lei Puglia, que estabeleceu os primeiros centros de acolhimento oficiais 

para imigrantes, refugiados e solicitantes de asilo. 

A Lei Puglia, no entanto, tratou-se da conversão em lei de um decreto-lei emitido 

no mesmo período (decreto-legge nº451\1995), que se baseava na “necessidade e na 
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urgência” da gestão relativa ao fluxo excepcional de imigrantes em território italiano. O 

título do referido decreto é, por si, bastante significativo: “decreto-lei relativo a 

disposições urgentes para uso contínuo das forças armadas nas atividades de controle 

marítimo na região de Puglia”. Marcada pela ambiguidade, a lei autorizou o 

estabelecimento, pelo Ministério do Interior, de três centros localizados nas fronteiras 

marítimas de Puglia, para cumprir as exigências de primeiros socorros e combater a 

imigração “clandestina” relacionada aos grandes desembarques que estavam 

ocorrendo no período. Enquanto contemporaneamente o principal local de ingresso dos 

imigrantes na Itália é Lampedusa, neste período Puglia era um dos principais destinos 

dos desembarques e foi a partir da região que o sistema de “acolhimento” entrou em 

atividade, ao passo em que o sistema formal de detenção e confinamento entrou em 

atividade três anos depois. 

 A ausência de legislação específica sobre o tema foi instrumentalizada 

politicamente sobretudo pelo partido xenófobo Liga Norte, que passa a ter papel 

proeminente desde então, e que buscava demonstrar a incapacidade do governo em 

lidar com o fenômeno, destacando a importância de alterações legislativas mais 

restritivas ou mesmo o impedimento do ingresso de imigrantes de determinadas 

nacionalidades, aproveitando as demandas por segurança presentes no interior da 

sociedade italiana a partir do ingresso dos refugiados albaneses. Ainda que durante a 

década de 1990 tenham sido elaboradas e criadas leis específicas sobre o tema da 

imigração, é em maio de 1997 que finalmente temos uma lei que evoca a ideia de 

exceção por meio da declaração de emergência e estabelece o recurso à "intervenções 

extraordinárias para lidar com o fluxo excepcional de extracomunitários provenientes 

da Albânia", inclusive fora das normativas vigentes127. Desde então, a prática nunca foi 

interrompida. 

 Um slogan do período utilizado pela Liga Norte resume de modo exemplar o 

espírito da época: "Um voto a mais na Liga, um albanês a menos em Milão". Neste 

cenário, as medidas emergenciais caminharam lado a lado das campanhas racistas e 

xenófobas, um fenômeno que se tornou cada vez mais complexo, vinculando o racismo 

popular ao racismo institucional que parece avançar ao longo do tempo, sem indícios 

de regressão. Os discursos e práticas racistas que então se direcionavam quase que 

                                                           
127 Legge 19 maggio 1997, n°128. Artigo 1°. 
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exclusivamente aos albaneses, estenderam-se paulatinamente aos imigrantes de 

origem africana, árabe e latina, numa variação que acompanha o fluxo migratório 

heterogêneo que se direciona à península itálica. O racismo à italiana, ainda que 

frequentemente ocultado, não reconhecido, inclusive pela historiografia oficial128, foi- e 

é- instrumentalizado de acordo com a ampliação dos fluxos migratórios em direção ao 

seu interior, variando ao longo do tempo, numa criação sucessiva de "raças" cujas 

características são inventadas a partir de elementos físicos, psíquicos e culturais. Na 

base do tratamento discriminatório, encontram-se juízos de inferioridade e superioridade 

que são tão diversamente fundamentados quanto os fluxos dos inúmeros grupos 

humanos que chegam ao país. A cada ano que se inicia, a cada nova emergência que 

é declarada, determinada nacionalidade ou etnia ocupa o lugar destinado à 

estigmatização. Em 2011, quando os indivíduos de origem tunisiana chegaram em 

Lampedusa, rapidamente sofreram o processo de racialização, não apenas 

identificados como criminosos ou aproveitadores, para cuja visão contribuiu de modo 

exemplar as declarações oficiais de expoentes do governo e da própria União Europeia, 

mas como portadores de uma violência ontológica, como terroristas por natureza. 

 

5.  Conclusão 

Ao menos a partir de 1997 os decretos-lei que estabelecem o estado de 

emergência são revisados periodicamente, ainda que não se trate de um único decreto, 

prolongado indefinidamente. Em diferentes momentos e contextos, os governos 

italianos fizeram uso de tais dispositivos, e, a partir do ano 2000, este uso foi 

paulatinamente incrementado- a partir de 2002 observamos uma tendência à revisão 

anual129-, especialmente após os eventos decorrentes da Primavera Árabe. Nesse 

                                                           
128 Exemplo mais notável é papel desempenhado pelo historiador Renzo De Felice, cujas análises sobre o 
racismo e o fascismo italiano tiveram proeminência ao longo da segunda metade do século XX e somente 
agora passam por um processo de crítica e debate público. O historiador afirmava que o racismo não fazia 
parte da história da sociedade italiana, ao passo que o racismo fascista se tratou apenas de oportunismo 
de Mussolini para aliar-se definitivamente a Hitler em sua empreitada imperialista. Ver especialmente: 
“Fascismo”, 2012, Le Lettere; “Mussolini e Hitler”, 2013, Editori Laterza; “Mussolini, l’alleato”, 2008, Einaudi. 
129 Na análise da legislação italiana sobre a emergência, especialmente dos decretos-lei e decretos do 
Presidente do Conselho dos Ministros, observamos que são vários os decretos estabelecidos que foram 
periodicamente revisados, ampliando seu alcance e duração. Destaca-se, por exemplo, o decreto emanado 
pelo Presidente do Conselho dos Ministros de 6 de setembro de 2002, cujo artigo 1° determina o papel do 
Chefe do Departamento para a liberdade civil e a imigração do Ministério do Interior na coordenação das 
"atividades dos prefeitos e outros sujeitos públicos ou privados voltados a confrontar a situação de 
emergência decorrente do contínuo e maciço fluxo de cidadãos estrangeiros que ingressam irregularmente 
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sentido, não apenas o recurso a tais dispositivos foi naturalizado, mas houve igualmente 

um processo de extensão de sua vigência por um período cada vez maior, apontando 

para um grave paradoxo da sociedade italiana, que legitima tais medidas sem avaliar 

seus impactos e sua instrumentalização populista pelos partidos que se mantém no 

poder.  A busca do consenso fácil, a ausência de compromissos substanciais senão 

com o alcance do poder reflete igualmente a facilidade dos partidos dominantes em 

apontar os diagnósticos dos problemas sociais e suas resoluções, que se caracterizam 

de modo evidente pela resposta populista e demagógica pautada pela recusa em 

reconhecer e ampliar os direitos, intervindo apenas na esfera penal em detrimento das 

garantias sociais. 

 Com efeito, o jurista Luigi Ferrajoli afirma que o exemplo italiano revela que 

estamos diante de uma crise profunda e da ampliação do que o jurista qualifica como 

materialização de “poderes selvagens”130, que se efetivam por meio da crescente 

confusão e concentração nas mesmas mãos de duas classes de poderes: o político e o 

econômico, que oferece terapias destrutivas a partir do estabelecimento de leis 

eminentemente racistas. A legislação para imigração, asilo e refúgio é, de acordo com 

Ferrajoli, ilegítima do ponto de vista moral, político e jurídico, uma vez que consolida o 

racismo institucional hegemônico no país. Na “Era dos direitos”, -para utilizar uma 

expressão emblemática de Norberto Bobbio, paradoxalmente são múltiplas as formas 

que assumem a negação dos direitos fundamentais para determinadas categorias de 

pessoas, entre as quais destacam-se sobremaneira os imigrantes, refugiados e 

solicitantes de asilo, cujos direitos estão inscritos na lógica da provisoriedade e da 

racionalidade instrumental. Tal negação possui efeitos muito concretos, gerando formas 

de violência físicas e simbólicas contra os mesmos, seja por meio do erguimento de 

muros, barreiras, centros de detenção, da legitimação das rondas de caça aos 

imigrantes, da estigmatização, da racialização, formas de violência que atingem níveis 

cada vez mais alarmantes conforme aumentam os fluxos de pessoas deslocadas ao 

                                                           
no território nacional". Um novo decreto, publicado em 1° de outubro do mesmo ano prorroga até 31 de 
dezembro o estado de emergência e dispõe sobre os recursos necessários para preparar as estruturas 
destinadas à gestão da emergência, um conjunto de medidas que prevê especialmente a ampliação e 
melhoramento dos Centros de Identificação e Expulsão. Em 31 de janeiro de 2003, o mesmo dispositivo de 
decreto do Presidente do Conselho dos Ministros prorroga até 31 de dezembro do mesmo ano o estado de 
emergência sobre o território nacional para prosseguir as atividades de combate ao "excepcional" fluxo de 
cidadãos estrangeiros extracomunitários. 
130 Dei diritti e delle garanzie. Conversazione con Mauro Barberis. Il Mulino, 2013, p.141-143. 
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redor do mundo. Corroborando a tese de Salvatore Palidda, no lugar da “Era dos 

Direitos”, estamos vislumbrando de fato uma “catástrofe globalizada dos direitos 

fundamentais”131, ao passo que a Itália é, para o sociólogo, o país no qual há a 

exacerbação de normas que reproduzem e alimentam a situação de clandestinidade, 

ocupando também o primeiro lugar no alcance e amplitude do encarceramento de 

estrangeiros, não apenas em centros de detenção próprios para imigrantes, mas 

inclusive em instituições penais regulares. 
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Introdução 

 A emergência dos atuais fluxos migratórios internacionais é uma demanda que 

requer análises e intervenções, no que tange às necessidades postas pelos sujeitos 

imigrantes. Nesta direção, destacamos o processo de territorialização vivenciado pelos 

imigrantes, porém, na medida em que se apropriam e estabelece o reconhecimento do 

território que se inserem, elementos de sua cultura, idioma, valores, concepções, 

entendimentos acerca de direitos, podem vir a se distanciar da realidade em que está 

se inserindo.  

 Esses novos sujeitos, com particularidades e necessidades diferenciadas, 

passam também a ser público das políticas públicas, dentre elas a de saúde, o que 

pressupõe um processo de reconhecimento destes, para que sejam contemplados pelas 

ações em saúde, tendo enquanto pressuposto orientador a territorialização em saúde.  

 Neste sentido, com o intuito de contribuir com o processo de territorialização dos 

imigrantes, principalmente no que tange à socialização de informações acerca do direito 

à saúde, foi proposto o Projeto de Extensão “Migrar com Direitos” na Universidade 

Estadual de Londrina (UEL)137, o qual objetivava disseminar informações acerca dos 
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133 Profissional recém-formada do Projeto de Extensão “Migrar com Direitos” /UEL/ Universidade Sem 
Fronteiras. E-mail: anapaula155@live.com 
134 Bacharela em Serviço Social pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). Colaboradora externa do 
Projeto de Extensão “Migrar com Direitos” / UEL/ Universidade sem Fronteiras. E-mail: 
daniele.sana@hotmail.com 
135 Doutora em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica (PUC). Docente do Departamento de 
Serviço Social da Universidade Estadual de Londrina (UEL). E-mail: evelynseccofaquin@gmail.com 
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direitos sociais com ênfase na promoção à saúde para os imigrantes na perspectiva 

intersetorial e territorial, sendo este operacionalizado por meio de contato com a rede 

de serviços e imigrantes, sobretudo por meio da realização de oficinas de educação em 

saúde.  

 Neste contexto, tivemos como objetivo no presente trabalho problematizar as 

oficinas junto aos imigrantes da Região Metropolitana de Londrina/PR enquanto recurso 

ao processo de territorialização em saúde. Enquanto procedimentos metodológicos nos 

valeram da revisão de literatura, cinco entrevistas semiestruturadas, sendo três com 

profissionais do nível de atenção básica e duas com gestores da política de saúde dos 

municípios e os relatórios das oficinas de educação em saúde realizadas pelo Projeto 

Migrar com Direitos. 

 O presente artigo possui três tópicos para subsidiar esta problematização, sendo 

que inicialmente, refletimos sobre os imigrantes enquanto sujeitos em processo de 

territorialização a partir de seus usos por meio do referencial teórico do geógrafo Santos; 

posteriormente, expusemos sobre a análise social do território usado no interior das 

políticas públicas, sobretudo a política de saúde; e por fim, problematizamos a técnica 

das oficinas de educação em saúde enquanto uma possibilidade para contribuir neste 

processo de territorialização.  

  

1. Imigrantes enquanto usuários de políticas públicas e sujeitos em processo de 

territorialização 

Em toda a sua formação sociopolítica, o Brasil tem marcas da mobilidade 

humana, seja ela em nível nacional ou internacional. Singer (1998) compreende que a 

partir das novas reorganizações industriais, ocorre um arranjo espacial das atividades 

econômicas e consequentemente, dos próprios trabalhos. Entendemos que é 

necessário compreender a migração enquanto processo social, “cuja a unidade atuante 

não é o indivíduo, mas o grupo” (SINGER, 1998, p. 52). Partindo deste pressuposto, se 

possibilita que a análise se afaste de modelos psicologizantes, pois as condicionantes 

macroestruturais não são omitidas ou desfiguradas, compreendendo os fluxos 

migratórios a partir de causas estruturais, sendo, sobretudo, econômicas. 

Considerando que a migração na formação do Brasil possibilitou grandes 

transformações no âmbito econômico, cultural, social, político e, sobretudo, territorial, 
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Baeninger (2013) compreende que é necessário incluir a dimensão territorial nos 

estudos migratórios, do nacional ao internacional, do local ao global. Neste sentido, 

apoiamo-nos na seguinte concepção de território do geógrafo brasileiro Milton Santos: 

O território é o chão e mais a população, isto é, uma identidade, o fato e o 
sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O território é a base do 
trabalho, da residência, das trocas materiais e espirituais e da vida, sobre os 
quais ele influi. Quando se fala em território deve-se, pois, de logo, entender 
que se está falando em território usado, utilizado por uma dada população 
(SANTOS, 2001, p.97). 
 

Santos (2001) compreende que a análise social do território só se faz a partir do 

seu uso e de seus atores, compreendendo-o enquanto um campo de relações de poder. 

Entendemos também que no fluxo migratório, encontramos implícitos processos de 

territorialização, considerando que a mobilidade humana vai além de cruzar fronteiras 

territoriais, mas também de encontrar diferenças culturais, sociais e políticas. 

Segundo Santos (2012), os sujeitos passam por processos de territorialização138 

ao se deslocar para outro território. Ao se defrontar com um território que não fez parte 

de sua trajetória pessoal e que sua própria memória desconhece, sendo lhe estranho, 

o sujeito passa por um processo de desterritorialização, podendo ser chamado também 

de estranhamento, desculturização ou desalienação (SANTOS, 2012). O sujeito em sua 

terra natal tem: 

[...] nossas raízes [...] nossa casa, falamos nossa linguagem, pulsamos os 
nossos sentimentos mesmo quando ficamos em silêncio. É o lugar onde 
sempre somos reconhecidos. É o que todos desejamos, no fundo do nosso 
coração: sermos reconhecidos e bem recebidos sem nenhuma pergunta 
(LENZ, 1985 apud SANTOS, 2012, p. 83).  
 
 

É por isso que Santos (2012) considera a submissão do homem à 

desterritorialização como uma agressão, visto que rouba parte de sua identidade, 

forçando-o a uma adaptação a um território desconhecido. 

Neste sentido, o cotidiano se apresenta enquanto um lugar de descoberta, 

possibilitando que “o homem, um ser dotado de sensibilidade, busca reaprender o que 

nunca foi lhe ensinado, e vai pouco a pouco substituindo a sua ignorância do entorno 

pelo conhecimento, ainda que fragmentário” (SANTOS, 2012, p. 81), se apresentando 

em processo de reterritorialização, um tempo de obter novas experiências e de 

                                                           
138 Apontamos que esta abordagem teórica não é consensual, possuindo diversas formas de compreender 
os fluxos migratórios a partir dos processos de territorialização. Rogério Haesbaert entende que o 
deslocamento em si não requer um processo de desterritorialização, porém, considera que estes sujeitos 
representam um grande exemplo no que se refere ao processo de reterritorialização na visão cultural.  
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reestabelecer relações entre o sujeito e o meio onde está inserido. Além de que, se faz 

necessário “perceber que o deslocamento propicia novas configurações nas dinâmicas 

sociais, estabelecendo ou incrementando redes de amizades, laços de parentesco e 

relações afetivas.” (WEINTRAUB; TITTANEGRO, 2014, p. 91). 

O Brasil é historicamente marcado por fluxos migratórios, imigrantes que buscam 

nesse território meios para sobrevivência de si próprios e de familiares que permanecem 

em seus respectivos países de origem.  De acordo com Villen (2015, p. 254), o mercado 

de trabalho pode ser considerado o “termômetro” para medir o aumento e a diminuição 

desse fluxo, no qual a contratação da mão de obra de imigrantes tem destaque, 

principalmente no “setor têxtil, na construção civil, na indústria de abate de carnes”. 

A realidade social periférica dos fluxos internacionais tem sido expressa pelo fato 

da rota escolhida para ser percorrido pelos imigrantes, estar se dando no sentido SUL-

SUL. Ou seja, imigrantes saem de países periféricos em busca de alternativas de 

sobrevivência para si e para seus familiares em países que também são periféricos e 

como o Brasil, estão inseridos num contexto socioeconômico de subdesenvolvimento. 

No entanto, se encontram ainda assim, em melhores condições de empregabilidade do 

que seus respectivos países (VILLEN, 2015).  

Ao chegarem, os imigrantes são submetidos a um processo de territorialização 

demarcado por dificuldades diversas que são apresentadas em seus cotidianos. Em 

relação à barreira comunicacional, por ser essa expressa tanto pela questão de idioma, 

quanto pelo preconceito que sofrem por serem vistos como estrangeiros esse processo 

se torna ainda mais complexo. Os imigrantes além de serem compreendidos pela 

sociedade como estranhos, ainda são vistos como concorrentes no mercado de trabalho 

e, portanto “potencial inimigo” (BASSO, 2010 apud VILLEN, 2015, p.248). 

É nesse contexto conflituoso do processo de territorialização que esses sujeitos 

se tornam demandatários e usuários das políticas públicas e de seus serviços conforme 

prevê a Constituição Federal do Brasil de 1988 em relação aos direitos fundamentais do 

cidadão no país. 

A Lei 13.455139 de 24 de maio de 2017 dispõe sobre “os direitos e os deveres do 

migrante e do visitante, regula a sua entrada e estada no País e estabelece princípios e 

                                                           
139 A atual “lei do imigrante” veio para substituir a lei 68.815/1980 “Estatuto do Estrangeiro” que 
regulamentava a entrada e a permanência de imigrantes no país. 



 

 

 

208 

diretrizes para as políticas públicas para o emigrante”. Em seu art. 3º inciso XI, 

estabelece que o acesso do imigrante deve ser igualitário e livre “a serviços, programas 

e benefícios sociais, bens públicos, educação, assistência jurídica integral pública, 

trabalho, moradia, serviço bancário e seguridade social” (BRASIL, 2017). 

Portanto, tornam-se usuários do sistema público. Recentemente essa lei entrou 

em vigor, tratando em seus termos das especificidades do público imigrante. É um 

marco positivo no contexto de inúmeros retrocessos sociais, no entanto, há muito o que 

se avançar, no sentido da capacitação dos serviços de atendimento aos imigrantes no 

Brasil. 

 

2.  Território E Saúde 

O Sistema Único de Saúde (SUS), instituído pela Lei nº 8.080 de 1990, 

possibilitou a incorporação da lógica territorial nas ações em saúde. Considerando que 

esse sistema é fruto de um processo de luta do Movimento da Reforma Sanitária, vemos 

que, suas diretrizes: descentralização, hierarquização, regionalização e participação 

social, fortalecem os princípios de universalidade, integralidade e equidade da saúde no 

Brasil. 

O processo de descentralização, isto é, de responsabilização dos municípios na 

gestão e distribuição dos serviços de saúde, bem como, a regionalização através do 

Decreto 7.508/2011 (BRASIL, 2011), em que institui regiões de saúde, são diretrizes 

fundamentais nesse processo de incorporação da perspectiva territorial à saúde, uma 

vez que, o território nacional deixa de ser considerado apenas como algo geográfico, 

mas, torna-se: 

Espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de municípios 
limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e 
de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com 
a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações 
e serviços de saúde (BRASIL, 2011).  
 

 

A incorporação do conceito de território à saúde está para além de suas divisões 

político-administrativas, uma vez que, o território possui múltiplas dimensões, sendo 

permeado por relações sociais e de poder, se desenvolvendo de acordo com a dinâmica 

capitalista, porém, influenciando o processo saúde-doença da população nele inserida. 

Neste sentido: 
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O espaço-território, muito além de um simples recorte político-operacional do 
sistema de saúde, é o lócus onde se verifica a interação população - serviços 
no nível local. Caracteriza-se por uma população específica, vivendo em tempo 
e espaço singulares, com problemas e necessidades de saúde determinados, 
os quais para sua resolução devem ser compreendido e visualizado 
espacialmente por profissionais e gestores das distintas unidades prestadoras 
de serviços de saúde. Esse território apresenta, portanto, muito mais que uma 
extensão geométrica, também um perfil demográfico, epidemiológico, 
administrativo, tecnológico, político, social e cultural que o caracteriza e se 
expressa num território em permanente construção (GONDIM et al., 2008, 
p.184-185). 

 

Considerando o território como algo construído historicamente, com condições 

ambientais, sociais, culturais específicas, identificamos a importância de considerá-lo 

em sua integralidade, visualizando a população nele inserida como sujeitos de direitos 

e de ter visibilidade e voz para a definição das ações em saúde a serem realizadas. 

Koga (2011) compreende que o território se apresenta enquanto o chão concreto das 

políticas públicas, a fonte dos dados quantitativos e a realidade da vida coletiva, visto 

que: 

[...] é no território que as desigualdades sociais tornam-se evidentes entre os 
cidadãos, as condições de vida entre moradores de uma mesma cidade 
mostram-se diferenciadas, a presença/ausência dos serviços públicos se faz 
sentir e a qualidade destes mesmos serviços apresentam-se desiguais (KOGA, 
2011, p. 33). 

 

A política de saúde, considerando o território em suas múltiplas dimensões, 

preconiza a realização do processo de territorialização dos serviços de saúde nos 

territórios, isto é, conhecê-lo a partir de sua realidade, entendendo a população e seu 

desenvolvimento, uma vez que “o reconhecimento desse território é um passo básico 

para a caracterização da população e de seus problemas de saúde, bem como para 

avaliação do impacto dos serviços sobre os níveis de saúde dessa população” 

(GONDIM et al., 2008, p.184). 

Esse processo de conhecimento e aproximação ao território e a população 

usuária, se realiza por meio da Atenção Básica, expressa pelas Unidades Básicas de 

Saúde (UBS), consideradas como uma das portas de entrada dos usuários nos serviços 

do SUS, bem como, a Estratégia Saúde da Família (ESF), a qual preconiza o processo 

de territorialização nos serviços e ações em saúde. 

Neste sentido, considerando os imigrantes enquanto sujeitos em processo de 

territorialização como foi exposto acima e, como usuários da política de saúde, 

entendemos a necessidade destes serem visibilizados por essa política a partir de suas 

necessidades em saúde e suas demandas sociais, possibilitando dar voz a essa 
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população para que expressem suas dificuldades e necessidades no processo de 

territorialização. Vemos a necessidade dos serviços de saúde realizarem esta leitura 

territorial para que os próprios profissionais conheçam a realidade dos usuários dos 

serviços, no sentido das condições de vida, de moradia e de trabalho.  

Com o intuito de compreendermos como tem sido realizado este processo de 

territorialização da política de saúde referente à presença dos imigrantes na Região 

Metropolitana de Londrina, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com três 

profissionais da Atenção Básica e dois gestores municipais da política de saúde dos 

seguintes municípios: Arapongas, Cambé, Jaguapitã, Londrina e Rolândia.  

No que se refere o atendimento aos imigrantes, a partir dos relatos dos 

entrevistados, percebemos que os serviços públicos não apresentam uma 

sistematização dos atendimentos aos imigrantes com o intuito de realizar uma 

caracterização destes e se aproximar da própria realidade social, apresentando uma 

dificuldade em realizar a leitura do território usado. Em concordância com Teixeira e 

Oliveira (2017) compreendemos que a ausência de espaço para registrar as 

informações dos imigrantes e suas demandas, sobretudo, a ausência do campo 

“nacionalidades” no Sistema de Informações de Saúde, se apresenta enquanto um 

elemento dificultador para o planejamento de políticas e ações públicas. 

Além disto, os serviços de saúde não têm realizado ações voltadas a estes 

sujeitos, compreendendo as suas particularidades, sendo que apenas um entrevistado 

reconheceu a necessidade de ofertar ações específicas a este grupo para que de fato, 

se efetive o acesso com qualidade aos serviços públicos, percebendo que “o expressivo 

contingente dessa população parece ter sido insuficiente para produzir 

respostas/demandas sistemáticas aos serviços de saúde” (TEIXEIRA; OLIVEIRA, 2017, 

p. 254).  Destacamos que as populações omitidas como população negra, ciganos, 

movimento LGBT, mulheres e mais recentemente, da população do campo e da floresta, 

tiveram avanços em suas pautas de luta no campo da saúde, porém as demandas dos 

migrantes parecem não ter sido reconhecidas ainda.  

Nesta direção, a fala de um dos sujeitos da pesquisa, exposta abaixo, nos faz 

problematizar a importância da realização da territorialização em saúde para conhecer 

os usuários daquele território e até mesmo, como se dá os usos daquele território, para 

ir além da busca espontânea destes usuários.  
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Como não houve esse fluxo, como não apareceu essa demanda na Unidade 
de Saúde a ponto de interferir na rotina, que eu acho que é pouca, nem tá 
existindo, não nos incomoda, não é uma coisa que nos fez pensar em alguma 
estratégia pra esse enfrentamento. Nós preferimos esperar pra ver se haveria 
algum problema pra gente depois ver (ENTREVISTADA 1, 2017).  
 
 

Apenas um profissional apresentou a barreira cultural enquanto um dificultador 

entre a equipe da Unidade Básica de Saúde e os imigrantes, considerando que há 

concepções diferentes no processo do cuidado em saúde e que interfere no próprio 

acesso aos serviços de saúde. Nesta direção, este entrevistado reconheceu a barreira 

comunicacional como expressiva no atendimento ao imigrante e que o serviço público 

em questão adotou a estratégia de utilizar uma cartilha com os sintomas de saúde 

traduzidos para o crioulo haitiano, elaborado em parceria com a Cáritas Arquidiocesana 

de Londrina.  

 

3. Oficinas junto a imigrantes: socialização de informações e recurso para 

territorialização em saúde 

Podemos afirmar que educação e promoção da saúde caminham juntas, sendo 

a educação em saúde pressuposto fundamental a concretização do direito à informação 

(BRASIL, 2009), tendo em vista que há a necessidade de conhecer a política e os fatores 

que impactam.  

Partindo deste pressuposto, a compreensão que defendemos neste trabalho é 

de uma educação popular em saúde. Concepção esta, que segundo Vasconcelos 

(2001) se delineia com vistas à superação da distância cultural existente entre os 

serviços de saúde e a população, a qual por sua vez, tende não compreender a lógica 

e estrutura desses serviços. O autor prossegue afirmando que esta modalidade de 

educação, se fundamenta no compromisso com os interesses das classes populares, 

reconhecendo, sobretudo sua heterogeneidade, procurando ampliar os canais de 

interação entre os grupos populares e serviços de saúde, partindo de instrumentos que 

tornem os conhecimentos acerca da política de saúde, acessíveis a população.   

No processo de disseminação de informações e proposição de processos de 

educação em saúde, acessíveis e que dialoguem com as necessidades dos usuários, 

sob a perspectiva popular, elencamos enquanto modalidade privilegiada as abordagens 

coletivas.  
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Trindade (2012) aponta que abordagens coletivas, são espaços privilegiados à 

socialização de informações, tendo geralmente como critério a existência de fatores de 

identificação entre os participantes. Mioto (2009) acrescenta que a socialização de 

informações, no âmbito das ações educativas, deve necessariamente desencadear um 

processo reflexivo, ou seja, a informação deve não só ser disponibilizada, mas fazer 

sentido para os sujeitos, subsidiando a reflexão.  

Nessa direção um dos instrumentos que permite a socialização de informações 

vinculada ao processo reflexivo é a reunião. Segundo Sousa (2008), reuniões são 

espaços coletivos constituídos por encontros grupais, que objetivam a reflexão sobre 

determinado tema e tomada de decisões, havendo a possibilidade de serem realizadas 

com sujeitos diversos como: população usuária dos serviços sociais, equipe de 

profissionais e população em geral.  

Assim, podemos compreender que reuniões são espaços abertos e plurais, que 

permitem flexibilidade em seu planejamento, o qual deve estar vinculado aos objetivos 

que as motivaram. Por serem flexíveis possibilitam a utilização de várias metodologias 

para sua execução, oportunizando aos proponentes a escolha de técnicas e abordagens 

segundo o público alvo e temáticas a serem discutidas em seu interior. 

No âmbito da educação em saúde, uma das técnicas utilizadas com maior 

frequência no interior de reuniões são as oficinas. Anastasiou e Alves (2012) definem 

oficina enquanto técnica, em que a principal ênfase está na construção e reconstrução 

do conhecimento de forma horizontal, sendo espaço de pensar, descobrir, reinventar, 

criar e recriar. 

Candau (1999) assevera que oficinas são espaços de construção coletiva, de 

análise da realidade, confrontação, intercâmbio de experiências e vivência de situações 

concretas. A autora acrescenta que a realização de uma oficina pressupõe etapas, as 

quais exigem metodologias específicas atreladas às experiências de vida dos 

participantes. As etapas propostas por Candau (1999) são: aproximação da realidade; 

aprofundamento e reflexão; construção coletiva e conclusão.  

Oficinas, portanto, privilegiam estratégias ativas que visem à articulação entre 

teoria e prática, envolvendo práticas sociais concretas. Buscando, “[...] transformar 

mentalidades, atitudes, comportamentos, dinâmicas organizacionais e práticas 

cotidianas dos diferentes atores, individuais e coletivos [...]” (CANDAU; SACAVINO, 

2013, p. 64). 
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Identificando as potencialidades do instrumento reunião, concretizado por meio 

da técnica oficina, o Projeto de Extensão “Migrar com Direitos”, elegeu essa metodologia 

enquanto ferramenta prioritária para disseminar informações acerca dos direitos sociais 

com ênfase na promoção à saúde para imigrantes, na perspectiva intersetorial e 

territorial, objetivo central do projeto. Corroborando os dizeres de Trindade (2012, p. 87), 

a qual apresenta que oficinas na área da educação em saúde se direcionam a “[...] 

discussões sobre as condições de saúde e higiene e sobre a relação entre cidadania e 

saúde; orientações sobre a prevenção de doenças. Nessas oficinas os profissionais 

utilizam recursos como filmes, álbuns seriados, cartazes, leitura de textos, música, entre 

outros”.  

Nesse processo foi necessário o planejamento das oficinas, levando em 

consideração as particularidades dos sujeitos que as vivenciariam, partindo do 

pressuposto que o público imigrante além de não deter posse de informações acerca da 

estrutura do Sistema Único de Saúde, também enfrenta cotidianamente uma barreira 

comunicacional, devido em grande parte ao parco domínio da língua portuguesa.  

Assim, após aproximações com os serviços de saúde dos municípios alvo do 

projeto, alguns imigrantes de referência e discussões no interior da equipe, a proposta 

de oficina se estruturou em cinco momentos, os quais dialogam diretamente com as 

etapas indicadas por Candau (1999). A equipe procurou então estruturar oficinas com 

informações que viriam ao encontro das necessidades dos sujeitos, ou seja, que fossem 

úteis em seu cotidiano, provocando reflexões acerca das experiências vivenciadas nos 

serviços de saúde e identificando como tem se concretizado o acesso a estes140.  

Desta forma, cabe apresentar em linhas gerais como as oficinas foram 

realizadas141. No primeiro momento, a equipe buscava promover a interação entre os 

participantes por meio de uma dinâmica nominada “Mapa Mundi”, através do desenho 

em um Mapa Mundi, os sujeitos demarcavam os trajetos de seus fluxos migratórios e 

se apresentavam ao grupo. Com a realização desta dinâmica, para além de promover 

a interação entre os participantes, esta possibilitou identificar de modo mais próximo os 

                                                           
140Até o momento foram realizadas 10 oficinas, atingindo o total de 139 imigrantes dos municípios de 
Arapongas, Cambé, Jaguapitã, Londrina e Rolândia.  
141Torna-se urgente salientar também, que embora houvesse enquanto direção a programática a ser 
exposta, a realização de cada oficina exigiu alteração nos materiais de apoio, principalmente no que tange 
ao idioma contemplado nestes, procurando facilitar a comunicação, tornando as informações acessíveis 
aos sujeitos a partir de suas nacionalidades.  
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sujeitos, seus projetos migratórios e, sobretudo os fluxos migratórios presentes nos 

municípios em questão. Constatamos assim, a presença de angolanos, bengaleses, 

bolivianos, colombianos, haitianos, húngaros, panamenhos, peruanos e venezuelanos, 

com trajetórias migratórias diversas. Verificamos que antes do Brasil, estes imigrantes 

estiveram na Argentina, Bolívia, Catar, Chile, Colômbia, Emirados Árabes Unidos, 

Equador, Estados Unidos da América, Nepal, Panamá, Paraguai, Peru, República 

Dominicana, Suriname, Turquia, Uruguai e Venezuela.  

Após as apresentações, era iniciada a discussão da concepção ampliada de 

saúde, fundamento do SUS, a partir do uso de imagens e perguntas norteadoras que 

permitiam a identificação das concepções de saúde dos sujeitos e a partir destas a 

problematização acerca da concepção de que a saúde é o resultado da organização da 

sociedade: a alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, 

transporte, lazer, acesso à terra e acesso aos serviços de saúde e as condições 

necessárias para garantir a saúde. Como resultado, a saúde de uma população está 

relacionada às condições sociais nas quais as pessoas nascem, vivem, trabalham e 

envelhecem. Nesta aproximação, a equipe verificou que os sujeitos apresentam 

concepções centradas na saúde enquanto ausência de doenças, intercorrências como 

acidentes, morte/sofrimento, serviços de saúde, sintomas e profissionais como médicos 

e enfermeiros, denotando uma concepção restrita de saúde.  

O terceiro momento foi composto de uma dinâmica a partir da localização dos 

serviços de saúde nos territórios, tendo enquanto recurso fotos destes e questões 

norteadoras, com o objetivo de identificar os serviços mais acessados de acordo com 

as necessidades de saúde apresentadas pelos imigrantes e exposição da 

hierarquização dos serviços, partindo dos níveis de complexidade. Esta discussão 

permitiu verificar que os serviços de saúde que os imigrantes têm acessado são: 

Hospitais, Farmácias, Unidades Básicas de Saúde, Unidades de Pronto Atendimento, 

Ambulatórios, Serviços de Atendimento Móvel de Urgência, Laboratórios de Análises 

Clínicas e Consórcios de Saúde. Neste momento, os participantes também receberam 

orientações quanto à confecção do Cartão SUS, a partir de imagens dos documentos 

necessários à sua emissão. No diálogo com os participantes, 99 afirmaram já tê-lo.  

Tendo em quanto diretriz a educação em saúde a partir de uma perspectiva 

popular, também foi apresentado aos sujeitos acerca do controle social no SUS, 

reforçando a concepção de saúde enquanto direito constitucional e a necessária 
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participação da população em sua operacionalização. Foram socializadas informações 

acerca das Ouvidorias do SUS e Municipal e também sobre os Conselhos Municipais 

de Saúde, tendo sido entregue informativos com estas informações aos participantes. 

Por meio do diálogo com na realização da atividade, percebeu-se em grande medida, 

desconhecimento acerca destas instâncias, com exceção do relato de um dos 

participantes, quanto à ausência de resolução em uma questão encaminhada à 

Ouvidoria municipal.  

No momento final, se questionava acerca de possíveis dúvidas e solicitou-se que 

fizessem sugestões para o aperfeiçoamento da oficina, assim como a avaliação destes 

acerca da experiência vivenciada. Este diálogo final possibilitou o reconhecimento de 

demandas dos sujeitos relacionadas à política de saúde, como também a outras 

políticas. No que tange às demandas postas à política de saúde, constatou-se dúvidas 

em relação à concessão de medicamentos pelo SUS, vacinação e informações 

qualificadas acerca do funcionamento dos serviços de saúde. Também expressaram a 

dificuldade cotidiana de comunicação com profissionais da saúde, dores físicas 

ocasionadas pelas condições precárias de trabalho a que estão submetidos e houve a 

denúncia da exigência de cobrança financeira para acesso ao SUS em um dos 

territórios, a partir da justificativa de que eram imigrantes.  

Foram também apresentadas demandas a política de assistência social, no que 

se refere à concessão de benefícios eventuais, sobretudo, que venham ao encontro das 

necessidades de alimentação e à política de educação sobre o processo de revalidação 

de diplomas e realização de vestibular.  

Embora as oficinas objetivassem a disseminação de informações, o processo de 

realização destas, revelou uma dupla potencialidade: socialização de informações 

acerca do SUS e reconhecimento dos sujeitos que compõem os territórios. Assim, para 

além da socialização de informações, as oficinas se mostraram um recurso para a 

territorialização em saúde, uma vez que proporcionou além do contato com os sujeitos, 

o reconhecimento de sua trajetória até a chegada ao território, assim como dos usos 

feitos por estes, parte imprescindível à leitura territorial. Referenciando diretamente o 

princípio de territorialidade, previsto na Política Nacional de Promoção da Saúde 

(BRASIL, 2014), o qual prevê enquanto necessário, considerar as singularidades e 

especificidades dos diferentes territórios, tanto no planejamento, quanto 
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desenvolvimento de ações, as quais geram impactos na situação, nos condicionantese 

nos determinantes da saúde nele presentes, de forma equânime.  

Nesta direção, não há como negarmos que os atuais fluxos migratórios 

internacionais produzem modificações nos aspectos materiais e imateriais dos 

territórios, a partir das mudanças das relações sociais até então estabelecidas. Neste 

contexto, a leitura territorial é urgente à compreensão e análise dos condicionantes 

físicos, históricos, culturais, dos modos de vida dos grupos sociais e suas necessidades, 

sendo necessário à sua consecução múltiplas ações, vislumbrando a construção de 

conhecimento aprofundado acerca dos territórios, podendo ser as oficinas, uma das 

estratégias a serem implementadas.   

Assim, concebemos que as oficinas podem ser uma possibilidade a ser acionada 

pelos serviços de saúde, tanto enquanto prerrogativa do direito à informação (BRASIL, 

2009), quanto enquanto mecanismo facilitador à leitura territorial e por consequência a 

territorialização em saúde. 

 

Considerações Finais 

A partir do objetivo do presente trabalho, problematizar as oficinas junto aos 

imigrantes da Região Metropolitana de Londrina enquanto recurso ao processo de 

territorialização em saúde foi possível verificar que para a discussão acerca da 

imigração e o acesso à saúde é urgente que compreendamos o processo de 

territorialização vivenciado pelos imigrantes, processo este que expressa uma realidade 

de múltiplas faces, contrastadas por diferenças culturais, sociais, econômicas e 

políticas, o qual traz desafios, demarcados por dificuldades e violações de direitos que 

estes vivenciam. 

A partir da Constituição Federal de 1988, a saúde adquire o patamar de direito 

universal, sendo acesso à Política de Saúde no Brasil, um direito fundamental a todos 

os indivíduos residentes em território brasileiro. A Lei de Migração (BRASIL, 2017), vem 

reforçar essa prerrogativa, quando em seu art. 3º inciso XI, estabelece que o acesso do 

imigrante deve ser igualitário e livre “a serviços, programas e benefícios sociais, bens 

públicos, educação, assistência jurídica integral pública, trabalho, moradia, serviço 

bancário e seguridade social”, reconhecendo assim os imigrantes enquanto usuários 

dos serviços de saúde.  
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Em relação à Política de Saúde no Brasil, que por meio de seu Sistema Único 

de Saúde (SUS) presta atendimento aos seus demandatários, concluímos que esta tem 

silenciado as condições dos imigrantes, na medida em que não se encontra a 

possibilidade do preenchimento referente à nacionalidade no Sistema de Informações 

em Saúde, expressando fragilidade no registro das informações referentes ao 

atendimento dos imigrantes. Concordando com Teixeira e Oliveira (2017), 

compreendemos que a introdução da variável nacionalidade em todos os formulários é 

uma possibilidade de realizar uma transversalização da proteção social ao imigrante 

iniciada no campo da saúde, além de contribuir no perfil epidemiológico brasileiro. 

Quanto aos serviços de saúde dispostos nos territórios onde os imigrantes estão 

alocados, compreendemos que não há uma preocupação destes em relação à 

prestação de serviços e atendimentos voltados aos imigrantes tendo em vista as 

especificidades apresentadas por essa demanda. 

Embora o processo de territorialização seja algo preconizado nas ações em 

saúde, sobretudo, na Atenção Básica, destacamos a necessidade de problematizar e 

reconhecer essa perspectiva territorial nas ações em saúde como algo fundamental, 

considerando os sujeitos e suas demandas. Os imigrantes, os quais vivenciam o 

processo de territorialização no novo território, precisam ser “vistos” e ter 

compreendidas suas demandas, necessidades e especificidades, sejam elas culturais, 

sociais ou econômicas. 

 Neste sentido, a educação em saúde se apresenta enquanto uma pré-condição 

à promoção da saúde, sendo essencial a efetivação do direito à informação a que os 

usuários do SUS detêm. Consideramos as abordagens coletivas, processos 

privilegiados ao seu desenvolvimento, sendo o instrumento reunião por meio da técnica 

oficina, os recursos dos quais nos valemos para a disseminação de informações acerca 

do direito à saúde junto aos imigrantes no desenvolvimento do Projeto “Migrar com 

Direitos”. 

A partir da realização das oficinas, para além da socialização de informações, as 

mesmas se mostraram uma possível ferramenta para a territorialização em saúde, tendo 

em vista que possibilitaram apropriação das trajetórias e demandas postas pelos 

imigrantes. Concebemos então que as oficinas se constituem enquanto uma das 

estratégias a serem utilizadas para efetivação do processo de leitura territorial. 
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IMIGRAÇÃO HAITIANA NO BRASIL: UMA ANÁLISE DA INSERÇÃO E 

PERSPECTIVAS EDUCACIONAIS DE HAITIANOS ADULTOS EM LONDRINA. 

 

Nelma dos Santos Assunção Galli142  
 

I. Introdução  

Recentemente, há no Brasil, um retorno às discussões sobre o tema das 

migrações, sendo este compreendido como um processo de movimento, de 

transitoriedade de um espaço geográfico a outro, movido por diversas questões, entre 

elas as socioeconômicas e catástrofes. 

Partimos do pressuposto que o Brasil é um país constituído por imigrantes, 

que ao longo de sua história, acolheu pessoas advindas dos mais diversos países, 

motivado em cada período histórico por um objetivo, sejam eles voltados à colonização, 

a escravidão, o trabalho, miscigenação, entre outros. 

A pesquisa aqui proposta está particularmente direcionada a análise dessa 

nova conjuntura da imigração, com ênfase na imigração haitiana para o Brasil, com o 

intuito de nos aprofundarmos no que tange as formas de inserção educacional dessa 

população no país. O objetivo da pesquisa é analisar a forma de inserção dos imigrantes 

haitianos adultos residentes no município de Londrina nos processos educativos e as 

perspectivas educacionais desse público frente aos serviços educativos ofertados. 

A escolha do tema foi motivada pela experiência e atuação enquanto 

Assistente Social da entidade não governamental Cáritas Arquidiocesana de Londrina, 

instituição membro da Cáritas Brasileira, organismo da CNBB, a qual possui em sua 

missão a de acolher, apoiar e orientar imigrantes, refugiados e apátridas no país.  

Em meados de 2012, a entidade não governamental Cáritas Arquidiocesana 

de Londrina, instituição membro da Cáritas Brasileira, organismo da CNBB, com sede 

em Londrina, passou a receber diariamente uma demanda de imigrantes haitianos em 

busca de atendimento e acolhimento. 
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Formado basicamente por homens em idade laboral, trazidos à cidade por 

empresas do ramo alimentício, construção civil e empresas varejistas de 

supermercados, os mesmos se direcionavam a instituição em busca de orientações para 

a regularização de seus documentos no Brasil, orientações trabalhistas e solicitação de 

auxílio moradia e alimentação. 

Após esse primeiro contato com o país e o equilíbrio financeiro pós- 

chegada, os haitianos iniciaram o processo de reunião familiar, trazendo ao Brasil 

esposa e filhos que haviam permanecido no país de origem.  

A instituição, visualizando essa realidade, se propôs a ampliar a discussão 

da temática das migrações com a sociedade, demandando aos poderes públicos 

municipais e estadual um posicionamento quanto ao atendimento a esse público por 

meio das Políticas Públicas de direito, sejam elas: Saúde, Educação, Assistência Social, 

Habitação, Cultura e Lazer, entre outras, entendendo que esse movimento propiciaria a 

maior integração dos haitianos com a sociedade. 

Enquanto profissional da instituição, foi possível observar a dificuldade de 

acesso a algumas políticas públicas, por parte desses imigrantes adultos, com destaque 

a Educação, que nos discursos sempre foi muito valorizada e reforçada como 

mecanismo de superação das dificuldades, sendo sinônimo de sucesso e melhor 

colocação no mercado de trabalho.  

De acordo com Noma, Koepsel e Chilante (2010, pág. 66)  

 

A educação pode fomentar a capacidade produtiva dos indivíduos, pode ser a 

potencializadora de capital humano, a propiciadora do ingresso no mercado de 

trabalho e, em decorrência, sua função primeira seria o atendimento às 

flexíveis demandas do mercado laboral.  

 

Esse cenário nos traz algumas inquietudes, visto que a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, de 1948, reafirma que “todas as pessoas nascem 

iguais em dignidade e direitos e tem capacidade de exercer tais direitos sem distinção 

de qualquer espécie”. E ainda no Art. 26 da referida declaração consta que: 

 

 Artigo 26° Toda a pessoa tem direito à educação.  
1. A educação deve ser gratuita, pelo menos a correspondente ao ensino 
elementar fundamental. O ensino elementar é obrigatório. O ensino técnico e 
profissional dever ser generalizado; o acesso aos estudos superiores deve 
estar aberto a todos em plena igualdade, em função do seu mérito.  
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2. A educação deve visar à plena expansão da personalidade humana e ao 
reforço dos direitos do Homem e das liberdades fundamentais e deve favorecer 
a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e todos os 
grupos raciais ou religiosos, bem como o desenvolvimento das atividades das 
Nações Unidas para a manutenção da paz.  

 

A Constituição Federal de 1988 utiliza o termo direito à educação com um 

conceito amplo que inclui a ação de educar em diferentes domínios, como o da 

educação familiar, escolar, pública, privada, formal e informal. Em seu Art. 205, vemos 

que: 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho.  

 
Já a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Lei n. 9.394/96 emprega o termo 

educação para indicar a ampla variedade de processos formativos imprescindíveis para 

o pleno desenvolvimento da pessoa e seu preparo para o convívio em sociedade, o que 

inclui o exercício da cidadania e a qualificação pra o trabalho. 

Frente às garantias legais, a valorização ao retorno escolar, como alternativa 

de melhores condições de vida e trabalho no atual país de residência, e compreendendo 

que diversas barreiras impedem o acesso à política de educação, por parte de 

imigrantes adultos como, por exemplo: burocracia para a validação de documentos, 

regulamentação normativa específica para a inclusão escolar e principalmente o desafio 

quanto ao idioma, nos questionamos: 

• Há oferta de serviços educativos para o público estrangeiro no município de 

Londrina?  

• De que forma se dá a inserção de haitianos adultos nos processo educativos no 

município de Londrina?  

• Quais as perspectivas educacionais desse público, especificamente os 

imigrantes haitianos? Qual o intuito da oferta desses serviços? 

Para responder a essas inquietudes, faz–se necessário compreender essa 

imigração, sua condição social e histórica, partindo da caracterização de seu país de 

origem, suas condições de vida, educação e trabalho e a motivação para a imigração. 

Em contraponto, entender a conjuntura política, econômica e social do Brasil para a 

abertura de suas fronteiras, adequação da legislação migratória para a categoria 

refugiado ambiental e as políticas sociais de proteção a esses imigrantes, com ênfase 
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a Política Educacional.  

 

2.  Caracterização Da Imigração Haitiana: 

A imigração Haitiana direcionada ao Brasil ocorre após janeiro de 2010, 

quando um terremoto atingiu o Haiti, deixando um saldo de 220 mil mortos e 350 mil 

pessoas desalojadas. Segundo matéria veiculada pela Folha de São Paulo em 

12/01/2013, (folha Mundo, caderno A-12) “logo após o terremoto de 12 de janeiro de 

2010, haitianos que perderam suas casas foram destinados para “campos de 

deslocados”, que se espalharam por diversas áreas de Porto Príncipe”.  

Visando a soberania nacional, muitos países vizinhos ao Haiti fecharam 

suas fronteiras e o Brasil, que não era a primeira opção, passou a ser o país escolhido. 

Tal escolha deriva de diversas suposições, sendo uma delas a presença de tropas 

militares na Missão Paz, conhecido como MINUSTAH – Missão das Nações Unidas para 

estabilização do Haiti, criado em 2004, a qual objetivava restabelecer a segurança e 

normalidade institucional do país após sucessivos episódios de turbulência política e 

violência.  

A presença da Missão Paz no Haiti apresentou-se como um “convite” a 

milhares de haitianos a imigrarem ao Brasil via fronteira com o Acre e Amazonas em 

2011.  

Concomitantemente, o Brasil se destacava na mídia por apresentar-se em 

pleno desenvolvimento e vivenciando uma política economicamente estável, tornando-

se atrativo à imigração. 

A internacionalização da economia brasileira e a projeção do Brasil na mídia 
internacional – impulsionada pelo processo de estruturação para sediar 
grandes eventos como a Rio +20 (2012), Copa do Mundo da FIFA (2014), 
Jogos Olímpicos (2016) – e o papel de protagonista em ações de âmbito 
internacional como a liderança das forças de paz no Haiti, ampliam as 
informações sobre o país e fazem com que esse entre no imaginário global, 
tornando-se alvo daqueles que têm o intento de emigrar. O cenário é atrativo 
aos estrangeiros que visualizam grandes chances de trabalho. (FARIA, 2012, 
p.43)  

 

A abertura ao mercado internacional trouxe como consequência a imigração 

ao Brasil, advinda de diversos países, com ênfase aqueles subdesenvolvidos. 
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 Conforme dados do ACNUR - Alto Comissário das Nações Unidas para os 

Refugiados - grande parte dessa imigração, com destino ao Brasil, advêm de países 

subdesenvolvidos da América Central, América do Sul, além do Continente Africano e 

Asiático, movidos pelo desejo de encontrar melhores condições de vida, trabalho e 

segurança.  

 

Fonte: http://www.acnur.org/portugues/recursos/estatisticas/dados-sobre-refugio-no-brasil/ 
acesso em 29/07/2017 

 

Essa imigração advinda de países periféricos é formada por estrangeiros 

que ingressam no país na categoria de refugiado, por não haver no Brasil possibilidades 

permanência e emissão de documentos a partir de outro modelo de regularização. 

De acordo com estimativa do Instituto de Migrações e Direitos Humanos – 

IMDH, dentre os imigrantes acolhidos no Brasil, destaca-se a imigração haitiana, com 

cerca de 80 mil haitianos, entre os anos de 2011 e 2016. 

 

http://www.acnur.org/portugues/recursos/estatisticas/dados-sobre-refugio-no-brasil/
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Fonte: www.imdh.org.br acesso em 05/06/2017 

A intensificação do fluxo migratório, a superpopulação concentrada em 

Estados como Amazonas e Acre, as condições subumanas de permanência, entre 

outras situações fizeram com que houvesse uma pressão, por respostas do Governo 

Federal de como regularizar essa imigração no país, já que a categoria de refúgio, de 

acordo com a Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951, previa outras 

características para o refúgio, na qual não se enquadra a condição do imigrante haitiano. 

De acordo com a Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados em seu Art. 1º - 

Definição do termo "refugiado": 

Temendo ser perseguida por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo 

social ou opiniões políticas, se encontra fora do país de sua nacionalidade e 

que não pode ou, em virtude desse temor, não quer valer-se da proteção desse 

país, ou que, se não tem nacionalidade e se encontra fora do país no qual tinha 

sua residência habitual em consequência de tais acontecimentos, não pode 

ou, devido ao referido temor, não quer voltar a ele. 

 

Portanto, em 2012 o governo Federal por meio do Conselho Nacional de 

Imigração – CNIG publicou a Resolução Normativa 97/12, que viabilizou uma nova 

categoria de refúgio, por meio de um acordo humanitário para o acolhimento de 

Haitianos no Brasil na condição de refugiado ambiental, possibilitando a permanência 

regular no país por 10 anos. Entretanto no quesito políticas públicas, há um déficit de 

regulamentações específicas que tratam das garantias e direitos sociais à pessoa 

imigrantes. 

3.  Metodologia Da Pesquisa 

A fundamentação da pesquisa estará pautada nas categorias totalidade, 

trabalho e contradição, que conforme Baeninger (2015, p. 17). 

A história da imigração se vincula à expansão do capitalismo (Braudel, 1987), 
com circulação de capital, mercadorias e pessoas, constituindo um excedente 
populacional. (...) esse excedente populacional corresponde às necessidades 
geradas tanto na área de origem como na área de destino, compondo um 
movimento transnacional, que acompanha o capital e a inserção das 
localidades na divisão social e territorial do trabalho em âmbito nacional e 
internacional. 

Portanto, seria imprudente analisar a imigração internacional e a abertura 

das fronteiras brasileiras para uma massa de trabalhadores em um momento da história 

http://www.imdh.org.br/
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em que o Brasil vivenciava um período de estabilidade econômica, sem contrapor a 

mundialização da ordem do capital.  

É nesse sentido que as migrações internacionais no Brasil devem ser 
analisadas como elemento que reflete e compõe esse movimento de 
reestruturação nos contextos urbanos, com a configuração de espaços 
marcados como o lugar da produção (Sassen, 1988, 1990) e da consequente 
expansão da produção terceirizada em diferentes espaços locais. 
(BAENINGER, 2015) 

Logo, observamos que essa imigração é caracterizada em grande parte por 

trabalhadores não especializados, que vem suprir uma demanda por mão de obra de 

baixo custo, atendendo ao capital. 

Utilizaremos o método dialético, pois conforme Frigotto (1989, p. 75) “A 

dialética situa-se, então, no plano de realidade, no plano histórico, sob a forma da trama 

de relações contraditórias, conflitantes, de leis de construção, desenvolvimento e 

transformações dos fatos”.  

A dialética materialista, ao mesmo tempo uma postura, um método de 
investigação e uma práxis, um movimento de superação e de transformação. 
Há, pois um tríplice movimento: de crítica, de construção do conhecimento 
“novo”, e da nova síntese no plano do conhecimento e da ação. (FRIGOTTO, 
1989, p. 79) 

 

A pesquisa ora proposta terá como ponto de partida a análise do momento 

histórico que eleva a condição do Brasil de país subdesenvolvido a um país emergente, 

tornando-o favorável a imigração, com enfoque a uma imigração laboral. 

De acordo com Frigotto (1989 p. 79) o ponto de partida para uma pesquisa 

são os fatos empíricos que nos são dados na realidade. Cabendo ao pesquisador 

(...) superar as impressões primeiras, as representações fenomênicas destes 
fatos empíricos e ascender a seu âmago, às suas leis fundamentais. O ponto 
de chegada será não mais as representações primeiras do empírico ponto de 
partida, mas o concreto pensado. (FRIGOTTO, 1989, p.79) 

 

No que tange à Política de Educação, pautamo-nos no método dialético de 

Gamboa (1989, p. 101) o qual refere que “a própria ciência, como produto da ação do 

homem, é tida como uma categoria histórica, um fenômeno em contínua evolução 

inserido no movimento das formações sociais”. 

Como já tratado anteriormente, a imigração com destino ao Brasil na 

atualidade, é marcada pelas ocupações de espaços laborais que exigem pouca ou 
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nenhuma qualificação, o que sugere ao imigrante a possibilidade de superação dessa 

condição por meio do retorno educacional. 

Nas pesquisas dialéticas, o homem é tido como ser social e histórico; embora 
determinado por contextos econômicos, políticos e culturais, é o criador da 
realidade social e o transformador desses contextos. A educação é vista como 
uma prática nas formações sociais e resulta de suas determinações 
econômicas, sociais e políticas; (...) a educação também é espaço de 
reprodução das contradições que dinamizam as mudanças e possibilitam a 
gestação de novas formações sociais. (GAMBOA 1989, p. 103-104) 

Realizaremos a pesquisa documental, voltada à análise de legislações, 

resolução, normativas, orientações governamentais entre outros, que sugerem um 

arcabouço de informações para a análise posterior da realidade empírica identificada.  

Quanto à análise de política pautamo-nos no modelo de análise defendido 

por Shiroma, Campos e Garcia (2005, p. 434 apud Bowe e Ball 1992), que abrange: a) 

contexto de influência, b) contexto da produção de texto, c) contexto da prática, incluindo 

também d) contexto dos resultados e por fim e) contexto das estratégias políticas.  

A proposta de pesquisa sugere pesquisa de campo que contemple o contato 

com o público alvo da pesquisa e a proximidade com a realidade social.  Utilizando de 

entrevista semi-estruturada, com perguntas previamente estabelecidas e conversas 

abertas, pois, segundo Neto (2002, p. 57) é “através dela, o pesquisador busca obter 

informes obtidos na fala dos atores sociais”. 

Para a pesquisa de campo, utilizaremos a metodologia indicada por Minayo 

(2002, p. 13) a qual refere que “o objeto das ciências sociais é o histórico, ou seja, as 

sociedades humanas existem num determinado espaço cuja formação social e 

configuração são específicas”. 

Segundo Neto, (2002 p. 51) “o trabalho de campo se apresenta como uma 

possibilidade de conseguirmos não só uma aproximação com aquilo que desejamos 

conhecer e estudar, mas também de criar um conhecimento, partindo da realidade 

presente no campo”.  

Com base em Neto (2002), concebemos campo de pesquisa como o recorte 

que o pesquisador faz em termo de espaço.  

[...] em se tratando de pesquisa social, o lugar primordial é o ocupado pelas 

pessoas e grupos convivendo numa dinâmica de interação social. Essas 

pessoas e esses grupos são sujeitos de uma determinada história a ser 

investigada, sendo necessária uma construção teórica para transformá-los em 

objetos de estudo. Partindo da construção teórica do objeto de estudo, o campo 

toma-se um palco de manifestações de intersubjetividades e interações entre 



 

 

 

228 

pesquisador e grupos estudados, propiciando a criação de novos 

conhecimentos (NETO, 2002, p. 54) 

Com base nos autores mencionados, compreendemos a importância do 

recorte espacial para a realização da pesquisa de campo. Propomos originalmente que 

a pesquisa seja realizada no Município de Londrina, cidade essa de referência na 

inserção dos imigrantes no norte do Paraná.  

Nesse sentido, acreditamos que para iniciar a pesquisa aqui proposta o 

caminho metodológico definido conduzirá a resultados satisfatórios.  

4.  Resultados e discussão:  

Analisar a imigração internacional e a abertura das fronteiras brasileiras, 

para uma massa de trabalhadores em um momento da história em que o Brasil 

vivenciava um período de estabilidade econômica, nos remete a contrapor tal cenário 

frente a mundialização da ordem do capital.  

Pois para suprir a necessidade por mão de obra em frentes de trabalho 

menos especializadas, o Brasil abre suas fronteiras à imigração, todavia não apresenta 

aos poderes públicos Estaduais e Municipais alternativas para o atendimento desse 

contingente populacional, que demandam por políticas públicas. 

O grande desafio posto a esse contingente migratório primeiramente 

preocupa-se sobre sua entrada e permanência no Brasil. De acordo Friedrich e 

Benedetti (2016, p. 80) apesar do Brasil ainda possuir uma legislação arcaica no tocante 

aos direitos dos imigrantes, tem uma posição avançada quando trata especificamente 

dos refugiados.  

Essa afirmação é confirmada, pois somente em 2017 foi sancionada a nova 

Lei da Migração - Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017 - em substituição a Lei nº 6.815 

de 1980 a qual previa prioritariamente a segurança nacional. 

Na recém-sancionada Lei nº 13.445/2017, em seu artigo 4º está previsto a 

todo o imigrante as garantias de direito, das quais daremos ênfase em: 

Art. 4o  Ao migrante é garantida no território nacional, em condição de 
igualdade com os nacionais, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, bem como são assegurados: 

X - direito à educação pública, vedada a discriminação em razão da 
nacionalidade e da condição migratória; 
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Ainda na citada Lei, em sua Subseção II, a qual discorre sobre: Dos Tipos 

de Visto, podemos observar que a entrada no país é concedida mediante a 

apresentação do visto consular, nas seguintes categorias.  

Art. 12.  Ao solicitante que pretenda ingressar ou permanecer em território 
nacional poderá ser concedido visto: I - de visita; II temporário; III - diplomático; 
IV - oficial; V - de cortesia. 

Entretanto, grande parte dessa imigração advinda de países periféricos é 

formada por estrangeiros que ingressam no país na categoria de refugiado, por não 

haver no Brasil possibilidades de regularização e emissão de documentos a partir de 

outro modelo de regularização. 

Especificamente com a chegada dos haitianos no Brasil em 2011, inicia-se 

uma pressão por parte dos Estados do Acre e Amazonas, por respostas do Governo 

Federal de como regularizar essa imigração no país, já que a categoria de refúgio, de 

acordo com a Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951, previa outras 

características para o refúgio. A Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados prevê 

em seu Art. 1º - Definição do termo "refugiado": 

Temendo ser perseguida por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo 
social ou opiniões políticas, se encontra fora do país de sua nacionalidade e 
que não pode ou, em virtude desse temor, não quer valer-se da proteção desse 
país, ou que, se não tem nacionalidade e se encontra fora do país no qual tinha 
sua residência habitual em consequência de tais acontecimentos, não pode 
ou, devido ao referido temor, não quer voltar a ele. 

Culminando com a publicação em 2012 pelo governo Federal através do 

Conselho Nacional de Imigração – CNIG a Resolução Normativa 97/12, que viabilizou 

uma nova categoria de refúgio, por meio de um acordo humanitário para o acolhimento 

de Haitianos no Brasil na condição de refugiado ambiental, possibilitando a permanência 

regular no país por 10 anos.  

Na análise de documentos, verificamos um avanço na legislação no que 

tange a proteção ao refugiado em contraponto a legislação nacional que trata da 

imigração.  

Quanto às produções acadêmicas, somente nos últimos 5 anos 

identificamos publicações que abordam temática da migração, o que reforça a 

necessidade de debatermos e aprofundarmos nossos conhecimentos frente a essa 

nova demanda. 
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5.  Conclusão 

Concluímos ressaltando que a pesquisa está em andamento, sendo o passo 

inicial o levantamento de referencial bibliográfico e documental para análise do objeto 

da pesquisa e direcionando na construção dos objetivos que pretende-se alcançar.   

Ressalta-se que o fenômeno da imigração tem relação direta com as 

alterações do mundo do trabalho que vem promovendo a exclusão econômico/social e 

territorial e especificamente ao Haiti, reforça a condição histórica de exploração.  

Há que se considerar tratar-se de um público que precisa ser atendido com 

políticas públicas que visem à permanência no país sem prejuízo aos seus direitos razão 

pela qual temos que lutar com vista a assegurar os direitos humanos. 
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LA MOVILIDAD INMIGRATORIA DE MUJERES BRASILEÑAS EN EL PAÍS VASCO: 
MATRIMONIOS MIXTOS, UNIONES ESTABLES Y VIVIR EN PAREJAS CON 

HOMBRES DE ORIGEN BASCO: LA CONFLUENCIA INTERCULTURAL 

 

 

Rosely Cubo Pinto de Almeida143 

 

 

Introducción 

Con el pasaje de casi dos décadas del siglo XXI, están siendo producidos 

cuestionamientos en la forma de ser y estar del individuo en el mundo de fronteras 

psicosociales cada vez más débiles y de modo general, creando concepciones 

(in)formales de ciudadanía. Otro sin, valorar las diferencias en las diversidades y 

alteridades es lo mismo que reconocer que autóctonos e inmigrantes representan 

ideales de civilidad fundamentado en la (con)vivencia intercultural en que la libertad, 

seguridad y desarrollo sean trepé de la cultura de paz entre los pueblos.      

Nuestro objetivo es socializar los resultados de investigación doctoral (2009-

2015) defendida en la Universidad de Deusto, en Bilbao sede de la provincia autonómica 

de Vizcaya, en España; por intermedio de encuestas, entrevistas en profundidad y 

talleres de ocio con la participación de dieciocho inmigrantes brasileñas que viven 

matrimonio mixto, uniones estables o parejas con hombres de origen vasca, 

presentamos las conclusiones que articulan parámetros y fundamentos sobre la 

confluencia intercultural que reflejan el flujo migratorio y las migraciones internacionales. 

Reflexionamos sobre las características representativas de las mujeres inmigrantes 

brasileñas y las pautas de nupcialidad con hombres de origen vasco: (I) la disparidad de 

género y las influencias socio-familiares desde el origen en Brasil; (II) la toma de 

decisión que motiva y la intencionalidad que asegura el proyecto inmigratorio hasta 

Vizcaya; (III) los factores de integración psicosocial y la creación del sentido de 

pertenecer en ámbito de la interculturalidad Brasil-España. 
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Resultante del proceso inmigratorio como encuentro y proyección de mejores 

condiciones de vida e integración como percepción de satisfacción y disfrute de 

experiencias de (con)vivencia intercultural de libertad, seguridad y desarrollo, las 

mujeres investigadas desvélanos estilos de manejo de sus fortalezas, allá de formas de 

convivir con las discriminaciones y rechazos; estas contingencias se dan a través de la 

consciencia que aprendieron a crear de sí mismas, del entorno psicosocial en Brasil y 

de las aspiraciones proyectadas al futuro en el País Vasco.  

 

1. Las Inmigraciones Internacionales 

Desde finales del pasado siglo XX, las sociedades occidentales más avanzadas 

están viviendo momentos de rápidas y profundas transformaciones; el incesante avance 

tecnológico, la expansión global del capitalismo informacional, la interferencia de los 

medios de comunicación en la vida cotidiana, las nuevas formas de consumo y los 

cambios en las relaciones de trabajo y empleo muestran el paso de la modernidad a la 

posmodernidad donde la pluralidad de los hechos sociales es sustituida por la 

singularidad, las reglas son suplantadas por las elecciones personales y los grupos 

sociales pierden su capacidad explicativa en favor de los estilos de vida individuales.  

Los pos/hipermodernos órdenes sociales sugieren un nuevo modo de 

organización de la sociedad y una desviación en la dinámica de la individualización, 

operando un profundo proceso de personalización que incide directamente en la manera 

como las personas reorientan y gestionan sus comportamientos, no por la tiranía de los 

detalles, sino por el mínimo de coacciones, austeridad y represión y el máximo de 

elecciones privadas y atención a los deseos; esta comprensión de la excéntrica 

contemporaneidad incita a que las personas, en primer lugar, se liberen de las esferas 

socio-económicas a las que históricamente estaban ligadas; en segundo lugar, 

conquisten una autonomía respecto de las grandes estructuras en las que no tienen que 

seguir un camino preestablecido, sino gozar de márgenes de libertad crecientes; y en 

tercer lugar, en función de que los mecanismos de control no han desaparecido sino 

que se han adaptado haciéndose menos directivos, renuncien a la imposición en 

beneficio de la interacción. Este momento histórico está cada vez más asociado al 

reconocimiento de las ventajas de la colaboración/cooperación multicultural en el 
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escenario internacional, al mismo tiempo que oleadas de inmigrantes en constante 

crecimiento constituyen un fenómeno de ámbito mundial. 

La migración y la movilidad migratoria, por tratarse de realidades en continuo 

cambio, constituyen fenómenos dinámicos, complejos y multidimensionales, en el cual 

se conjugan dimensiones e implicaciones de carácter social, cultural, económico y 

político, y entraña una gran diversidad en cuanto a formas, tipos, procesos, actores, 

motivaciones, contextos, etc. El proceso migratorio, en términos de globalización, se 

refiere a las cambiantes interconexiones e interdependencias entre las naciones; 

además del acto personal de los inmigrantes, por insignificante que parezca, en la 

Posmodernidad subyace que el mundo se está convirtiendo en un lugar con un sistema 

único, donde cualquier lugar del mundo es susceptible de estar cerca o de ser accesible 

con carácter inmediato, mediante el recurso a las tecnologías de las comunicaciones y 

de la información. 

En este contexto, contemplar el fenómeno de las migraciones con la mera óptica 

de las políticas nacionales de desplazamiento y asentamiento (informes estadísticos), 

significa ignorar la causa-efecto inmigratoria. Para comprender en su conjunto toda la 

complejidad de las historias de quien inmigra, se torna imprescindible entender este 

proceso de dentro hacia fuera, desde el espacio/lugar de convivencia anterior al 

posterior de residencia y comprender desde los mecanismos internos al medio 

sociocultural de cada inmigrante, desde cuando vivía en su país de origen hasta el 

proceso de su inserción en el destino migratorio.  

La migración está determinada tanto por las interconexiones como por las 

interdependencias que caracterizan los espacios globalizados (valorizando lo de ‘fuera’ 

en detrimento de lo de ‘dentro’) y los tiempos narcisistas (valorizado el ‘presente’ en 

detrimento del ‘pasado y del futuro’ que le corresponde); en estos contextos, cuando 

uno inmigra físicamente (traspasando las fronteras/espacios geográficos) eso no 

significa que también ha migrado emocionalmente (hecho que conllevaría conciliar lo 

vivido en términos de los recuerdos de su historia personal, familiar y comunitario con el 

idealizado de mejor vivir). Desde esta perspectiva, el movimiento migratorio es un 

proceso psicosocial en el que las personas llevan consigo un idioma, una historia y una 

cultura que responden a necesidades de distinta naturaleza, motivadas por múltiples 

causas y con repercusiones e impactos diversos. 
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Con vistas a explicitar los cambios producidos en la forma de comprender el 

fenómeno de las migraciones internacionales y la movilidad migratoria, se ha pasado 

desde una explicación más tradicional, el modelo de atracción-expulsión (push-pull), 

propuesto por Lee (1966) que hoy es considerada una visión reaccionaria del fenómeno 

que justificaba la inmigración solo cuando beneficia a la economía, a los propios 

ciudadanos de un país regulada en función exclusiva de las propias necesidades 

económicas y sugiere la ‘contienda del miedo’ donde la cultura de ‘nosotros’ está 

expuesta al riesgo por la llegada de los ‘otros’ con lengua, valores y comportamientos 

diferentes.  

Posteriormente, se han desarrollado otras perspectivas más progresistas; una 

de las más interesantes fue formulada por Martin Buber (en Kumbrián, 2008: 127) que 

apunta a la cultura europea asentada en la ‘Filosofía del Encuentro y del Diálogo’ y 

fundamentada en la idea de que “el otro es un ente único e irrepetible y que nosotros 

necesitamos conocerlo y aceptarlo, debido a que la mezcla de los otros con nosotros 

constituye la posibilidad de creación del divino encuentro y del profundo diálogo”. Otra 

disposición que complementa estas ideas, se puede verificar en Józef Tischner (citado 

en Kumbrián, 2008: 127) que pone en evidencia a través de la ‘Filosofía del Drama de 

las Relaciones Contemporáneas’ basada en el ideario de que “ya en el origen de la 

conciencia de nosotros está la presencia del otro; sólo en el dialogo, en la discusión y 

la contraposición, así como en la aspiración a crear una nueva comunidad surge la 

conciencia de nosotros pues sé que existimos porque los otros existen”. En definitiva, 

¿quiénes son los ‘otros’ representados por el inmigrante? El otro se refiere a la persona 

que a partir de un cambio de país de origen necesita construir relaciones que produzcan 

percepciones sobre variados aspectos de su vida cotidiana en un país de acogida; la 

naturaleza de quiénes son los inmigrantes está en la percepción producida sobre su 

propia vida cotidiana en un país diferente al de su origen. A partir de esta premisa, el 

lugar de acogida se transmuta en un espacio o escenario de ricas interrelaciones. 

Estos parámetros que de forma relacional explican el proceso migratorio desde 

la óptica transnacional, son contemplados en la Transnacional Migration Theory (Brettel 

y Hollifield, 2000) que supera la idea de la persona procedente de un país pobre que va 

a un país rico como trabajador, definido sólo en función del acceso a los medios de 

producción en la división internacional de oficios; de acuerdo con Soronellas y Bodoque 

(2008), esta teoría manifiesta que “las migraciones actúan en un campo transnacional 



 

 

 

236 

trascendiendo las fronteras de los estados en los que se sitúan sus orígenes y sus 

posibles destinos, además de prever la creación de un tiempo y espacio de relaciones 

a través de los lazos económicos, afectivos, sociales y culturales donde circulan allá de 

dinero y recursos, otro sin, los mensajes y sentimientos que sirven como formas distintas 

de desarrollo y cambios de sentidos de vivir”. Por tanto, quienes son los inmigrantes no 

se refieren exclusivamente a los pobres, miserables y hambrientos, ampliando la visión 

tiempo-espacial sobre la migración atestiguando que cuando se está viviendo un 

proceso migratorio, nadie (los ‘otros’) son capaces de realizarse solos y ningún nativo 

(‘nosotros’) son los mismos que eran antes; esta lógica otorga una nueva mirada al 

fenómeno migratorio que proporciona a todos los que llegan y los que acogen, una 

mayor comprensión histórica sobre sí mismos. 

 

1.1 El Proceso Inmigratorio Femenino en el País Vasco 

En el País Vasco, la composición de los inmigrantes por grandes zonas de origen 

según Torres (2008: 131) “han pasado a ser los sudamericanos”. Según indica Kumbrián 

(2008: 120) “desde la perspectiva de los intereses españoles, algunos comentan que 

los inmigrantes son necesarios para su economía porque ‘hacen los trabajos que ellos 

no quieren hacer’ y muchos otros sostienen que la inmigración aumenta el desempleo 

entre los españoles y disminuye el nivel de vida de muchos empleados por un descenso 

en los salarios pagados en los sectores en que se concentran”. Desde el inicio de la 

crisis mundial desencadenada en 2007 en Estados Unidos de América y sentida desde 

entonces en Europa, entre la opinión pública española ha crecido la proporción de los 

que son reacios al fenómeno de recibir inmigrantes, principalmente cuando son 

ciudadanos provenientes de países pobres (Kumbrián, 2008: 132).  

Actualmente en España, el colectivo brasileño no es un grupo numéricamente 

expresivo; para Cavalcanti (2004; 2006) “la relativa invisibilidad se da por los rasgos 

fenotípicos que se relegan a favor de la experiencia común de integración careciendo 

de estudios más profundizados para llegar a encontrarlos”. Pero a criterio de Martínez, 

(2006: 115) “desde los años 1999 siempre ha habido para las mujeres brasileñas un 

nicho de trabajos de tipo sexual o erotizado, para actuar como danzarinas en clubes 

nocturnos o como prostitutas”.  
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Así, una peculiaridad del colectivo brasileño en España es su feminización. 

Siempre este colectivo ha superado ampliamente al de hombres brasileños; el 

porcentaje de mujeres nunca ha estado por debajo del 60%, incluso en 2014 el 

porcentaje de mujeres brasileñas presentes en España alcanza el 67,2%, de acuerdo 

con los datos del INE144. En cuanto a la variable edad, la población femenina brasileña 

asentada en España está constituida fundamentalmente de jóvenes entre 25 y 34 años; 

otra singularidad, es que van residir en algunas comunidades autónomas del norte e 

interior del país, tales como País Vasco, Galicia, Asturias y Extremadura.  

En cuanto a la Comunidad Autónoma de Euskadi, el Gobierno Vasco a través 

del Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales (2005) publica que “en los últimos 

años 48% son mujeres”; y desde 1999 (Oké, 2003: 283) “casi 33% de las inmigrantes 

residentes proceden de América Latina”. En 2014, según datos del INE145, la cifra de 

mujeres brasileñas alcanza 4.517 representando un 70,3%; por lo tanto, la 

representación inmigratoria de nacionalidad brasileña en el País Vasco, es 

fundamentalmente femenina. 

 

1.2. Panorama Inmigratorio de Mujeres Brasileñas en el País Vasco 

La necesidad de movilidad es parte de la naturaleza humana y eso favorece el 

desarrollo, pues el ser humano recibe distintas influencias durante su vida por su 

interacción con el medio ambiente; Casadó (2006) apunta que “la feminización de la 

pobreza en países como Brasil, es uno de los factores que contribuyen a explicar los 

constantes movimientos inmigratorios internacionales”. Por ende, Rocha (1996) anuncia 

que entre los factores considerados por las mujeres brasileñas para inmigrar se 

encuentran la búsqueda de distintas experiencias o el comienzo de una nueva vida, 

aunque pueden ser el lograr expectativas de vida y suceso en sus emprendimientos, 

que no se contemplan por medio de las políticas públicas brasileñas. 

Desde ahí, los factores motivacionales e intencionales rumbo a la inmigración 

resultan, primero de la percepción de (des)enraizamientos (según Alencar-Rodrigues, 

2002: 88, la presencia de determinadas actitudes de poderío y jerarquía entre los 

miembros del grupo doméstico que favorecen más al hombre que a la mujer, al trabajo 

                                                           
144 Datos definitivos’ en http://www.ine.es/prensa/np447.pdf.  
145 Datos definitivos’ en http://www.ine.es/prensa/np447.pdf.   

http://www.ine.es/prensa/np447.pdf.
http://www.ine.es/prensa/np447.pdf.
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femenino para atender las prerrogativas del masculino y al control sexual que 

desencadenan una mayor dispersión femenina); segundo, de la experiencia 

estigmatizada de la mujer en el ámbito doméstico (a criterio de Soriano, 2006: 99, 

caracterizada por la existencia de unas arraigadas y desiguales relaciones de poder que 

la sitúan en la parte subordinada de éstas); tercero, del extremo machismo (de acuerdo 

con investigaciones de Gregorio Gil, 1998, 44, los intensos sufrimientos caracterizados 

por la posesión, la agresividad, el distanciamiento afectivo, violencia de género, la 

infidelidad, alcoholismo, homosexualidad, etc.); cuarto, por la maternidad sin asunción 

de paternidad (de acuerdo con Oliveira, 2002: 27, el instinto de búsqueda de formas 

para generar mejores condiciones de vida como alimentación, vivienda, salud para sus 

hijos); quinto, el posicionamiento social de acuerdo con las concepciones de clases y de 

raza (a criterio de Roca, 2006: 31, las mujeres negras encuentran mayores dificultades 

en el mercado de trabajo brasileño); sexto, por las mínimas condiciones de crear 

perspectivas positivas de futuro (según datos del UNIFEM e IPEA, 2005: 16, los puestos 

de trabajos para las mujeres son más precarios y sin garantías de protección social, hay 

diferencias salariales donde tienen que someterse a ganar cerca de dos tercios de los 

salarios ofrecidos a los hombres). Alinearse al auténtico y profundo ‘bienestar’ significa 

decir que el deseo de cambiar, la aspiración de lograr mejores expectativas de vida, 

mejorar las condiciones socioeconómicas y suprimir los estados de frustración y 

angustia son ideales para la mujer brasileña a la hora de tomar la decisión de emigrar.  

Estos datos comprueban que, si tradicionalmente la emigración femenina 

brasileña solía vincularse a sectores altamente deficitarios y profundamente 

desfavorables, en la actualidad se observa que este perfil se ha modificado: es cada vez 

más frecuente la ubicación entre los sectores sociales medios y que disponen de los 

suficientes recursos económicos y materiales para emprender el proyecto migratorio. En 

función de este cambio en el perfil de las mujeres emigrantes, también hay una 

considerable modificación en el abanico de motivaciones e intencionalidad, que si antes 

ocurría como estrategia apenas económica-financiera, hoy se refleja en un múltiple y 

yuxtapuesto conjunto de factores que van desde el crecimiento personal (búsqueda de 

nuevos conocimientos, deseos de aventura, conocer otras culturas y formas de vida, 

vivir nuevas experiencias, etc.) hasta condicionamientos con valor emotivo y afectivo 

(razones de orden sentimental y amorosa).  
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En tierras Vizcaínas, el proceso inmigratorio femenino brasileño está 

ampliamente  unido respecto al universo masculino y como factores de alta receptividad 

se encuentra en primer lugar el fomento en gran escala de la ocupación en la prostitución 

en clubes de alterne o casas de citas y en menor escala para el trabajo fabril, doméstico 

y asistencial (Agustín, 2003).  

La imagen de intensa sexualidad de la mujer brasileña, puede resultar a la vez 

una limitación tanto como una ventaja que pueden negociar en su propio favor, en su 

vida cotidiana e incluso como una forma de ‘empoderamiento’; como apunta Piscitelli 

(2009) “el binomio sexualidad/sensualidad asociado a las mujeres brasileñas ha sido 

también tan interiorizado por algunas de ellas que no es raro constatar cómo usan su 

juventud y belleza como vía de movilidad social y como un capital, sustentado en su 

supuesto conocimiento sexual y romántico, que les proporciona un sentimiento de cierta 

superioridad en este terreno respecto a otras mujeres”. En referencia a las cuestiones 

sentimentales amorosas, sentimentales y sexuales que definen y demarcan a la mujer, 

en la Encuesta Mundial sobre Sexo promovida por la empresa Durex (Piscitelli, 2009) 

aparece que “en relación a las nacionalidades consideradas como estereotipo más 

sexys, el papel que tienen las brasileñas ocupa el primer lugar y recibe la máxima 

puntuación por parte de España”. Existe una gran asociación entre género y 

nacionalidad en las representaciones de la mujer brasileña: “feminizan Brasil, al mismo 

tiempo que erotizan a la mujer; del estereotipo de género brasileño, se pone de relieve 

aquellos de carácter étnico que consisten en asignarles atributos sexuales y erotizados” 

(Santoro, 1976: 85). Los estereotipos sobre las mujeres brasileñas están relacionados 

con los imaginarios colectivos construidos y Padilla (2005: 84) señala que “el género es 

una categoría fundamental en el análisis de las experiencias migratorias donde las 

mujeres tienen inserciones diferentes en la sociedad de acogida, sea en el mercado 

laboral o sexual; en lo que se refiere a las brasileñas en Europa, la especificidad de 

género es sumada a la étnica-racial”.  

Las mujeres brasileñas poseen una identificación propia en España, agravada 

por la creación de una imagen específica en torno de la erotización, lo que se refleja 

actualmente en preconceptos y discriminaciones; lidiar con los estereotipos, forma parte 

de sus experiencias migratorias; esta imagen está caracterizada por la mulata 

exhibiendo sus cuerpos durante el carnaval y en el cine comercial y en consecuencia, 

en el imaginario colectivo, las brasileñas son bellas mujeres en topless y con nalgas a 
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muestra. Según Girona (2007), uno de los principales adjetivos que caracterizan a la 

mujer brasileña por parte de los hombres españoles, es sin duda el de mulata gustosa 

preferida para el amor, por la blancura de sus dientes, por su encanto, mucho más que 

las vírgenes pálidas y las rubias doncellas europeas. Como ha señalado Corrêa (1996) 

el tópico de la mulata surge de la asociación entre raza y género donde la mujer 

brasileña es asociada a lo moreno u oscuro, a la samba y a la sensualidad, en el marco 

de un ejercicio ideológico que naturaliza la asimetría de las relaciones sociales de 

género, clase y etnicidad; el resultado es la construcción de una triple subalternidad: la 

de mujer, pobre y no blanca. Desde la segunda mitad de la década 2000, según Agustín 

(2001) y Piscitelli (2009: 179) “España ha sido el país que más atrae a la comunidad de 

mujeres brasileñas, que tienen presencia significativa como prestadoras de servicios 

sexuales”; de acuerdo con los informes de la Guardia Civil, en 2005 las brasileñas 

integran el principal colectivo nacional en clubes nocturnos españoles.  

La experiencia de las mujeres brasileñas en España se ve afectada por todas 

estas intensas producciones discursivas que presenta Brasil en términos de índole 

claramente sexual y sensual; esta imagen está en la base del estereotipo que envuelve 

de un lado, una gran discriminación y por otro lado, contribuye a aproximarla a los 

hombres autóctonos, resultando de ello la formación de parejas transnacionales. 

 

1.3. Motivación e Intencionalidad Inmigratoria de la Mujer Brasileña al País Vasco 

Desde que las sociedades europeas experimentan profundas alteraciones en el 

área de la familia, el matrimonio mixto o la formación de pareja transnacional vive una 

nueva configuración en las relaciones hombre/autóctono-mujer/inmigrante. Los 

matrimonios mixtos celebrados entre autóctonos y mujer brasileña entre 2004 y 2013 

fueron 19.585; de manera general, estos encuentros transnacionales que tanto ocurren 

cuando la mujer está viviendo en tierras vizcaínas en vista a conquistar la incorporación, 

acomodación y movilidad migratoria (Piscitelli, 2009) o antes, cuando el hombre146 va 

                                                           
146 Perfil de los Hombres: Viajan en grupo de 2-6 hombres de clase media urbana, tales como, empleados 
del comercio, de los servicios, funcionarios públicos, técnicos, etc., muchos solteros o transitoriamente sin 
pareja sexual. Se encuentran motivados por representaciones y expectativas apoyadas en imágenes y 
publicidad mediática de erotismo, de acceso fácil a las prácticas sexuales, y por las narrativas de los amigos 
y compañeros que ya se vivieron experiencias sexuales con mujeres brasileñas. Insatisfechos con las 
relaciones de género en su contexto de origen, combinado con el ansia por vivir experiencias de contacto 
afectivo-amoroso: buscan una relación afectiva que corresponda a su particular ‘ideal’ donde las relaciones 
del género masculino vuelvan a ser más o mejor atendidas y sean respetadas las tradicionales jerarquías 
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de turismo al Brasil donde hay una idealización representativa del amor “cortés” 

(Alencar, 1985) que atiendan su imaginario147 sobre la nupcialidad. 

En la caracterización del proceso migratorio originado por la constitución de una 

pareja, unión estable o matrimonio mixto, se constatan las dos modalidades de 

incorporación de la mujer brasileña a la sociedad de destino: que ocurre en tierras 

brasileñas y la posterior emigración, o que ocurre cuando ya es inmigrante y crea 

vínculos conyugales transnacionales o de pareja mixta con un hombre autóctono. En 

ambos casos, hay una mujer brasileña que participa de un proyecto personal 

individualizado que, por lo general, no se vincula o anteriormente se ha perpetrado por 

medio de grandes redes migratorias con soporte de tipo familiar e incluso comunitario. 

En este caso, se trata de mujeres que individualmente aceptan (desde el inicio en Brasil) 

o participan (desde la permanencia en Euskadi) de un proyecto migratorio derivado o 

movido por la unión con un autóctono; ambas circunstancias alimentan tanto la negación 

como la invisibilidad del proceso migratorio, ya que la mujer prevé su situación como 

definitiva y segura, manteniendo en consecuencia unas prácticas transnacionales 

mucho más débiles que las de otros colectivos de mujeres inmigrantes (Soronellas y 

Bodoque, 2008). Convertidas en esposas o parejas tratan de seguir una incorporación 

o acomodación dependiente, que les otorga legitimidad socio-jurídica; compaginan un 

proyecto distinto de otros colectivos migrantes no deseando retornar a Brasil. Así que 

muchas veces, la realidad para la mujer que vive en pareja, unión estable o matrimonio 

transnacional con un autóctono se configura poco nítida, opaca, con mezcla de 

sentimientos, refugiándose en una intranquila nostalgia de la tierra natal y con la duda 

de si ha tomado la decisión acertada. El acuerdo entre ambas partes tendrá que 

                                                           
de poder entre hombres y mujeres (Piscitelli, 2002; Medeiros, 2010).  
Perfil de las Mujeres: A través de determinadas posturas corporales, sonrisas y miradas, muestran amplia 
disposición en atender las prerrogativas amorosas, afectivas y sexuales de su eventual compañero 
(Piscitelli: 2002; Medeiros, 2010).  
147 Destaca Medeiros (2010) destaca que los hombres (predominantemente más mayores) en viajes de 

turismo sexual en Brasil prefieren a las brasileñas más jóvenes, en detrimento de las mujeres europeas 

porque estas son frías, más conservadoras, altivas y esnobs además de poner en tela de juicio los valores 

predominantes de la masculinidad. El deseo o la búsqueda del encuentro de una brasileña por un hombre 

europeo, indica según Roca (2006: 75) la idealización de la mujer mora-árabe de piel más morena pero no 

un modelo fenotípicamente muy diferente, como el caso de las africanas o asiáticas, o de las mulatas, 

modelo de belleza de mujer baja, cabellos negros y largos, cintura delgada, nalgas grandes y pechos 

pequeños; Girona (2008: 40) complementa que en este tipo de idealización, por orden de preferencia, las 

preferidas son las brasileñas, después las rusas seguidas de las francesas, cubanas, ucranianas, rumanas 

y polacas. 
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enfrentar las diferencias culturales y también las diferencias económicas, educativas, de 

color de piel, las dispares clases sociales, los desequilibrantes principios y valores, las 

desproporciones en el modo y forma del estilo de vivir, las asimetrías de gustos y todo 

lo que se puede imaginar en términos de desniveles. Pero el proceso de toma de 

decisiones de cambio de país es a menudo muy rápido. El Programa Dafne (Roca, 2006) 

“considera en determinadas circunstancias a las migrantes por amor como actrices 

racionales que utilizan el matrimonio como puerta trasera de entrada a la UE en el marco 

de las políticas restrictivas de inmigración”.  

La modalidad de la mujer brasileña llegar emparejada con un autóctono 

incorpora lo que parece una situación de ventaja en relación a otras mujeres que viven 

un proyecto migratorio; alguien les asegura amparo y refugio permanentemente, les 

garantiza el acceso a mejores condiciones y expectativas de vida de las que tenía en 

Brasil; a criterio de Roca (2006: 25), “las características de su particular situación de 

acogida, las sitúan ilusoriamente en una posición de privilegio y las hace sentir que son 

personas queridas que llegan al seno de una familia autóctona”. Estas mujeres dejan en 

manos de sus esposos o parejas la responsabilidad de su incorporación; por ello no es 

habitual que se preocupen de introducirse en redes de relaciones, de establecer 

contactos o de buscar amistades aparte, porque su pareja le anima a mantenerse 

alejada de los estereotipos inherentes a los colectivos de mujeres inmigrantes 

brasileñas. Por tanto, los hombres que protagonizan esta modalidad migratoria tienen 

poco interés en promover sus relaciones con otras inmigrantes de Brasil prefiriendo 

mantenerlas insertadas en su propia red de amistades próximas o en su pequeño círculo 

familiar, donde no se podrá sugerir o asociar negativamente la pareja al matrimonio por 

interés.  

De este modo va constituyéndose un proceso de incorporación de la mujer, 

coordinado, dispuesto y capitalizado por su compañero sentimental; a criterio de Roca 

(2006: 28) “las mujeres no son víctimas de una situación que las arrastra sin que tengan 

el mínimo control, no pierden la capacidad de decidir sobre sus opciones: deciden correr 

riesgos, se adaptan a los cambios, es decir, resuelven su vida tomando el camino que 

en todo caso creen necesario tomar, atendiendo a las posibilidades de que disponen”. 

Para ellas, la posibilidad de mezclar distintos sentimientos y diferentes emociones tanto 

buenas como no tan malas, encarnan en sí mismas una madurez o confirmación de que 
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han hecho una libre elección acertada o quizá un error que podrán solucionar de alguna 

forma.  

La modalidad de formación de pareja o matrimonio que se produce en el 

trascurso de su estancia en Vizcaya cuando la mujer148 conoce, se enamora y decide 

emparejarse o casarse con un autóctono. En referencia a las disparidades como las 

parejas mixtas conciben las cosas, las comparan, las juzgan, las inducen, las deducen 

y las conocen, éstas se basan sobre una única diferencia significativa: la mujer está 

delante de un proceso, que por sí solo ya conlleva una asimetría en las relaciones de 

poder y autonomía sobre las realizaciones y las idealizaciones que busca alcanzar, lo 

cual acaba interfiriendo en la gestión de su propia vida. En este contexto, se percibe una 

cierta facilidad con que uno fija en el otro un rotulo de inferioridad y prevalencia, en 

función de una idea sobre las diferencias que ambos tienen entre sí149.  

Para la mujer que forma una pareja mixta, vivir una relación donde se tiene la 

certeza de que culturalmente se encuentra diferenciada, crea una serie de dificultades 

para su adaptación y lleva consigo una serie de consecuencias muy significativas, ella 

puede sentirse en determinados momentos como extranjera en su propia vivienda; esto 

ocurre debido a las diferencias culturales en la convivencia de pareja, teniendo que estar 

ajustándose continuamente, enfrentándose en todo momento a lo desconocido en 

función de las circunstancias, las crisis y el trascurso de los diferentes ciclos de vida de 

pareja. Sin embargo, muchas parejas interculturales son consideradas como audaces 

aventureros por osar mantener una relación no convencional en que prima lo 

desconocido y donde la mayoría sienten que compensa. A criterio de Perel (2002: 194), 

“el hecho de tener como compañeros afectivo-conyugales/parejas de diferentes 

culturas, y en el caso de la mujer, tener que vivir lejos de su país de origen, las lleva a 

tener una percepción de vida mucho más amplia y rica, donde pueden aprender y trocar 

                                                           
148 Perfil de las Mujeres: Se construyen de tres maneras: primero, por la incorporación  fundamentalmente 
en la industria del sexo, en clubes nocturnos, casas de citas o de alterne y/o donde se da la prostitución; 
segundo, vienen para trabajar en distintas actividades de baja o media cualificación tales como, peluquería, 
camarera, sirviente, etc.; tercero, llegan con el objetivo temporal de una estancia de estudios o turismo 
(Anthias, 2000; Martín y Sabuco, 2006).  
Perfil de los Hombres: La constitución de una familia que inspire un cambio entre ilusiones, compromiso e 
interés.  
149 Para Elias y Scotson (2000: 23) la estigmatización de los outsiders ocurre a través de la disparidad en 
las relaciones de poder; se verifica cuando una persona para preservar su identidad afirma su superioridad 
sobre la otra, haciendo que el menos favorecido se mantenga en su lugar de inferioridad.  
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experiencias, incluso si el casamiento o emparejamiento implican la separación o 

aflojamiento de los lazos con la familia o con la tradición de origen”.  

Y el proceso de inmigración de estas mujeres se torna aún más definitivo, a partir 

del momento en que aparecen los hijos que representan la consolidación y el éxito del 

proyecto de nueva familia, otorgan estatus y son un factor de inserción social en la 

medida que supuestamente les abren las puertas de la comunidad (escuela, actividades 

y amistades); a juicio de Agustín (2003), “la llegada de los hijos o la filiación arraiga a 

las mujeres en la sociedad de destino, cierra el proceso de legitimación social de su 

situación y contribuye a debilitar el espacio transnacional que supuestamente la 

mantenía unida con la sociedad de origen”. Se otorga gran importancia al hecho de que 

la inmigrante brasileña se entregue a la maternidad ya que España ha venido asistiendo 

a un notable descenso de la natalidad desde 1975; Kumbrián (2008: 131) señala que “la 

aportación demográfica de inmigrantes en la última década se debe a que las mujeres 

que llegan se concentran en los grupos de edad más fértiles y mantienen todavía pautas 

de fecundidad superiores a las de las mujeres españolas de su misma edad”.  

Es indudable que las mujeres tienen unas expectativas optimistas en cuanto al 

abandono de las situaciones desfavorecidas y la mejora de la vida que proporciona una 

relación sentimental con un europeo que va a insertarla en una nueva familia. Pero estas 

pretensiones no siempre llegan a cumplirse; según Agustín (2003) “en algunas 

ocasiones, los maridos buscan precisamente en países latinos a mujeres que cumplan 

con los roles familiares y de género en los que ellas no siempre están más dispuestas 

a satisfacer, al final, son de estos mismos rasgos que huyeron cuando migran a Europa” 

porque estas mujeres desean recomenzar su vida en libertad e igualdad. 

 

2. La Metodología de la Investigación y Análisis de los Resultados 

Cobran importancia los contextos personales y socioculturales, puesto que son 

marcos que otorgan sentido a las acciones cotidianas, discursos y opiniones de las 

participantes; se investiga ‘desde dentro’, sus sentimientos, creencias, actitudes y 

comportamientos que contribuyen a refrendar conceptos, describir la realidad, 

comprender el mundo, conocer los significados del proceso inmigratorio referidos por 

cada una y por ende, el colectivo de dieciocho mujeres brasileñas que viven unión 

estable, en pareja o matrimonio mixto con hombres de origen vasco. Desde esta 



 

 

 

245 

perspectiva, no se busca definir una cantidad de personas características de un 

universo, sino se encuentra la representatividad cualitativa de los temas investigados.  

Para atender los procedimientos, métodos y técnicas de recogida de datos 

utilizamos la encuesta (semiestructurada de naturaleza sociodemográficos), las 

entrevistas en profundidad (historias de vida y percepciones del proceso inmigratorio) y 

talleres de ocio (expresión de sentido de ser/estar inmigrante en formato de juego 

sociodramático150).  

Sobre el perfil sociodemográfico más representativo de las mujeres investigadas. 

En términos de: edad 44% (30 – 43 años), 39% (44 – 56) y 17% (menos 30 años); 

formación 50% (estudios medios), 33% (nivel superior), 17% (primero grado); 

provincias de salida/Brasil 66% (Nordeste y Centro-Oeste), 17% (Sudeste), 11% 

(Sul); 6% (Norte); modalidad inmigratoria 89% (pareja o matrimonio mixto tras la 

migración), 11% (salen de Brasil emparejada con hombre de origen vasco); estado civil 

actual 44% (matrimonio), 33% (pareja), 17% (divorcio), 6% separación informal; tiempo 

de estancia en Vizcaya 45% (6 – 10 años), 22% (1 – 5 y 11 – 15 años), 11% (mayor 

16 años).  

En relación con las influencias socio-familiares que condicionan la decisión 

de emigrar con recorrido de los recuerdos de la infancia, adolescencia e inicio de la 

vida adulta (configuración de agentes primarios de identificación y socialización en el 

que se han incorporado el lenguaje, identidad de género, clase, modelos de 

comportamiento, etc., que constituyen los marcos que influyen en las trayectorias vitales 

y que les van a dificultar o facilitar el (re)conocimiento del sentido de ser-estar 

inmigrante) siete de cada diez vivía en un ambiente violento con malas relaciones entre 

su padre e madre, la mitad subsistían con escasez de alimentos y conllevan problemas 

de comportamiento, cuatro de cada diez experimentaron sensación de abandono y 

huidas y sufrieron violencia sexual sugiriendo que los conflictos vivenciales con relatos 

traumatizantes, violentos e infelices determinismos y aceleración motivacional e 

intencional para emigrar. 

                                                           
150 Juego Sociodramático: Método profundo de acción que trata de las relaciones intergrupales y de 
ideologías colectivas sobre un determinado tema. Objetiva intervenir en vínculos de los grupos naturales 
formados espontáneamente (familia, comunidad, etc.) o en grupos instrumentales (inmigrantes, alumnos, 
equipos institucionales, etc.) (Cukier, 2002: 271). 
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Con relación a motivación e intencionalidad, 61% (Motivación por mejorar 

condiciones de vida aliados a la Intención de ejercer la prostitución o trabajar como 

danzarinas en clubes de alterne), 16% (estudiar), 11% (llegan en pareja/matrimonio con 

hombre autóctono), 12% (Viajar y conocer otras posibilidades de vivir). 

En vista a la actual ocupación/trabajo, 44% (propietaria comercial: peluquería, 

bar/restaurante comidas típicas brasileñas, consultora belleza-masajes, club nocturno), 

27% (servicios: camarera, sirviente, ama de casa), 16% (en el paro/desempleada), 13% 

(maestra, servicio gubernamental). Ingresos mensuales 39% (mayor 1000E), 33% 

(hasta 540E), 17% (540 – 1000E), 11% (pensión/ayuda gubernamental).  

Las mujeres mejor insertadas experimentan el desarrollar formas de enfrentarse 

desde circunstancias adversas a los retos de la vida de forma eficaz y sencilla. Este es 

el primer elemento de la cadena que se manifiesta en la integración y por fin, en la 

conquista de la identidad cultural; según Stancliffe, y col. (2000) “exige que el individuo 

eleve el nivel de control de su propia existencia y responda adecuadamente a las 

preguntas: qué, con quién, cuándo y dónde les ocurren los eventos cotidianos”. 

Volvamos a poner acento en que, lo que cambia en cuanto al proceso ideal de sentirse 

perteneciente a otra cultura que no es la original, es algo que precisa ser trabajado, o 

sea una disposición para crear nuevas formas de identidad; En la medida que las 

mujeres investigadas van ganando autonomía, o sea desarrollando un cierto grado de 

auto-arranque en una función tras otra, teniendo como ejemplo la conquista de un lugar 

para vivir, alimentación, trabajo, etc., empiezan a establecer ciertas diferenciaciones de 

proximidad o distanciamiento del antes y el después, de lo interior y lo exterior que 

funcionan como verdaderos actos que constituyen nuevos modos de bien‘Estar’. Las 

maneras sui generis de individuación son la base psicosociológica que fundamenta la 

idealización del apoyo afectivo y de las conexiones vinculares, que se torna 

imprescindible a la hora de crear sentidos de pertenecer a la cultura de destino 

migratorio. 

 

Conclusiones 

Identificamos y apuntamos vivencias representativas del hecho de las mujeres 

investigadas reconocen sentimientos de autonomía y sensaciones de seguridad que les 

han propiciado el proceso de inmigración; ratifican proximidades, afinidades y vínculos 
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que les han permitido ‘ser igual desde su desigualdad’. En la identidad personal-

sociocultural que cada una trae de sí (desde Brasil) y se reconoce en su vivir en País 

Vasco, hay una confirmación (todo lo que era y todo lo que había sido) y también una 

afirmación de novedad (todo lo que es, incluso las cosas que no se esperaba o que se 

dan de forma diferente, ni mejor ni peor de lo esperado) en que se localiza la relación 

irrefutable entre ‘quién’/personal reconoce y ‘qué’/contexto se vivencia. En ir 

aprehendiendo sobre reconocerse, las mujeres investigadas se perciben produciendo y 

desfrutando sentimientos de más libertad y señales de autonomía como las sensaciones 

gratificantes de satisfacción con su vida; esta forma de interrelacionarse directamente 

con el psicosocial y el cultural crea el sentido de pertenecer que actualiza y 

concreta/conceptúa lo aprendido, legitimando en este proceso, las profundas vivencias 

en asumirse ciudadanas en Euskadi. 

En términos de la inmigración, les favorece que se conquiste la madurez 

personal y también que se procesen los vínculos entre las dos culturas, de origen y de 

destino. Tiene dos significados: el primero es lo mismo que acceder a la autonomía 

representada por el sentimiento de libertad percibida para elegir y tener motivación 

intrínseca para actualizar y desarrollar papeles; el segundo es igual que acercarse al 

bienestar representado por la sensación percibida de satisfacción o disfrute y por 

pertenecer a la sociedad sociocultural de acogida. Engranar un determinado dominio 

sobre las áreas que valoran y desean controlar, parece fácil de alcanzar, pero cuando 

se encuentran inmersas en un proceso de integración en una cultura distinta de la del 

origen, es tremendamente angustiante empoderarse social y culturalmente; sin 

embargo, es posible cuando logran actualizar y desarrollar su complejidad psicosocial 

por la diferenciación de la autonomía e individualidad y por la participación armoniosa 

en el medio sociocultural.  
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LOS PROCESOS MIGRATORIOS EN URUGUAY 

 

Dra. Silvia Rivero151 

 

1. Introducción 

Esta presentación se enmarca en la línea de investigación sobre poblaciones 

migrantes y derechos humanos que se desarrolla en el Departamento de Trabajo Social 

de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, Uruguay. Esta 

línea tiene como objetivo analizar las estrategias de intervención social que se 

desarrollan en el país y especialmente en el Departamento de Montevideo donde de 

concentra el mayor número de inmigrantes recientes. 

El trabajo tiene como objetivo presentar el devenir histórico que caracteriza los 

procesos migratorios en Uruguay, marco necesario para comprender el contexto socio 

– político actual. 

En un primer punto presentamos sintéticamente las características de los 

procesos migratorios actuales. En este análisis nos posicionamos, fundamentalmente, 

desde la perspectiva de Sigmund Bauman. 

En el segundo punto presentamos el desarrollo histórico del proceso migratorio 

en Uruguay, tanto desde la perspectiva de las poblaciones migrantes como de la 

institucionalidad creada desde el Estado para abordar la situación. 

 

2.  Características de los procesos migratorios internacionales: 

Durante las últimas décadas han ocurrido importantes flujos migratorios en 

prácticamente todos los países del mundo. “Las migraciones, entonces, constituyen en 

la actualidad una temática de atención política y científica. Para ello se requiere 

profundizar en el análisis detallado, el estudio profundo y el debate sustentado en datos, 

informaciones y categorías explicativas lo suficientemente amplias que nos permitan 

comprender la realidad migratoria nacional e internacional.” (Mora, 2013:13)  
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Se entiende que las razones paras migrar son muy variadas, podemos señalar 

que, en términos generales,  se debe básicamente a motivos de carácter económico y 

familiar, a esto es necesario agregar razones motivadas por guerras locales, regionales 

o internacionales, represiones y persecución política, movimientos y desplazamientos 

étnicos derivados del avasallamiento de las tierras y territorios, creencias y 

persecuciones religiosas, catástrofes naturales y problemáticas ecológicas, fuga de 

profesionales, entre otros (Mora 2013).  

Los procesos migratorios no constituyen fenómenos recientes, sin embargo, las 

características de estos procesos van variando y empiezan a tener un papel muy 

importante en las agendas de discusión cultural, social, política y económica por parte 

de diversos actores de cada uno de los países de mundo. “Hoy vemos como muchos 

países que solo se caracterizaban por enviar, emitir o desalojar a sus ciudadanos/as 

hacia otros países, se convierten en receptores de migrantes internacionales y 

transcontinentales. Ello se debe a que la denominada migración transitoria ha ganado 

importancia en lo que va del presente siglo, así como los movimientos migratorios 

circulares y, muy particularmente, las migraciones temporales” (Mora, 2013:14).   

Según Bauman (2008) el proceso de globalización donde los mercados 

financieros, de mercancías y de trabajo, así como la modernización gestionada por el 

capital y también el modo de vida moderno hoy alcanza todo el planeta, tiene varias 

consecuencias directas. 

Por un lado, se produce el bloqueo de lo que Bauman (2008) llama las válvulas 

de escape que anteriormente permitían que, los relativamente escasos países 

modernizados y en vías de modernización, pudieran regular la población excedente, 

superflua, supernumeraria y prescindible que el modo de vida moderno no ha hecho 

más que producir en una escala continuamente creciente.  

Por otro lado, ya no existen nuevos lugares a donde migrar, nuevos territorios 

vacíos a conquistar. “En cuanto el modo de vida moderno dejó de ser el privilegio de un 

número limitado de países selectos, desaparecieron los territorios vacíos y las tierras de 

nadie (.... los sin amo) que habían servido durante siglos como principal vía de salida 

para tantos y tantos seres humanos residuales. Aquellas válvulas de escape nunca han 

estado disponibles para los seres humanos superfluos de los países que solo en época 

reciente se han aupado al (o han caído bajo el) gigante de la modernidad, y que estos 

producen actualmente a una escala masiva” (Bauman, 2008: 20 – 21).  
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Por tanto, el autor entiende que como consecuencia de este doble proceso – el 

del bloqueo de las antiguas vías de escape unido a la inexistencia de nuevos conductos 

de evacuación exterior-, las sociedades modernas y las sociedades en vías de 

modernización vuelven las prácticas excluyentes contra sí mismas. “...no podría 

esperarse otra cosa; toda esa "diferencia" encontrada/producida en el curso de la 

expansión global del modo de vida moderno – que durante siglos fue tratada como una 

molestia enojosa pero temporal y pudo ser manejada de manera más o menos eficaz 

con la ayuda de las llamadas estrategias "antropofágicas" o "antropoémicas" (según 

Levi – Strauss) – se deja ahora sentir en su propio lugar de origen, un escenario donde 

las opciones tradicionales ya no resultan realistas y donde las herramientas para 

llevarlas a la práctica brillan por su ausencia.” (Bauman, 2008: 21). Cuando el exceso 

de población no puede ser reasimilada a las pautas normales de la vida y reprocesada 

para reincorporarse a la categoría de miembros útiles de la sociedad, según el autor, 

puede ser automáticamente extraídas y trasladadas más allá de los límites del recinto 

dentro del que se busca alcanzar un determinado equilibrio económico y social. Sin 

embargo, los que logran mantenerse pasan a ser momentáneamente superfluas, pero 

acaban siendo clasificadas como reciclables. “Están fuera, pero solo durante un tiempo: 

su quedarse fuera es una anormalidad que exige (y obtiene) remedio; necesitan a todas 

luces que se las ayude a regresar lo antes posible. Son el ejército de mano de obra de 

reserva y deben ser puestas y mantenidas en forma para que puedan reincorporarse al 

servicio activo a la mínima oportunidad “(Bauman, 2008: 23 – 24).  

Todo esto cambia, sin embargo, cuando se bloquean los conductos de salida del 

excedente de seres humanos. Como la población “superflua" se queda dentro y 

comparte el espacio hombro con hombro con el resto de la población (la población "útil" 

y "legítima"), las líneas que separan la "normalidad" de la "anormalidad" y la 

incapacitación pasajera y definitiva tienden a no ser ya tan tranquilizadoramente 

inequívocas.  

En lugar de un problema restringido a una parte separada de la población (como 

antaño solía ser percibido), para Bauman (2008) la clasificación como "desecho" es una 

perspectiva potencial para todos y todas, uno de los dos polos entre los que oscila la 

posición social presente y futura de todo el mundo. “Las herramientas y estratagemas 

de intervención habituales, que funcionan cuando se aplicaban a una anormalidad que 

se reconocía como temporal, ya no bastan para tratar con el "problema de los desechos" 
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en esta nueva forma, ni tampoco resultan especialmente adecuadas para la tarea. Las 

nuevas políticas que pronto se inventarán como respuesta a este nuevo avatar del viejo 

problema comenzarán, muy probablemente, subsumiendo las políticas diseñadas en su 

momento para abordar el problema en su antigua forma. Por si acaso, se preferirán las 

medidas de emergencia dirigidas al "desecho interno" y, tarde o temprano, se les dará 

prioridad frente a todos los demás modos de intervención en los problemas de la 

superfluidad como tal, tanto la temporal como la que no lo es.” (Bauman, 2008: 25) 

Por otra parte, los países circundantes no están dispuestos a acoger los 

excedentes de otras poblaciones nacionales ni quieren que se los obligue, como ya se 

los obligó en el pasado, a aceptarlos y darles cabida. A diferencia de los productores de 

excedentes poblacionales de antaño, que buscaron y encontraron soluciones globales 

a problemas que ellos mismos producían localmente, “estos miembros tardíos del club 

de la modernidad se ven forzados a hallar una solución local a un problema de origen 

global y con unas posibilidades exiguas -cuando no inexistentes- de éxito”. …”es posible 

que la única industria pujante en los territorios de los miembros tardíos del club de la 

modernidad (ingeniosa y, con frecuencia, engañosamente denominados "países en vías 

de desarrollo") sea la producción en masa de refugiados”. (Bauman, 2008: 26 y 28) Es 

“... el occidente rico (quien) contribuye en gran medida a revitalizar la producción de este 

desecho: no solo de manera indirecta (desmantelando uno tras otro todos los 

mecanismos pensados originariamente para prevenir la generación de tales excedentes 

superfluos), sino también directamente, promoviendo guerras que se globalizan y 

desestabilizando a un número cada vez mayor de sociedades”. (Bauman, 2008:29) 

Para Bauman   la formidable consecuencia de la actual gran transformación es 

que “millones de emigrantes recorren las mismas rutas que en su día transitaron los 

componentes de la "población excedente" despedida de los invernaderos originales de 

la modernidad, solo que ahora lo hacen en el sentido inverso y sin contar para nada (al 

menos hasta el momento) con la ayuda de los antiguos ejércitos de conquistadores, 

comerciantes y misioneros. Las plenas dimensiones de esta segunda consecuencia y 

su repercusión aún están por dilucidarse y comprenderse en todas sus múltiples 

ramificaciones”. (Bauman, 2008: 30 -31) 

En este contexto se entiende el concepto de migración como un cambio más o 

menos permanente del entorno sociocultural de las personas, quienes piensan vivir un 
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determinado tiempo, limitado-ilimitado, en otro lugar. Por ello, están dispuestos/as a 

hacer diversos trabajos para su subsistencia, encontrando un domicilio fijo en otra 

región, comunidad o país. Entonces, ante esta reedición de una vieja problemática es 

necesario fortalecer y reorientar las políticas migratorias, dando importancia a las 

personas y grupos de personas migrantes con el fin de lograr procesos de integración y 

construcción de la ciudadanía nacional e internacional. Estudiar el tema de la migración 

remite necesariamente a trabajar problemas de integración social y derechos, “las 

migraciones y la integración están estrechamente vinculadas, puesto que todo ser 

humano que toma la decisión de alejarse de su mundo de origen para trasladarse, 

voluntariamente o no, a otra realidad sociocultural, pasa por un proceso de 

desintegración e integración. En el primer caso, aunque podría ser automático y 

sobreentendido, también es traumático; mientras que en el segundo caso es altamente 

problemático. Los procesos de integración de los/as migrantes, vistos individualmente, 

y de los grupos o comunidades de migrantes, en el país o lugar de recepción, no son 

estudiados de manera crítica y profunda; por ello, se requiere de una mirada 

interdisciplinaria para conocer con mayor precisión la relación estrecha entre el 

fenómeno de la migración y los procesos de integración de ciudadanos/as provenientes 

de otros países a determinados países receptores de migrantes. La migración y la 

integración son dos fenómenos en sí ampliamente complejos; pero si los miramos de 

manera conjunta, estaríamos entonces en presencia de una problemática altamente 

significativa e interesante desde todo punto de vista, particularmente desde la 

investigación.” (Mora, 2013:35) 

3.  El proceso migratorio en Uruguay: 

El Uruguay construye su mito fundacional en el concepto de país de migrantes, 

pensado como territorio vacío donde los conquistadores se instalan y construyen una 

nueva sociedad. Esta idea comienza a debilitarse, según Taks (2006), hacia fines del 

siglo XX por dos razones. “Por un lado, estudios de antropología de poblaciones llegan 

a la conclusión de que biológicamente los habitantes del actual territorio de Uruguay 

muestran mayores trazas de mestizaje de lo socialmente imaginado, dando pie a una 

reflexión y autoconciencia de los orígenes amerindios y africanos, junto con el europeo, 

también en aspectos tecnológicos, de organización social y, principalmente, simbólico-

culturales. Por otra parte, los continuos saldos migratorios negativos durante la segunda 
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parte del siglo XX, con fuertes momentos de expulsión de uruguayos por razones 

económicas y políticas, comenzaron lentamente a cambiar la idea de país de 

inmigrantes por una más realista imagen de Uruguay país de emigración con una 

diáspora de connacionales, tanto a nivel académico y político como en el sentido común 

de la gente” (Taks, 2006: 139). 

Inicialmente, durante tiempos de la colonia española (S. XVIII), se constatan 

núcleos poblacionales de canarios, gallegos, asturianos, catalanes y vascos. En 

general, su primera etapa era en Buenos Aires y luego se trasladaban a la entonces 

Banda Oriental. 

Durante el mismo siglo y hasta el inicio del S. XIX se produce la introducción de 

esclavos provenientes de África. 

Durante el S. XIX el grueso de inmigrantes fue de España e Italia, países de 

donde provino el mayor caudal migratorio. Durante el período también arribaron 

ingleses, escoceses, irlandeses, franceses, suizos, alemanes y austrohúngaros. Así 

como, también, portugueses provenientes del sur de Brasil. 

A finales del siglo XIX (1890) se aprueba la primera Ley de Inmigración, según 

esta reglamentación se considera inmigrante a todo extranjero honesto y apto para el 

trabajo, que se traslade a la República Oriental del Uruguay en buque de vapor o de 

vela con pasaje de segunda o tercera clase con animo de fijar su residencia en el país. 

Se rechaza los enfermos de mal contagioso, mendigos, individuos que no estén 

habilitados para el trabajo, mayores de 60 años, salvo que estuvieran acompañados por 

4 personas útiles. En el art. 27 rechazan explícitamente a “la migración asiática y 

africana y la de individuos conocidos con el nombre de zíngaros y bohemios”. 

Si bien se considera a esta la primera ley general que regula la inmigración, 

existe una ley anterior (ley 320) de 1857, que tenia como objetivo fomentar la agricultura 

que ya garantizaba beneficios y regulaciones para los inmigrantes que se establecieran 

en colonias agrarias. Esto atrajo a valdenses, a suizos, rusos y, luego de la segunda 

guerra mundial a menonitas. 

En el decreto ampliatorios del año 1902 donde se reglamenta la ley de 1890, en 

la exposición de motivos se argumenta que se prohíbe la entrada al país de elementos 

perjudiciales a la masa de la población, la cual es necesario defender de toda influencia 

nociva como es la de las razas inferiores. 
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Hasta mediados del S. XX ingresan al Uruguay varios contingentes de 

inmigrantes: grupos de armenios que huían de la persecución, así como también 

libaneses152 , entre 1933 y 1941 llegaron aproximadamente 10.000 judíos. Continúan 

llegando también españoles e italianos, aunque en menor numero que en el siglo 

anterior. 

Cabe señalar que a pesar del apoyo brindado por el Estado (en general refiere 

a adjudicación de tierras) y debido al costo de los pasajes (sobe todo cuando emigra 

toda la familia), en algunos casos se realizaban contratos de trabajo de tres a cinco o 

mas años que establecía una relación laboral de semi esclavitud. 

Hasta mediados del S. XX las políticas migratorias uruguayas se focalizan en 

favorecer la inmigración europea con el objetivo de aumento de habitantes, pero con un 

claro sesgo discriminatorio de corte evolucionista y eurocéntrica. 

Algunas estrategias de integración: 

a) La demanda de mano de obra superaba la oferta, por tanto, la inserción laboral 

estaba casi asegurada. A su vez, para los trabajadores con oficio los jornales se 

pagaban casi el doble que en algunos de los países de origen, por tanto, en el 

caso de especializaciones, se podía aspirar a un empleo de calidad. 

b) Otra de las estrategias fue el matrimonio, en general, con hijas o nietas de 

inmigrantes, en muchos casos, incluso, provenientes de los mismos orígenes. 

c) Dado el alto número de inmigrantes en relación a los criollos153 el proceso de 

integración fue de fusión entre ambos grupos, sobre todo en las etapas iniciales 

donde el peso mayor era de poblaciones provenientes de España e Italia. 

En la segunda mitad del siglo XX en un contexto de severo estancamiento 

económico y de inestabilidad social y política, comienzan los procesos emigratorios. 

Dentro de este proceso podemos marcar algunas etapas: en la década de los 60 los 

motivos de emigración eran, básicamente económicos; en la década de los 70 se agrega 

el exilio por motivos de persecución política; en la década de los 80, nuevamente el 

motivo de emigración es económico y el perfil de los migrantes es de alta calificación 

laboral. 

                                                           
152 Los libaneses interpusieron recursos ante el Estado uruguayo argumentando que no eran asiáticos 

para poder ampararse dentro de la ley de migración. 
153 Entre 1852 y 1889 los extranjeros en Montevideo eran alrededor de la mitad de su población; mientras 
que, para todo el país, el año de 1860 registra el máximo de extranjeros: un tercio de la población total. 
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A partir de 1985, con el retorno de la democracia, se produce el regreso de los 

exiliados políticos. En ese momento se realizan una serie de políticas especificas para 

la reinserción de estas poblaciones. En su mayoría llevadas adelante por ONG y 

financiadas por la cooperación internacional. A pesar de estas políticas, muchos de los 

exiliados retornaron a los países donde se habían exiliado, tanto por motivos familiares 

como por problemas de inserción laboral. 

En la década de los 90, finalizando el siglo XX, se reinician los procesos 

inmigratorios, pero con características diferentes a los producidos hasta mediados del 

mismo siglo. Ahora las corrientes migratorias provienen desde el territorio 

latinoamericano: fundamentalmente peruanos, también, en menor número bolivianos y 

paraguayos. 

A su vez, en el período se da la inmigración de poblaciones árabes que se ubican 

en la frontera con Brasil. 

A fines de esta década y llegando al siglo XXI se produce el proceso emigratorio 

mas alto del país debido a la importante crisis económica que impacto en la región desde 

1999 al 2002. Esta emigración siguió los trayectos de las décadas anteriores, 

fundamentalmente, por la existencia de comunidades de uruguayos que resultan un 

apoyo importante sobre todo en las primeras etapas de instalación. 

Los destinos de la emigración uruguaya fueron principalmente a Argentina que 

absorbió casi la mitad de los emigrados; EEUU y algunos países europeos como España 

e Italia154, seguidos por Francia y Suecia155; también fueron destinos importantes 

Australia, Brasil y Venezuela. 

La importante emigración producida a inicios del S. XXI hace que, por primera 

vez, el Estado uruguayo ponga su atención en los procesos emigratorios de su 

población. En el año 2001 se crea la Comisión Nacional para la vinculación de 

uruguayos residentes en el extranjero. Sin embargo, la escasa institucionalidad se une 

a leyes muy antiguas que poco dan cuenta de las necesidades del país. Será recién a 

partir del 2005 con el triunfo del Frente Amplio que se inicia un proceso de mejora en el 

tratamiento del tema migratorio. 

                                                           
154 Estos países resultan de fácil acceso dada la posibilidad de tramitar la ciudadanía por ser hijos o nietos 

de españoles e italianos. Los hijo y nietos realizan un camino reverso a los trayectos realizados por sus 
padres y abuelos. 
155 Estos dos países fueron receptores importantes del exilio uruguayo.  
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En ese mismo año se crea, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, la 

Dirección de servicios consulares y vinculación con los uruguayos en el exterior: llamado 

departamento 20.156 En el año 2008 se crea la oficina de retorno y bienvenida para 

facilitar el regreso de ciudadanos uruguayos, la misma surge a demandas de los propios 

interesados. 

A su vez, en el mismo año se aprueba una nueva ley de inmigración 18.250157 

en la que establece que el Estado respetará la identidad cultural de los inmigrantes y 

sus familias, y fomentará el mantenimiento de los vínculos con sus países de origen 

(artículo 14).  

En la misma ley se propone la creación de la Junta Nacional de Migración como 

órgano asesor del Poder Ejecutivo y coordinador de las futuras políticas migratorias. 

También se genera el Consejo Consultivo Asesor de Migración integrado por: el 

Ejecutivo (a través de varios Ministerios); organizaciones de migrantes; y 

organizaciones de Derechos Humanos. 

Esta nueva institucionalidad, que forma parte de cambios relevantes en el País, 

estimula el retorno de uruguayos y el ingreso de poblaciones inmigrantes, en su 

mayoría, provenientes de Centro y Sudamérica. 

Surge del último Censo de Población realizado en el año 2011 que en Uruguay 

residen unos 77 mil inmigrantes, 18 mil de los cuales llegaron al país a partir del 2006 

de acuerdo al informe sobre Inmigrantes Internacionales y Retornados en Uruguay del 

Instituto Nacional de Estadística (INE). En este informe se consideró como inmigrantes 

a las personas que nacieron en otro país y viven o vivían en Uruguay al momento del 

censo. En tanto, se consideró "retornados" a los uruguayos cuyo lugar de residencia 

anterior estaba en el exterior. 

Los datos indican que viven en Uruguay 77 mil personas nacidas en el exterior. 

El 23% de ellos, es decir unos 18 mil, arribaron después del 2006, mientras un 19%, 

equivalente a 1500 personas, se instalaron en el país entre 2010 y 2011. En cuanto a 

los retornados, se consigna que actualmente hay en el país unos 27 mil uruguayos que 

regresaron luego de vivir en el exterior. De esa cifra, 9 mil (33%) volvieron entre 2010 y 

                                                           
156 La división administrativa y política del Uruguay es en Departamentos, 19 en total. La denominación de 

Departamento 20 incluye a los uruguayos emigrados con un estatus relevante. A pesar de esto, es 
importante aclarar que Uruguay es de los pocos países que aún no permiten el voto en el exterior. 
157 Hasta ese momento seguía en vigencia la ley de 1890. 
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2011. Una de las particularidades de las cifras es que al considerar inmigrantes a todo 

aquel nacido en el exterior - sin tener en cuenta su nacionalidad - los hijos de uruguayos 

nacidos en otros países fueron incluidos en la categoría "inmigrantes". 

En base a estos datos, el INE concluye que el retorno de uruguayos es el 

componente principal del saldo migratorio positivo que tuvo Uruguay hasta el año 2011, 

influyendo el regreso de uruguayos más que la llegada de extranjeros. A su vez, el 

estudio demostró que en los últimos años descendió significativamente la cantidad de 

inmigrantes que llegan desde Europa. En contrapartida, aumentó la cantidad de 

latinoamericanos que ingresaron a Uruguay. Con mucho menor influencia de italianos y 

españoles (tradicionales columnas migratorias hacia el Uruguay), en los últimos años 

prevaleció la inmigración desde Argentina y Brasil, y un escalón debajo otros países 

como Paraguay, Chile, Perú y países centroamericanos y del Caribe como Cuba y 

México. Uno de los fenómenos más significativos en este sentido es el incremento de 

peruanos en el país, entre 1996 y 2011 la cantidad de originarios de Perú en el país 

creció un 171%, ya que pasó de 428 en 1996 a 1433 en 2011. En consecuencia, se trata 

de la nacionalidad que más creció en el país desde 1996 hasta la fecha del censo. En 

segundo lugar, aparece Estados Unidos dado que las cifras incluyen los hijos de 

uruguayos que se exiliaron en ese país a partir de la crisis de 2002.  

En cuanto a los retornados, España se destaca como el principal país de origen 

de los uruguayos que regresan, con un 33%. En segundo lugar, aparece Argentina con 

19%. 

Podemos afirmar que posteriormente a la realización del censo nacional la 

llegada de inmigrantes fue en aumento, así como la de refugiados. Según Roizen (2015) 

en nota publicada en el diario El País, se produce la llegada masiva de dominicanos en 

el año 2013. En el Censo (2011) se constató que sólo 50 personas de esa nacionalidad 

vivían en Uruguay, mientras que distintas estimaciones señalan que al 2015 ya pueden 

ser más de 4.000 los residentes. Esto fundamentado, entre otras cosas, en el hecho de 

que en 2013 ingresaron 1.870 dominicanos a nuestro país y en 2014 la cifra ascendió a 

2.889, según los registros de Migración a los cuales accedió El País. Instalados en 

Uruguay, la mayoría de los dominicanos se ven rápidamente decepcionados frente a las 

expectativas previas y piensan en volver a su país. Ganan salarios muy bajos que 

apenas les dan para sobrevivir y pueden mandar muy poco dinero a sus familias. Su 

situación se vuelve por demás vulnerable y están expuestos a las redes delictivas que 
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actúan en el país caribeño y en Uruguay. Muchas mujeres son captadas para ser 

explotadas sexualmente. 

Según datos del Ministerio de Relaciones internacionales en el año 2015 los 

solicitantes de residencia en Uruguay provenían de: Venezuela (10%), Cuba (4,8%), 

Perú (4,3%), Colombia (2,9%) y México (2,4%). 

El crecimiento de los venezolanos solicitantes de residencia en 2015 es 

especialmente destacable, su sola evolución explica el incremento del peso relativo de 

los nuevos orígenes en 2015 respecto a 2012. A su vez, la evolución más llamativa es 

la de los dominicanos. En el año 2014 se triplicaron las solicitudes del año anterior de 

ciudadanos y ciudadanas de este origen, alcanzando el valor máximo en el año 2015, 

en el que solo los dominicanos solicitaron el 20% del total de cédulas de identidad 

otorgadas por el Ministerio del Interior. 

En la conmemoración del Día Mundial del Refugiado, el 20 de junio del 2016, la 

comisión especializada de la cancillería informó que en Uruguay residen 460 extranjeros 

en esa condición, datos posteriores en el año 2017 señalan la existencia de más de 700 

vinculados a organizaciones de Derechos Humanos, y una cifra similar de solicitantes 

de asilo.   

Para el Estado uruguayo “se considera refugiado a cualquier persona que, por 

causa de temor fundado, ha tenido que abandonar su país por motivos de raza, religión, 

nacionalidad, género, grupo social, opinión política o se encuentre escapando de 

situaciones de guerra, violencia generalizada y persecución” (comunicado de 

Presidencia 20/6/2016).  

Uruguay participó de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados 

y de aprobó el Protocolo de 1967. La Ley Nº 18.076 adoptada en 2006 reguló el estatuto 

de las personas en esta condición y creó la Comisión de Refugiados (CORE), órgano 

encargado de decidir sobre las solicitudes al respecto. 

4.  Conclusiones 

El Uruguay construye su mito fundacional como país de migrantes. Pero no de 

cualquier migrante: inicialmente es el país de los conquistadores. Parecería que 

hubiesen encontrado un territorio vacío, recién a finales del siglo XX aparecerán las 

reivindicaciones de los descendientes de los pueblos originarios. 



 

 

 

262 

Tampoco es cualquier migrante que descendió de los barcos para poblar estos 

territorios. La institucionalidad creada a fines del S. XIX, y vigente hasta principios del 

siglo XXI, promueve un tipo de población: blanca, judeo – cristiana, proveniente de 

Europa. Se establece una política discriminatoria, que nuestra un ideal de modernidad 

asociado a un pensamiento evolucionista donde se mira a Europa como modelo a 

seguir. 

Es en el siglo XXI, en el año 2008, bajo el gobierno del Frente Amplio donde se 

genera una nueva institucionalidad basada en los Derechos Humanos, generando 

políticas158 y ámbitos de participación para la Sociedad Civil. 

A finales del S. XX, tímidamente, comienza la inmigración de poblaciones 

provenientes del continente sudamericano: peruanos, bolivianos, paraguayos. A partir 

de la nueva ley y con el establecimiento de facilidades para la residencia (sobre todo a 

los países del Mercosur) comienza una importante inmigración de poblaciones 

provenientes de Centro América y Sudamérica. A la tradicional inmigración de los países 

limítrofes se suman: dominicanos, cubanos, venezolanos, colombianos, etc., cambiando 

el paisaje uruguayo. 
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MIGRAÇÃO E TRABALHO FEMININO: ANÁLISES INTRODUTÓRIAS. 

 

Ivna de Oliveira Nunes159 
 Marlene Teixeira Rodrigues160 

 

 

I. Introdução 

 A migração de pessoas no contexto do capitalismo contemporâneo deve ser 

analisada a partir das mudanças realizadas em meados dos anos 1970 que se 

estendem até os dias atuais, caracterizadas pela financeirização do capital, 

reestruturação produtiva e neoliberalismo. Esse conjunto de fatores tem mostrado que 

o deslocamento social não se trata apenas de mobilidades territorial e geográfica, mas 

atinge diretamente os sujeitos nos aspectos econômicos, sociais, políticos e culturais, 

exigindo dos Estados-nação elaboração ou modificações no que concerne as políticas 

migratórias tanto nos aspectos burocráticos, bem como no atendimento às 

necessidades básicas, tais como direito ao trabalho, à moradia, à educação, à saúde, 

dentre outros. 

  Com as crises de caráter estrutural do capital intensificadas nas últimas 

décadas, observa-se que muitos países tem dificultado economicamente e restringindo 

a entrada de migrantes por meio de leis migratórias punitivas, discriminatórias e 

repressivas. Na perspectiva de conter as rotas migratórias, os Estados-Nação, 

principalmente na Europa, adotam medidas cada vez mais rígidas, como deportação e 

repatriamento de indivíduos.  

 Observa-se também, o crescente surgimento de outras rotas, a exemplo o Brasil, 

que se apresenta como um local em desenvolvimento com perspectivas de crescimento 

econômico e social, a através das políticas de abertura econômica, políticas sociais de 

combate à pobreza e retorno das discussões da política migratória por parte dos 

governos. Dados do Ministério da Justiça e do IBGE retratam que número de imigrantes 

no Brasil cresceu mais de 80%, entre os anos de 2002 e 2010. O número dos pedidos 

de refúgio cresceu 800% entre 2010 e 2014 e as solicitações saltaram de 500 em 2010, 

                                                           
159 Assistente Social. Docente da Universidade Federal de Mato Grosso. Doutoranda de Política Social 

pela Universidade de Brasília. E-mail: ivnanunes@gmail.com 
160 Assistente Social. Docente da Universidade de Brasília -UNB. Doutrora em Sociologia. E-mail: 

martebr@gmail.com 
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para 5.200 em 2013.Outro fator é o papel do Brasil nas discussões sobre os Direitos 

Humanos de imigrantes e refugiados (as), através de acordos e visto humanitário de 

concessão permanência; bem como, por se apresentar, durante os governos do Partido 

dos Trabalhadores (PT), como um local em desenvolvimento com perspectivas de 

crescimento econômico e social, a exemplo das políticas de abertura econômica, 

políticas sócias de combate à pobreza e retorno das discussões da política migratória; 

o que chama atenção de países com fluxos migratórios, a exemplo da Africa, Bolívia e 

Haiti. (BAENINGER et al, 2017) 

 A mobilidade de pessoas, dada pela entrada, saída e passagem nos países, é 

influenciada por diversos fatores: trabalho, casamento, processos educacionais, mas 

também, tem os que se deslocam dos países de origem devido a perspectivas culturais 

e costumes, como casamento forçado, de guerras, pobreza, fatores naturais como 

terremotos e, buscam melhoria das condições de vida em outro país.  

 No que concerne a migração por atividades laborais, observa-se uma relação 

estreita entre fluxos de pessoas e trabalho e que as rotas estão de acordo com a 

dinâmica do capital que constrói e destrói postos de trabalho. Quanto a especificidade 

de gênero, observa-se que muitas mulheres migram com perspectivas da proposta 

laboral e principalmente, o sustento familiar, mas que ainda permanecem “invisíveis” na 

migração. De um lado, porque a presença masculina já confere a imagem de homens 

trabalhadores e, de outro lado, porque os empregos que as mulheres conseguem se 

inserir são, em sua maioria, nos setores de serviços, ou, mesmo estão sem ocupação, 

denotando a precariedade do trabalho.  

 De acordo com Sassen (2003), a migração e seus fluxos mantém uma rede de 

preservação de estratégias patriarcais através da divisão internacional e sexual do 

trabalho, presentes nas relações de gênero, raça/etnia e de classe, com desvantagens 

especificamente paras as mulheres. Apesar da inserção maior do trabalho feminino no 

mercado de trabalho nos anos de 1980, não houve uma ruptura com as 

responsabilidades na esfera doméstica e com a reprodução social. As atividades 

domésticas são responsabilidade direta ou indireta das mulheres e são realizadas em 

uma dupla jornada de trabalho (trabalho extradomiciliar e domiciliar). Com essa 

sobrecarga de afazeres há uma maior disponibilidade para envolver-se 

preferencialmente em trabalhos temporários, ou seja, concentrados em determinados 

períodos durante o ano. 
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 Deste modo, o presente trabalho é fruto de estudos iniciais da tese de 

doutoramento e tem o fito de tecer o debate teórico sobre migração e como este tem 

articulado (ou não) as questões da divisão sexual do trabalho, da pobreza e da presença 

das mulheres neste circuito..Para tal, realizaremos estudo bibliográfico em que nos 

apropriaremos das categorias Migração e Divisão Sexual do Trabalho. 

 

2.  A migração a partir da reestruturação do capital em 1970 

Antunes (1999) retrata que na sociedade contemporânea, a economia capitalista 

mundial sofreu profundas transformações, precisamente em meados do século XX, 

tendo como principais dimensões: a concretização da ideologia do Estado neoliberal; a 

reestruturação produtiva – flexibilização do trabalho e financeirização do capital - com o 

grande fluxo de capitais através das bolsas de valores de todo o mundo; ocasionando o 

desemprego estrutural e acentuação das desigualdades sociais em todo o mundo.  

As manifestações delimitadas no tecido social contemporâneo a partir da 

consolidação dos ditames capitalistas vigente alteraram as dimensões do mundo do 

trabalho, em que se configura um elevado desenvolvimento da ciência, tecnologia e a 

melhoria na qualidade de vida para uma pequena minoria, ao lado do aumento da 

pobreza e miséria da classe trabalhadora. 

É a partir de 1970 que o grande capital desenvolve uma expansão da esfera 

financeira e, atrelada a essa expansão, houve uma tendência da abertura de fronteiras 

pelos Estados nacionais para o capital especulativo, a fim de atrair excedente mundial. 

 
A financeirização da economia representa um marco no capitalismo 
contemporâneo assim como os demais processos, não é um fato isolado nem 
ocasional, mas tem na sua origem a força de uma lei do desenvolvimento 
capitalista: a concorrência. A intensificação da concorrência é uma 
consequência direta do período de euforia expansionista, dos massivos 
reinvestimentos do capital na produção e no comércio. Por sua vez, esta 
intensificação gera insegurança e impõe riscos indesejáveis, daí a fuga dos 
capitais para as esferas especulativas. (SOUSA JR., 2001, p. 86 - 87). 
 

A financeirização da economia está vinculada à mundialização do capital, já que 

o capital especulativo precisava estabelecer meios para a circulação nos diversos 

cantos do globo. Além disto, faz-se necessário para esta expansão a perda de controle 

dos Estados nacionais sobre a economia mundial. Deste modo, o capital, sob a 

hegemonia financeira, precisa promover a desregulamentação econômica, as fronteiras 

nacionais e constituir condições para sua acumulação: aumento de juros, redução de 
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gastos fiscais e diminuição da força de trabalho. E os capitais mundialmente articulados 

necessitam de estados locais para impor suas políticas. Assim, os grupos transacionais 

articulados a instituições financeiras exercem o comando da acumulação. 

Segundo Iamamoto (2001, p. 19-21) o novo estágio da acumulação capitalista, 

marcada pela financeirização da economia, envolve quatro aspectos centrais: 

a volatilidade do crescimento deste modelo amplia a 

concentração de renda e aumenta a pobreza (apartheid social); 

necessidade de redução de custos e aumento da lucratividade 

engendra substituição do fordismo taylorista, pelo padrão pós-

fordista e sua “especialização flexível” (Piore e Sabel, 2007), que 

impacta o mercado de trabalho, os direitos sociais, os padrões 

de consumo, as lutas sociais, etc. alterações nas formas de 

sociabilidade “a sociedade de consumo” (Lechener, 1999) 

individualismo, competitividade; rentabilidade, hedonismo; 

neoconservadorismo alterações no formato e funções do Estado 

- intervenção do Estado para garantir interesses econômicos 

com redução dos gastos e da esfera de ação no social e; 

privatização da coisa pública. 

 

 Deste modo, o que existe é a inserção de novos elementos no mundo do trabalho 

no processo de acumulação flexível: a alta tecnologia, os novos padrões de organização 

e gestão da força de trabalho, a estrutura produtiva flexível, porém, este novo modelo 

de trabalho ainda mantém as condições de alienamento e estranhamento. De outro lado, 

as relações de empregos que garantiam os direitos dos trabalhadores eram onerosas 

para o Estado e para o capital, havendo a necessidade de retração dos gastos públicos. 

A saída encontrada pelas forças socialmente dominantes foi a flexibilização da produção 

e do trabalho e a desregulamentação das relações de trabalho.  

 As manifestações delimitadas no tecido social contemporâneo a partir da 

consolidação dos ditames capitalistas vigente alteraram as dimensões do mundo do 

trabalho, em que se configura um elevado desenvolvimento da ciência, tecnologia e a 

melhoria na qualidade de vida para uma pequena minoria, ao lado do aumento da 

pobreza e miséria da classe trabalhadora. Um outro fator refere-se à desterritorialização 

como elemento principal deste momento do capitalismo, marcado pela formação de 

grupos com poder político, econômico e cultural sem nenhuma centralidade territorial, e 

sim presentes em todos os países. Esses processos atingem não apenas empresas, 

mas também indivíduos.  
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 Assim, o capital pode recorrer à força de trabalho em qualquer lugar do globo, 

de acordo com seu interesse de qualificação, existências de recursos naturais, podendo 

deslocar a produção de menor tecnologia e complexidades para regiões cuja força de 

trabalho e recursos produtivos tenham menor valor. “Em definitivo, a subcontratação, 

terceirização, externalização do trabalho, ao retirar o trabalhador da formal (e 

regulamentada por lei) relação salarial, permite ao capital dispor, quase na sua 

totalidade, da mão de obra de acordo com suas necessidades” (MONTANO e 

DURIGUETTO, 2010, p. 199). 

 Assim, tem-se um movimento contraditório que permeia processo de mobilidade 

social dentro da sociedade global, entre a liberdade para o capitalismo transnacional e 

restrições e impedimentos de circulação das pessoas em busca de trabalho e 

oportunidades. Consolidando a premissa de que o deslocamento das pessoas realiza-

se com a mesma intensidade da mobilidade do capital. 

 Desse modo, a inserção dos migrantes na vida social, política e econômica de 

um país nos impele a pensar a dinâmica da migração, as políticas de controle nas 

fronteiras, dinâmica do mercado de trabalho; onde sua presença tem modificado 

espaços, atividades laborais e relações sociais. 

 Segundo a Organização Internacional do Trabalho – OIT (2009), existem três 

formas de deslocamento humano: migração, contrabando de migrantes e tráfico de 

pessoas. Por migração, a OIT compreende o deslocamento autônomo de pessoas para 

residir em outro lugar, esta pode ser documentada, também conhecida como migração 

legal ou indocumentada, chamada de clandestina ou ilegal. No que se refere ao 

contrabando de migrantes, ocorre naqueles casos em que as pessoas impedidas de 

migrar recorrem a ajuda de outras pessoas ou de organizações. Nos casos em que a 

migração acontece por meio do engano, coerção, coação ou abuso da situação de 

vulnerabilidade, com o objetivo de explorar ou escravizar, define-se como tráfico de 

pessoas. 

 Dentre os fatores que ocasionam o fluxo migratório estão: melhores condições 

salariais nos países de destino, em contraposição à satisfação e à aspiração por 

consumo frustrada nos países de origem, bem como a demanda por mão de obra não 

qualificada nos ditos países desenvolvidos, em comparação ao desemprego e à 

informalidade em seus países. Lembramos ainda que, embora outros fatores 

impulsionem o processo migratório, na sua base, em quase todas as situações, as 
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condições materiais e econômicas estão presentes. Essa afirmação é facilmente 

confirmada ao observarmos as estatísticas internacionais que assinalam o crescimento 

das desigualdades tanto entre os países, quanto entre estados, despertando assim o 

interesse migratório. 

 Sassen (2003) retrata a migração não pode ser percebida apenas como um fator 

individual tampouco como uma característica de incapacidade de governos. Não é 

apenas essa incapacidade de países de origem que fazem as pessoas migrarem, deve-

se observar os países receptores e seus contextos econômicos e sociais de políticas 

restritas, pois assim não temos uma visão unilateral da migração. Para a autora, os 

fluxos são produzidos por uma rede de relações não apenas econômicas, mas sociais, 

que perpassam a transnacionalidade e a relação dos Estados- nação com o capitalismo. 

 Com o processo de mundialização do capital, intensificando o aumento das 

desigualdades sociais e enfraquecimento dos Estados Nações (ANTUNES, 2000), e a 

diminuição das fronteiras entre os países, principalmente com a formação de blocos 

regionais, a migração apresentam-se como formas de enfrentamento da pobreza dos 

países em desenvolvimento, principalmente para pessoas do sexo feminino. Sassen 

(2003, p. 44) afirma que “prostituição e a migração derivada da pesquisa de emprego 

está crescendo em importância como formas de ganhar a vida. Os trabalhadores do 

tráfico ilegal e especialmente mulheres, meninos e meninas para a indústria do sexo 

estão crescendo em importância como formas de obter renda.” 

No que concerne a pobreza Yasbek (2005) observa que embora seja importante 

a diversidade de parâmetros utilizados para se determinar o conceito de pobreza, 

através da renda, não se pode deixar de considerar a pobreza como um fenômeno 

multidimensional e relativo. Assim, a pobreza se caracteriza pelas múltiplas 

determinações: políticas, econômicas, de raça, etnia, gênero, culturais, religiosas, 

dentre outras. Com isso, a renda não pode ser considerada o viés determinante para a 

concepção de pobreza. 

A pobreza é expressão direta das relações sociais vigentes na sociedade e 
certamente não se reduz às privações matérias. Alcança o plano espiritual, 
moral e político dos indivíduos submetidos aos problemas da sobrevivência. 
Martins mostra que a pobreza, muito mais que falta de comida e de habitação, 
é “carência de direitos, de possibilidades, de esperança”. Considera 
vergonhosa essa forma de pobreza, “que é a pobreza de direitos” (YASBEK, 
2004, p.62). 
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 No paralelo referente à relação entre gênero e pobreza, conclui-se que as 

mulheres de baixa renda são as mais atingidas pelo modelo econômico e cultural 

vigente, pois são exploradas, oprimidas e discriminadas tanto pelo sexo como pela 

classe, estando no limite da sobrevivência com relação às suas necessidades básicas. 

Um exemplo disso é a alimentação. As mulheres pobres priorizam, em geral, a 

alimentação dos maridos e dos filhos. Por isso, elas sofrem mais com a subnutrição do 

que os homens que pertencem à mesma classe. Percebe-se que, quanto ao trabalho 

feminino, a tentativa de “conciliação” entre o trabalho produtivo e reprodutivo se dá 

devido à necessidade de complementar a renda familiar. Isso se deve também à 

ausência de um Estado que garanta o direito efetivo das mulheres, o que as leva a ter 

jornadas de trabalho mais longas que as dos homens. 

 Nogueira (2004) apresenta que 70% dos pobres do mundo são mulheres, que, 

por sua vez, têm despontado no cenário das migrações internas e externas, enquanto 

sujeitos autônomos, na perspectiva de melhores condições de vida para si, e nos casos 

daquelas que são mães, para suas/suas filhas e filhos. Esta informação confirma o papel 

assumido pelas mulheres no que se refere a responsabilidade com as/os filhas/os e 

sustento. 

 Os (as) migrantes, em especial do sexo feminino, estão sujeitos (as) às 

arbitrariedades das mais diversas, em suas condições de sujeitos sem direito pleno no 

exterior. Frente ao crescimento da migração internacional, em particular as latino-

americanas, a Cepal (2004, p.33) expressa inquietação pela falta de proteção aos (as) 

migrantes. 

A desproteção dos migrantes representa uma grande preocupação. A 
existência de uma população imigrante em situação indocumentada – de 
magnitude estimada em 6 milhões de pessoas – as restrições a migração por 
parte dos países desenvolvidos, com seu resultante na vulnerabilidade de 
muitos imigrantes atiçada pela indocumentação e operação de organizações 
dedicadas ao tráfico de pessoas, são situações que impedem o exercício de 
seus direitos de forma plena, preocupações que para os países da região 
desafiam a governabilidade. 

 
 Os (as) migrantes em situação irregular vivem em uma condição de violação de 

direitos, em alguns casos, extrema. Elas/es ficam suscetíveis à extorsão e facilmente 

sujeitos a abusos e exploração por parte de seus empregadores(as), agentes de 

migração e autoridades corruptas. Por medo de serem descobertas/os ou expulsas/os 

não utilizam dos serviços de assistência quando necessitam, embora contribuam, com 
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seus trabalhos, no consumo local e impostos para o desenvolvimento econômico destes 

países. 

 Nesse sentido, as mulheres que compõem o segmento mais pobre da 

população e, consequentemente, são as maiores vítimas da precarização das políticas 

públicas, encontram na condição de empobrecimento um fator determinante para 

considerar a proposta migratória. Para Sassen (2003) existe uma relação entre o 

crescimento dos fluxos migratórios que está ligado à pobreza e os países em 

desenvolvimento, assim como a feminização de circuitos transfronteiriços que pode 

estar atrelado a fatos ilegais como tráfico para fins sexuais ou legais, a exemplo de 

busca por trabalho informal. 

Desemprego feminino, mas também desemprego masculino em setores 
tradicionais, multiplicou a pressão exercida sobre as mulheres para 
encontrar formas de garantir a sobrevivência doméstica. A produção 
alimentos de subsistência, trabalho informal, emigração, prostituição. 
Todas essas atividades adquiriu uma importância muito maior como 
opções de sobrevivência para mulheres. (Sassen, 2003 p. 51) 
 

 Essa particularidade não pode ser dada sem observamos componentes do 

capitalismo globalizado desde os anos 1980 como a precarização do trabalho, as 

privatizações dos setores públicos, perdas substanciais de direitos, aumento da 

pobreza, que fazem com que este panorama se apresente cada vez mais, na nossa 

sociabilidade como uma forma de garantir a existência das pessoas. 

 

3.  Migração e divisão sexual do trabalho 

 Pensar a condição feminina atrelado a migração requer uma análise de como a 

condição do capitalismo mundializado insere as mulheres nos circuitos mundiais de 

trabalho, assim como da femização da pobreza. Esses fatores não podem discutidos 

sem permear, de forma consubstancial, os debates de raça/etnia e de classe. Não se 

pode negar, ou tornar invisíveis, as discussões de gênero acerca das diferenças e 

especificidades, tais como raça/etnia, orientação sexual, idade etc.; mas ressalta-se que 

estas particularidades não podem ser isoladas das suas macrodeterminações, ou seja, 

de como a classe determinará como essas diversas formas de opressão serão 

vivenciadas pelos sujeitos, diferenciando a classe trabalhadora da classe dominante. 

 
A articulação entre classe e essas determinações não é contraditória nas lutas 
ditas específicas. Primeiro, porque dentro da ordem metabólica do capital 
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essas dimensões não se dão nem se encontram dissociadas do seu 
metabolismo, mas dentro de sua ideologia e de sua reprodução com fins 
voltados para assegurar os interesses das classes dominantes; segundo, 
porque lutar pela extinção das desigualdades, opressões e exploração, enfim, 
lutar por emancipação plena, liberdade, exige a defesa de valores libertários – 
que não cedam espaço para a existência de preconceitos, discriminações, 
subordinações – antes, garantem aos sujeitos sociais o direito a livre expressão 
de suas subjetividades. (CISNE, 2012, p. 88). 
 

 A análise da feminização do trabalho configurou-se a partir dos anos 1980, no 

contexto em que a economia capitalista mundial sofreu profundas transformações, 

tendo como principais dimensões: concretização da ideologia neoliberal; traços da 

reestruturação produtiva; financeirização do capital com o grande fluxo de capitais 

através das bolsas de valores de todo o mundo; o desemprego estrutural; acentuação 

das desigualdades sociais e miséria, dentre outros fatores. 

 Ressalta-se que a inserção massiva das mulheres no âmbito econômico 

realizou-se com o aumento da presença e permanência das mulheres nos mais diversos 

ramos de atividades, apesar de que o aumento do trabalho feminino no mundo, não foi 

concomitante a melhoria da sua condição de vida, tampouco da sua condição de gênero. 

O que se teve foi a inserção das mulheres em profissões precárias, trabalhos 

temporários e informais junto a desvalorização social refletida nos níveis inferiores de 

salário e na dificuldade da sua integração e participação em associações e sindicatos. 

(HIRATA e LE DOARÉ, 1999) 

 Historicamente, a migração feminina esteve relacionada à chamada 

“reunificação familiar”. Nos últimos anos, porém, houve o crescimento do número de 

mulheres que se deslocam sozinhas com um projeto migratório laboral. Na origem dessa 

mudança, é importante destacar a crescente demanda por trabalho doméstico, exigindo 

mão de obra feminina tanto para os serviços de limpeza quanto de cuidados de crianças 

e idosos. No caso dos denominados países em desenvolvimento, as mulheres estão 

sendo, cada vez mais, responsável pela sobrevivência, não só de suas famílias, mas 

também da economia de seus países de origens, através das remessas enviadas. 

(Sassen, 2003) 

Neste sentido, "mulheres e imigrantes" emergem como o equivalente do 
proletariado, um proletariado que se desenvolve fora dos países de origem. 
Além disso e, por outro lado, as exigências da força do mais alto nível 
profissional e gerencial, no cidades globais, são tais que os modos atuais de 
lidar com tarefas domésticas e estilos de vida se tornam insuficiente. Como 
consequência, estamos observando o retorno das chamadas "classes de 
servidão", compostas principalmente migrantes e mulheres migrantes. 
(Sassen, 2003, p. 50) 
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 Essas atribuições que relegam às mulheres atividades vinculadas a 

responsabilidade do lar como natural está fundamentada na divisão sexual161 do 

trabalho que tem como princípio a separação entre tarefas e funções consideradas 

próprias de um ou outro sexo, cuja hierarquia, tarefas e funções de maior valor e 

reconhecimento social são designadas aos homens. 

Para Hirata e Le Doaré (1999), ao se falar em divisão sexual do trabalho tem que 

se ir além da acepção de desigualdade entre homens e mulheres. A categoria tem que 

estar embasada em dois pontos: o primeiro é mostrar que essas desigualdades são 

sistemáticas, e articular essa descrição do real como uma reflexão sobre os processos 

mediante os quais a sociedade utiliza essa diferenciação para hierarquizar as 

atividades, e, portanto os sexos. Assim, 

[...] a divisão sexual do trabalho é a forma de divisão social decorrente das 
relações sociais de sexo; essa forma é historicamente adaptada a cada 
sociedade. Tem por características a destinação prioritária dos homens à 
esfera produtiva e das mulheres à esfera reprodutiva e, simultaneamente, a 
ocupação pelos homens de forte valor social agregado (políticas, religiosas, 
militares etc.). (KÉRGOAT, 2003, p. 67). 
 

Na sociedade capitalista, tais esferas se separam fisicamente, a produção se 

realiza no espaço público e a reprodução no espaço privado, no espaço doméstico. 

Contudo, cabe destacar que a divisão sexual do trabalho se reproduz e se recria tanto 

na esfera da produção quanto na da reprodução (KÉRGOAT, 2003). 

Para esta autora, a divisão sexual do trabalho tem dois princípios organizadores: 

o da separação e o da hierarquização. O primeiro consiste em caracterizar e separar 

aqueles que são tidos como trabalhos de homens e aqueles que são tidos como 

trabalhos de mulheres. O segundo hierarquiza essa separação, considerando que o 

trabalho do homem vale mais do que o da mulher. Para o conceito que distingue o 

trabalho das mulheres do que é realizado pelos homens, as práticas sexuadas são 

construções sociais, resultado de relações sociais. 

Portanto, a divisão sexual do trabalho, assim como as outras formas de divisão 

do trabalho, não são um dado rígido e imutável, apesar de seus princípios organizadores 

                                                           
161A origem da divisão sexual do trabalho é efetivada na França em 1970 a partir do momento em que a 
opressão específica contra as mulheres torna-se mais visível. Neste período, houve um intenso 
questionamento sobre a invisibilidade das atividades domésticas, do não recebimento salarial pelos 
afazeres desempenhados no lar e por ser este um local em que essa parcela trabalha gratuitamente e em 
benefício, na maioria das vezes, dos membros de sua família. 
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permanecerem os mesmos, suas modalidades (concepção de trabalho reprodutivo, 

lugar das mulheres no trabalho etc.) variarem no tempo e espaço. 

 
De um ponto de vista histórico, a estruturação social atual da divisão sexual do 
trabalho (trabalho assalariado/trabalho domestico; fábrica, escritório/família) 
apareceu simultaneamente com o capitalismo, a relação salarial só podendo 
surgir com a aparição do trabalho doméstico (deve-se notar a passagem que 
esta noção de trabalho doméstico não é nem a-histórica nem transistórica; ao 
contrário, sua gênese é datada historicamente). Do nascimento do capitalismo 
ao período atual, as modalidades desta divisão do trabalho entre os sexos, 
tanto no assalariamento quanto no trabalho doméstico, evoluem no tempo de 
maneira concomitante às relações de produção. (KERGOAT, 2003, p. 95). 

 

 Assim, a abordagem das migrações sob a perspectiva das mulheres revela uma 

série de violações de direitos que enfrentam as migrantes, sobretudo nos casos de 

migração irregular. De acordo com Graeme Hogo (1998, p.15) “se o migrante está em 

situação dupla de insegurança, dado o seu status de migrante e ilegal, o aumento de 

mulheres envolvidas nesse processo expõe a uma situação de tripla insegurança por 

causa da questão de gênero, havendo um risco ainda maior de exploração" . 

 Ressalta-se que as condições sociais em que os homens e mulheres vivem não 

são produtos do destino biológico, mas das relações sociais de sexo. Estas possuem 

uma base material, que é o trabalho, e se mostram através da divisão social do trabalho 

entre os sexos. (KÉRGOAT, 2003) Desta feita, compreende-se que a feminização do 

trabalho, explícita numa análise crítica da divisão sexual do trabalho, implica em 

determinações para a produção e reprodução do capital, que desenvolve uma 

superexploração sobre o trabalho feminino, tanto nas esferas públicas como nas 

privadas. Na esfera privada, pela utilização/responsabilização das mulheres na 

reprodução social, o que possibilita a produção social ser realizada a um menor custo, 

e, na esfera pública, pela desvalorização, exploração e subordinação no mundo 

produtivo. 

 No que concerne à relação entre gênero e pobreza, conclui-se que as mulheres 

são as mais atingidas pelo modelo econômico e cultural vigente, pois são exploradas, 

oprimidas e discriminadas tanto pelo sexo como pela classe, estando no limite da 

sobrevivência com relação às suas necessidades básicas. Gilberto Dupas (1999) ao 

tratar dos efeitos do modelo econômico capitalista no agravamento da desigualdade 

econômica e social descreve mais uma dessas consequências, o fenômeno específico, 
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designado internacionalmente de “feminização da pobreza”, considerando que o maior 

número de pessoas que vivem com um dólar ou menos por dia, são mulheres. 

Nesse sentido, são as mulheres que compõem o segmento mais pobre da 

população e, consequentemente, são as maiores vítimas da precarização das políticas 

públicas, encontram na condição de empobrecimento um fator determinante para 

considerar a proposta migratória uma das formas de enfrentamento. Assim, a fome, a 

falta de condições de vida digna e a falta de oportunidade de trabalho são fatores 

determinantes para mulheres e jovens migrarem. 

 Desta feita, pretende-se neste estudo elucidar a estreita relação da migração de 

mulheres com a situação de pobreza a que estão submetidas, pois estas são as que 

mais padecem com as multidimensões do empobrecimento, com os altos índices de 

analfabetismo e natalidade e, são elas as mais discriminadas e violentadas.   

  E esta divisão sexual do trabalho agrava-se quando associadas a condição de 

classe e raça/etnia. Alguns estudos têm demonstrado que a vida das mulheres que 

migram são permeadas de preconceitos e descriminação. Além disso, a ausência do 

governo no atendimento a população tem dificultado o acesso às políticas sociais. 

 Diante desse cenário, torna-se imprescindível a discussão crítico-reflexiva 

acerca dos meandros que envolvem os fluxos migratórios, relacionando a migração com 

classe, genero, raça/etnia, não apenas para evidenciar as particularidades da migração 

feminina haitiana, mas para desvelar a prática migratória como um aspecto estrutural. 

É dentro de uma realidade de expansão do capitalismo que se problematiza a 

questão da migração, considerando-a assim, como expressão desse alargamento, das 

relações capitalistas e da subsequente corrosão dos direitos humanos e de cidadania. 

 

4.  Considerações 

Para analisar os impactos que a migração causa na vida social e no trabalho dos 

migrantes, em específico das mulheres, é necessário realizar uma crítica sobre o 

entendimento do fluxo migratório bem como da divisão sexual do trabalho como 

elemento da estrutura capitalista. A reflexão não pode se resumir no trato de lacunas 

das políticas migratórias e de trabalho, mas deve centrar na análise dos elementos e 

determinantes históricos e sociais que produzem inúmeros fenômenos. Por isso, busca-
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se compreender as condições atuais do modo de produção capitalista e suas 

consequências estruturais e conjunturais. 

Assim sendo, a abordagem a ser realizada neste artigo foi dada a partir da teoria 

social crítica, que não exclui as análises das minorias, ao contrário, as constitui dentro 

da realidade, sem fragmentá-las ou dissociá-las da totalidade, buscando desvelá-las 

além do aparente e em todas as suas determinações sociais, econômicas, políticas e 

culturais. 

 No que concerne ao trabalho das mulheres migrantes percebemos que a estas 

cabem os trabalhos precários, principalmente as que são de origem dos países em 

desenvolvimento. Estes fatores são atrelados a lógica da divisão sexual do trabalho que 

atribuem tarefas específicas para o ser homem e o ser mulher, responsabilizando a 

figura feminina, na contemporaneidade, na busca de renda para a família e tendo o 

tráfico e a migração com fins de trabalho como alternativa para a pobreza.  

 A existência de atividades ditas femininas ou masculinas não são resultados de 

um processo natural e/ou espontâneo, ao contrário, resultam da construção concreta 

das relações sociais, determinadas pelos interesses dominantes. E, uma das formas de 

expressão que determina as desigualdades nas relações sociais, especificamente a das 

relações sociais de gênero, é a divisão sexual do trabalho. Vale ressaltar que esta 

divisão é um processo histórico e metamorfoseia-se de acordo com a sociedade. 

Contudo, na sociedade capitalista ela tem o papel de assegurar os lucros do capital. 

Esses maiores lucros são possibilitados pela superexploração do trabalho, através da 

presença marcante das mulheres nas esferas produtivas, bem como pelo trabalho 

doméstico não remunerado e/ou mal pago. 

 Atrelado a isso, vemos que há uma cidadania ameaçada, pois há a negação da 

cultura, ausência documentos, de acessos as políticas sociais e aos direitos, afetando 

a condição humana das pessoas que migram. No caso específico das mulheres 

migrantes, muitas encontram nos fluxos migratórios, ao chegar, são subempregos, 

locais insalubres e altas jornadas de trabalho. 

 Deste modo, não podemos deixar de perceber o trabalho feminino como um local 

permeado pela divisão sexual do trabalho, estabelecendo funções de acordo com a 

idade e o sexo, atribuindo ao homem o papel de produtor e à mulher o de mantenedora 

do lar; imbricadas a hierarquia de gênero e as relações de poder. Portanto, é de extrema 
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necessidade a ampliação do debate acerca das condições de trabalho e vida das 

mulheres.  
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MIGRAÇÃO, ESTADO E QUESTÃO SOCIAL NA HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA 
DO HAITI 
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Wagner Amaral do Roberto163 

 

 

1. Introdução 

A proposta do presente artigo é de possibilitar reflexões acerca da temática 

relacional Estado, migração e questão social no contexto haitiano contemporâneo. 

Como resultado de revisão e analise bibliográfica vinculadas a projeto de pesquisa à 

nível de mestrado, tendo fundamental participação autoral de pesquisador haitiano, 

iniciamos esse trabalho a partir de uma reflexão sobre o conceito do Estado voltada à 

compreensão sobre a constituição e manifestação do Estado haitiano fundamentada 

pela concepção gramsciana. Esta perspectiva teórica nos permitiu demostrar a 

constituição histórica do Estado haitiano, sendo este contestado pela população de 

baixa renda desse país, mediante os processos históricos de gestão das expressões da 

questão social haitiana.  

O Estado haitiano nasceu com a herança da colonização escravagista, marca 

existente durante todo o período da independência e evidenciada através de 

manifestações discriminatórias baseadas sobre a região (rural-urbano), sobre a língua 

(francês-crioulo), sobre a cor (mulato-negro), sobre a religião (católica- vodu), na 

perspectiva de classificar socialmente a população.  

O texto apresenta considerações teóricas sobre o conceito de questão social, 

suas particularidades e suas expressões, nos levando a revisar a literatura, ainda que 

reduzida, que se refere à questão social no Haiti. Um dos autores haitianos que tem 

abordado esse tema, associa a questão social haitiana com a questão agrária porque, 

segundo ele, todos os mais significativos movimentos sociais haitianos se originam pela 

reivindicação da terra. Mostramos os limites deste ponto de vista, destacando a 

característica do capitalismo internacional de se manifestar de forma diferente em cada 

                                                           
162 Mestre em Serviço Social e Política Social pela Universidade Estadual de Londrina. Email: 
jmarcdonald086@yahoo.fr 
163 Doutor em Educação. Docente e pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e 
Política Social da Universidade Estadual de Londrina. Email: wramaral2011@hotmail.com. 
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país. Consideramos as significativas mudanças ocorridas na economia do Haiti com a 

introdução do capital estrangeiro no momento da ocupação dos Estados Unidos nesse 

país (1915-1934), o que ocasionou contradições especificas da relação capital e 

trabalho conforme a sua realidade histórica.  

Ao analisar o papel histórico do Estado na história da migração no Haiti, 

pudemos ampliar nossa compreensão, contextualizando e elucidando um pouco mais 

nossa leitura acerca da migração haitiana como uma das expressões da questão social. 

Desta forma, o fenômeno migratório vivenciado histórica e cotidianamente pelos 

haitianos foi criado para responder às exigências do capitalismo internacional, na 

relação entre os países da periferia capitalista e do centro.   

O presente trabalho se apresenta como resultado de revisão e analise 

bibliográfica vinculadas a projeto de pesquisa à nível de mestrado, tendo como autoria 

a participação de pesquisador haitiano, ampliando a compreensão do fenômeno ora 

estudado. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

2.1 A existência do Estado Contestado no Haiti 

Refletir sobre o Estado como instituição histórica continua a ser um debate muito 

profundo e controverso no seio das ciências humanas e sociais. Explicações relativas à 

sua natureza, sua origem, sua evolução e seu papel na sociedade variam em função da 

ideologia e da postura teórica adotada pelo pesquisador nessa reflexão. Deste modo, 

contextualizamos e situamos nossa compreensão sobre o Estado Haitiano a partir da 

perspectiva gramsciana, para analisar a relação complexa entre o Estado haitiano e a 

sociedade civil haitiana e evidenciar o processo histórico do Estado contestado. 

O Estado contestado se apresenta enquanto um conceito relacional 

desenvolvido ao longo das reflexões que vimos realizando para caracterizar as relações 

entre o Estado haitiano e a população de baixa renda nesse país; tal relação evidencia 

uma distância entre eles e uma discordância da esfera civil do Estado contra a esfera 

política. Isso tem como referência as diferentes ações da esfera política do Estado nas 

orientações das políticas econômicas e na gestão das expressões da questão social 

haitiana.  
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A constituição do Estado haitiano tem quase dois séculos, sendo resultado da 

guerra da independência em 1804 entre o exército francês de Napoleão Bonaparte e o 

exército haitiano, denominado exército indígena164. Dessa forma, o Estado haitiano 

nasceu com traços do sistema escravagista que existiu durante a colonização francesa, 

período em que a sociedade haitiana foi dividida em três grupos raciais (brancos, 

mulatos, escravos).  

Com relação à posição geopolítica do Haiti, sua independência representou uma 

ameaça às potências coloniais da Europa. Elas tinham ainda outras colônias de 

escravos na região, decidindo então, por todos os meios, isolar165 a jovem nação 

independente e colocar uma ameaça iminente de retorno à escravidão.  

Diante dessa ameaça internacional, o Estado haitiano se constituiu e passou a 

ser legitimado por atender dois objetivos fundamentais: a defesa da liberdade contra o 

retorno dos colonizadores e a reconstrução da nação após uma batalha pela 

independência radical. O grande desafio do Estado foi fortalecer a união entre dois 

grupos existentes no período sendo os mulatos e os negros o que garantiu a 

independência segundo Doubout (1973).  

O primeiro presidente do Estado do Haiti, Jean Jacques Dessalines – antigo 

escravo negro – foi assassinado em 1806, dois anos após a independência, porque 

propunha a redistribuição das terras para os camponeses (90% da população na 

época). Após a sua morte, outros chefes de Estado que o sucederam responderam aos 

caprichos dos mulatos minoritários. Nesse sentido, Doubout (1973) afirma que todas as 

terras abandonadas pelos colonos franceses foram sequestradas pelas elites do poder 

para manutenção da grande propriedade em detrimento dos trabalhadores desprovidos 

de meios de produção.  

                                                           
164 O sentido de “indígena” a que foi denominado o exercito haitiano à época se refere à população nativa 
do Haiti no período e não à população indígena originária deste território. 
165 Para materializar essa política de isolamento do Haiti, os países colonialistas (França, Espanha, 
Inglaterra e Estados Unidos, com exceção da Alemanha) isolaram o Haiti em todos os sentidos, cortando 
relações comerciais, de exportação e de diplomacia, uma vez que o país representava para eles uma 
ameaça à independência de suas colônias. Finalmente, em 1825, a França propôs ao primeiro presidente 
haitiano Jean Pierre Boyer o reconhecimento do Haiti como país independente, devendo, para isso, pagar-
lhe 90 milhões de francos em 30 anos. Assim, o Estado haitiano pagou a soma de 21 milhões de francos 
para o governo francês. Em 2004 (ano em que se comemorou 200 anos de Independência) houve, no Haiti, 
um movimento político que pedia a restituição dessa soma pela França, havendo, desde então, a negativa 
dessa demanda pelos presidentes franceses. Em 2015, em visita ao Haiti, o então presidente francês 
François Hollande, declarou, depois de todos esses anos que “nossa dívida para o Haiti é moral e não 
econômica”. Finalmente em 1862, os Estados Unidos estabelecem também relações econômicas com o 
Haiti. 
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De acordo com Hurbon (1987, p. 125), as primeiras decisões do Estado 

provocaram um processo de contestação pelos negros: 

 

O primeiro período da implantação do Estado no Haiti, entre 1804 a 1915, 
corresponde a uma longa busca dos governos haitianos pelo reconhecimento 
internacional da independência do país. Desta forma, os dirigentes haitianos 
conduzem todos os esforços para construir o Estado haitiano a partir do modelo 
ocidental e, ao mesmo tempo, reprimem as práticas culturais próprias do povo 
haitiano, como o culto do vodu (herança religiosa africana), o crioulo (língua 
criada na sociedade escravista) e os costumes familiares deixados pela África. 
Foi umas das exigências para esse reconhecimento internacional, pois essas 
práticas são consideradas, pela visão ocidental, como primitivismo e barbárie. 
O Estado haitiano se conformou com essas exigências para garantir uma 
participação na universalidade humana, representada pelo modelo cultural 
ocidental. 

  

Segundo o autor, o Estado haitiano continua a evoluir pela falta de legitimidade 

popular uma vez que a população rural, significativa no país no período, se sente 

sempre excluída. Nesse contexto, os presidentes intensificam a força repressiva do 

Estado para se manter no poder. Várias ditaduras marcam a história do país, sendo o 

resultado disso ilustrado por Hurbon (1987, p. 32): 

 

Os camponeses haitianos parecem ter fugido das autoridades por todos os 
meios de contato, porque nunca tiveram canais formais de expressão 
acessíveis. Somente os intelectuais, que falam francês, seriam capazes de 
produzir uma crítica aberta do regime político e, portanto, corriam o risco de 
perseguição. 

 

A população rural reproduzirá o Marronnage166 como principal estratégia de 

resistência, conforme afirma Hurbon (1987), ao reconhecer esse fenômeno como uma 

forma de resistência iniciada pelos escravos na época da colonização francesa. Em 

contextos contemporâneos, segundo Hurbon (1987), a imigração haitiana no período da 

ditadura pode ser representada como uma forma de Marronnage, uma vez que os 

haitianos que se consideram excluídos politicamente pelo sistema fugiram. Essa prática, 

no entendimento de Dorvilier (2015), sinaliza um processo de despolitização do cidadão 

haitiano pelo Estado, ou seja, um enfraquecimento da sua cidadania política. 

Consideramos ainda, no sentido gramsciano, que significa um não funcionamento da 

esfera civil que compõe o Estado, inviabilizando seu papel na participação popular.  

                                                           
166 Marronnage significa fugir para viver livre, ou seja, reorganizar um lugar para morar e para se defender.  
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A Constituição de 29 março de 1987, votada em referendo por 87% da população 

haitiana, marcou o final do período de pós-ditadura e de redemocratização no país. Essa 

Constituição tentou recriar a relação entre a população e o Estado, adotando o Crioulo167 

como língua oficial junto com a língua francesa, além do reconhecimento oficial da 

prática do vodu, religião afro-haitiana anteriormente proibida. Tal Carta Constitucional 

garantiu legalmente os direitos fundamentais e a reativação formal de canais 

democráticos de participação popular, tais como: associações, sindicatos, partidos 

políticos, dentre outros. 

No entanto, o caminho para a redefinição da relação entre a população e o 

Estado Haitiano não aconteceu de maneira integral e efetiva.  

 

Desde já duas décadas, os setores mais importantes da sociedade haitiana 
buscam estabelecer um novo sistema político capaz de assegurar 
gradualmente a plenitude do exercício político, econômico e social de todos os 
cidadãos. Cada vez mais, eles encontram dificuldades no próprio Estado, uma 
resistência aberta contra toda forma de mudança profunda da direção estatal 
que quer manter-se fiel a suas velhas práticas habituais. As perturbações 
ligadas a este Estado, de fato, aumentam cada vez mais, aparecendo de várias 
formas. Como reflexo dos principais dispositivos do poder do Estado e das 
raízes profundas de práticas abusivas, estes vêm se transformando em habitus 
no sentido de Bourdieu, no seio do funcionalismo público (HECTOR; HURBON, 
2009, p. 29). 

 

Segundo Dorvilier (2015), ao compartilhar as reflexões apontadas por Hurbon 

(1987), a participação popular foi ainda dificultada pelas heranças do poder sob efeito 

da ditadura. Os autores relatam a permanência das práticas ditatoriais sem poder 

ditatorial. 

 

Com a proliferação de milhares de organizações sociais urbanas e o 
surgimento de dezenas de líderes, o país tornou-se um enorme laboratório 
social e político. No entanto, o estabelecimento real da democracia parece ser 
a questão fundamental, porque a perseguição política continua. Os trágicos 
acontecimentos que se desenrolam desde 7 de fevereiro de 1986 são 
contrários ao ideal da democracia tais como: o massacre de uma associação 
de 300 camponeses na região de Jean-Rabel, o assassinato de políticos em 
manifestações populares, a perseguição contra líderes religiosos, a proteção 
dos atos de banditismo dos Tontons Macoutes168 pelo governo provisório, a 

                                                           
167  A língua crioulo é falada cotidianamente por todos os haitianos, mesmo que não reconhecida 
oficialmente desde a independência do país. Com a Constituição de 1987, o Haiti passou a ter duas línguas 
oficiais sendo o crioulo e francês, esta última falada apenas por 15% da população, fundamentalmente por 
aqueles que concluíram os níveis secundários de escolarização. Nota-se que a partir de 1987, o Estado se 
reconhece constitucionalmente laico, passando a respeitar a pratica popular e religiosa do vodu.  
168 François Duvalier chegou ao poder em 1957 e uma estratégia criada por ele para limitar as prerrogativas 
do exército haitiano (que tinha sustentado todos os golpes no passado), foi a criação de um corpo especial 
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disseminação de propagandas anticomunistas169 oficiais que levaram ao 
linchamento de ativistas da democracia (HURBON, 1987, p. 14).   

 

Compreendemos que é esse tipo de Estado que continua a existir no Haiti: um 

Estado hobbesiano que disseminou a política do medo para se impor na sociedade. 

Gerou também as dificuldades internas na batalha exclusiva entre as elites mulatas e 

elites de intelectuais negros para o controle do poder. Dessa forma, a população de 

baixa renda, exclusivamente negra, continua a ser vítima das imposições na vida social, 

econômica e política.  

 

A sociedade haitiana é um lugar em que as desigualdades aumentam com o 
tempo, alcançaram a contemporaneidade e se manifestam até hoje sob 
diferentes aspectos, como na questão racial, de gênero, de escolaridade, de 
religião, de classe social ou de origem. O haiti consubstancia-se como um lugar 
de contradições por excelência, onde se tem um dos maiores feitos da história 
moderna, como a primeira república negra da história e o primeiro lugar que 
acabou com a escravidão negra nas américas, todavia, ao mesmo tempo, é o 
lugar onde uma elite buscou, com êxito, perpetuar algumas desigualdades com 
base no passado que aboliram (cotinguiba, 2014, p. 81). 

 

Essa categoria da população – pobre e negra – tratada de maneira desigual no 

sistema, contesta o Estado e resiste contra ele de várias formas: ativas e passivas. 

Constata-se que um dos mecanismos de resistência da população ao Estado se 

manifesta pela não participação de atividades políticas tais como: em processos 

eleitorais, não vinculação a grupos políticos, etc. O processo eleitoral com maior 

participação popular no período democrático pós-1987 contou com 51% de eleitores 

votantes, realizado no ano de 1990, sendo observado uma queda significativa de menos 

de 50% na participação popular nas eleições seguintes. Na última eleição geral de 2016, 

a participação popular foi de 27,44% do número de eleitores, segundo o Conselho 

Eleitoral Provisório (2016)170.  

                                                           
estimado em cerca de 40 mil pessoas recrutadas e que se chamava Voluntários de Segurança Nacional 
(VSN), conhecido popularmente como o Tonton Makout - parceiro civil do regime. Este corpo paramilitar é 
apresentado à nação como um impedimento contra todos os adversários reais e imaginários da ditadura. 
Duvalier o define assim: “o Tonton Makout tem apenas uma alma, que é Duvalier; conhece apenas um líder, 
ainda Duvalier; iria lutar para um único destino: Duvalier no poder para sempre” (HURBON 1987, p. 20). 
169 Segundo Etienne (1997), no período da Guerra Fria, o Governo dos Estados Unidos, para combater o 
surgimento do comunismo na região, estabelece um acordo não oficial com o Estado haitiano com a 
intenção de impedir todas praticas ligadas às atividades reconhecidas como comunistas. A ditadura tinha 
aproveitado disso para combater muitos intelectuais haitianos de oposição ao governo, então classificados 
como comunistas, seja verdade ou não. Os intelectuais de oposição foram exilados para evitar que fossem 
mortos pela ditadura. 
170 Para maiores informações, visitar o site do conselho em: https://www.cephaiti.ht/Information-electorale/240-

https://www.cephaiti.ht/Information-electorale/240-COMMUNIQUE-DE-PRESSE-31.html
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Destaca-se que a partir da Constituição de 1987, no Haiti, o voto não é 

obrigatório, o sistema político é parlamentar, sendo o presidente e os parlamentares 

(deputados e senadores) escolhidos por eleição direta. O poder executivo é composto 

pelo presidente eleito diretamente pela população e este indica o primeiro ministro que 

é referendado ou não, de maneira indireta, pelos parlamentares. 

Hector e Hurbon (2009) evidenciam que uma das principais características do 

Estado haitiano, desde o período pós-ditatorial em 1986, é sua incapacidade de 

resposta às reivindicações apresentadas, principalmente pela população rural171 tais 

como: água potável, eletricidade para todos, oferta escolar pública e universal, etc. 

Segundo Etienne (1997, p. 153), “o Estado do Haiti, desde 1804, revelou ser um 

instrumento a serviço de civis e militares privilegiados para manter e fortalecer um 

sistema desigual contra 90% da população. Essa população sempre lutou de maneira 

passiva ou ativa contra essa forma de Estado”.  

O Estado, em seu processo de reorganização democrática, assumiu 

estrategicamente o incentivo à emigração da população haitiana, se constituindo numa 

das mais significativas expressões da questão social do Haiti contemporâneo. A 

presença haitiana fora do Haiti se constituiu em fonte de divisas econômicas para o país, 

tendo em vista o montante de recursos transferidos pelos trabalhadores no exterior para 

suas famílias. 

De acordo com Pierre (2012), a diáspora haitiana contribuiu com até 31% do 

Produto Interno Bruto (PIB) nacional entre 1998 a 2011, sendo efetivada através de 

transferências de recursos financeiros dos trabalhadores emigrados para suas 

famílias. O percentual de domicílios que recebem transferências privadas (nacionais e 

internacionais) no Haiti aumentou de 42% em 2001 para 69% em 2012, sendo que, 

depois do terremoto essa tendência de transferência de dinheiro da diáspora evolui 

positivamente segundo os dados apresentados por Joachim (2017). Segundo esse 

autor, o Haiti ocupa o 8º lugar na lista dos maiores receptores de transferências, em 

termos de proporção de transferências para o PIB, atrás apenas do Tajiquistão, 

República do Quirguistão, Nepal, Tonga, Moldávia, Libéria e Bermudas.  

                                                           
COMMUNIQUE-DE-PRESSE-31.html, acesso em 09-06-2017.  
171 Importante destacar que no ano de 2012, 52% da população haitiana estava vivendo no meio rural 
segundo Instituto Haitiano de Estatística e de Informática (IHSI), citado por Michel (2013). 

https://www.cephaiti.ht/Information-electorale/240-COMMUNIQUE-DE-PRESSE-31.html
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Para tal, é importante destacar que o Estado haitiano investiu na intervenção da 

gestão pública da migração a partir do final dos anos 1990, período da reorganização 

democrática no país. Nesse contexto, registra-se a criação de várias instituições 

especializadas no âmbito do Estado tais como: o Escritório de Assuntos da Diáspora 

(OAD) em 1988, o Ministério de Haitianos Vividos no Exterior (MHVE) em 1994 e o 

Escritório Nacional de Migração (ONM) em 1995. Essas instituições passam a operar a 

gestão do 11th Departamento172 a partir dos haitianos que passaram a viver a diáspora 

no Canadá, na França, nos Estados Unidos e nas comunidades haitianas na bacia do 

Caribe (OIM, 2015).  

 

3. Migração haitiana: expressão da questão social 

 

Os haitianos nascem no processo de resistência ao genocídio e ao etnocídio. 
São inventados no seio do ocidente e jamais existem por si só. Seu vínculo 
com a metrópole francesa é constitutivo e as minorias significativas não 
conseguem se imaginar sem este alter ego. A identidade que os haitianos 
constroem diariamente se afasta do ocidente sem jamais completar o corte do 
cordão umbilical, mas, no cruzamento de caminhos, tudo indica que se fabrica 
uma identidade e uma solidão em uma estrada sem saída (casimir, 2012 apud 
cotinguiba, 2014, p. 69). 

 

O Haiti se localiza no Caribe, fazendo parte das Grandes Antilhas, assim como 

Cuba, Jamaica e Porto-Rico. A região na qual esses quatros países (as quatro grandes 

Antilhas) se localizam possui uma dinâmica migratória ampla entre eles (intra-Caribe) e 

com as demais regiões (extra-Caribe). Na dinâmica intra-Caribe, existem duas 

categorias de países: por um lado, países com tradição de saída migratória como: Haiti, 

Jamaica, República Dominicana, Barbados, Suriname, Santa Lúcia, Porto Rico, Trinidad 

e Tobago; por outro, um grupo de países com tradição de receptor de migrantes, 

principalmente os territórios franceses (Martinica, Guadalupe, Guiana Francesa), 

Bahamas, e as Ilhas Virgens Britânicas (MANIGAT, 2007). 

O Haiti se situa na primeira categoria de países fornecedores de migrantes, 

sendo que a dinâmica migratória (interna ou externa) faz parte da sua história. Os atuais 

                                                           
172 A divisão administrativa territorial do Haiti, segundo a Constituição de 1987, é assim constituída: 10 
Departamentos, 140 Communes e 570 Sections Communales sobre um território total de 27.500 Km2 onde 
vivem cerca de 10 milhões de pessoas. O 11th Departamento faz uma referência trans-territorial de haitianos 
que estão vivendo fora do país, na diáspora. Segundo Audebert (2012), essa referência foi feita pelo 
presidente Jean Bertrand Aristide num discurso oficial em 1991, com o objetivo de valorizar a importância 
dos haitianos da diáspora. 
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habitantes, que substituíram as populações indígenas autóctones desaparecidas no 

período genocida pré-colonial, são homens e mulheres afro-haitianos cujos ancestrais 

foram exportados da África por meio de migração forçada, vindo a trabalhar como 

escravos através do comércio transatlântico (HANDERSON, 2015). Significa 

reconhecer que, a partir da colonização francesa, o Haiti nasceu em uma espécie da 

migração forçada (AUDEBERT, 2012). 

Após a independência em 1804, a migração continua a existir sobre outra forma 

e por outras razões. Os camponeses haitianos começam a praticar uma forma de 

mobilidade interna para escapar do sistema semifeudal estabelecido pelo Estado 

haitiano, o qual exigia que eles ficassem no campo para trabalhar para os proprietários 

mulatos burgueses (AUDEBERT, 2012). Segundo o autor, esta migração ocorre pelo 

desejo de liberdade que o camponês haitiano buscava, uma vez que, para eles, ficar na 

terra os fazia lembrar das condições escravagistas.  Assim, adotavam essa forma de 

resistência contra a organização política, econômica e social do país depois da 

independência – deslocavam-se de um ponto para outro dentro do Haiti.  

Essa mobilidade interna e externa tornou-se prática sociocultural para o cidadão 

haitiano como forma de cultura migratória, sendo essa uma das características que 

fundamentam o imaginário coletivo dessa população (AUDEBERT, 2012). Uma ideia 

identificada e compartilhada por Handerson (2015, p. 67) em sua pesquisa de 

doutorado, evidencia que:  

 
Algumas expressões marcam o mundo social haitiano: “Tenho de viajar um dia 
para um peyi etranje – país estrangeiro”, “Desde que nasci, meu sonho era 
partir um dia”, “Antes de morrer com certeza vou partir”. Durante a pesquisa de 
campo no Brasil, no Suriname e na Guiana Francesa, notadamente no Haiti, 
era comum ouvir estas declarações vindas dos interlocutores. “Tenho que... 
um dia”, “Desde que nasci...”, “Antes de morrer...”, esses três verbos nascer, 
ter e morrer descrevem como a mobilidade se constitui numa “obrigação”, 
como “algo predestinado” e num “sonho” a ser realizado. Não seria um exagero 
dizer que o sonho da maioria da população é pati (partir) ou vwayaje (viajar) ou 
afirmar que seria quase impossível encontrar uma casa no Haiti da qual não 
há um membro dela no exterior, as casas e as redes familiares geralmente têm, 
no mínimo, alguém no peyi etranje (país estrangeiro). 

 

O Haiti apresenta desde 1950, uma taxa migratória negativa o que indica que a 

emigração é superior à imigração (OIM, 2015). Na história migratória, o Estado haitiano 

se apresenta como um dos significativos motivadores da saída haitiana para outros 

países, seja por perseguir as pessoas por razões políticas – como aconteceu em 
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determinados períodos de ditadura (particularmente a ditadura dos Duvalier), quando 

os intelectuais oponentes perseguidos fugiam do país para terem suas vidas salvas 

(HURBON, 1987) –, seja por outras decisões econômicas adotadas pelo Estado (como 

exemplo, o fenômeno do braceros173 como oferta nas indústrias na República 

Dominicana e de Cuba).  

Mats Lundahl (1979) aponta ainda que a emigração haitiana sempre esteve 

ligada às opções econômicas dos diferentes presidentes do Estado haitiano, 

evidenciando uma combinação da política e da economia que impactou lentamente os 

camponeses do Haiti (LUNDHAL apud HURBON, 1987). Constata-se que as escolhas 

econômicas do Estado haitiano foram desfavoráveis para a oferta e contratação de mão 

de obra no país, principalmente no processo de criação das condições sociais de 

trabalho, não adequadas para a mão de obra qualificada e absolutamente precárias 

para a não qualificada.  

Corroborando com Chery (2011), esta estratégia de desenvolvimento do Estado 

incentivou os trabalhadores, sem distinção, a se integrarem ao trabalho assalariado 

precário, resultando que os mais qualificados e os jovens fugissem dessas condições 

de trabalho estabelecidas. Enfim, o Estado haitiano, desde a independência, 

estabeleceu uma política de exclusão contra sua população, na qual o cidadão não se 

reconhece e não é reconhecido social e economicamente pelo Estado (IBREUS, 2014).  

O fenômeno de saída massiva de trabalhadores do país pela emigração, 

produzido num longo processo histórico, passa a ser reconhecido em nossas reflexões 

como uma das expressões da questão social haitiana.  

Refletir sobre a questão social, em geral, refere-se diretamente ao modo de 

produção capitalista, intimamente associado à relação capital-trabalho baseada na 

exploração (NETTO, 2004). Autores como Netto (2004), Pereira (2004) e Iamamoto 

(2004) são unânimes sobre a base histórica da chamada questão social. É o resultado 

das contradições do mundo capitalista no contexto europeu da Revolução Industrial, 

                                                           
173 Os acordos bilaterais entre o Haiti e a República Dominicana fazem parte da dinâmica política nacional 
estabelecida pelo Estado dos dois países. Eles são quase exclusivamente da área de migração laboral 
agrícola. Segundo OIM (2015), o Estado haitiano assinou vários acordos com a República Dominicana em 
1952, 1959, 1966 e 1978 com o objetivo de favorecer o recrutamento de trabalhadores e as condições de 
repatriamento de cidadãos haitianos para a República Dominicana. Também entre 1943 a 1985, o Estado 
haitiano tinha assinado sete acordos e convenções com as Bahamas sobre a questão da migração (OIM, 
2015. Braceros é nome popular de todos os camponeses enquadrados em políticas migratórias específicas 
e temporárias de mão de obra junto à Republica Dominicana e Cuba. 
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num momento em que o pauperismo da classe trabalhadora na Europa coincidia com o 

enriquecimento excessivo da classe burguesa. No entanto, os trabalhadores 

politicamente conscientes sobre essa situação inaceitável, decidem entrar na cena 

política para insurgir contra essa ordem social desigual. Parafraseando Netto (2004, p. 

42): 

 

A expressão surge para dar conta do fenômeno mais evidente da história da 
Europa ocidental que experimenta os impactos da primeira onda industrial, 
iniciada na Inglaterra no último quarto do século XVIII, trata-se do fenômeno 
do pauperismo. Com efeito, a pauperização (nesse caso absoluto) massiva da 
população trabalhadora constitui o aspecto mais imediato da instauração do 
capitalismo em seu estágio industrial concorrencial e não por acaso engendrou 
uma copiosa documentação.    

 

Outro aspecto a destacar é que a questão social não é universal, nasce das 

contradições históricas que existem na sociedade capitalista, bem como 

das necessidades históricas relacionadas com cada país. Isso quer dizer que é um 

equívoco tomar a formulação europeia e latino-americana da questão social para 

introduzi-la no Haiti, que tem sua própria história. Pereira (2004, p. 59) assim o evidencia 

ao contextualizar e refletir sobre a questão social no Brasil: 

 

Na sua base não estava um vazio factual, mas necessidades sociais 
associadas à pauperização crescente da classe trabalhadora, determinada 
pela tendência capitalista de aumentar a taxa de exploração de trabalho 
independentemente da produtividade deste. E foram essas necessidades que, 
uma vez problematizadas por atores conscientes de sua situação de 
exploração e com poder de pressão, propiciaram a passagem do problema da 
pobreza, antes considerado natural, em explosiva questão social. Por isso, a 
questão social é, de fato, particular e histórica. 

 

Abordar a migração como expressão da questão social do Haiti nos apresenta 

desafios, uma vez que essa perspectiva é pouco debatida pelos autores haitianos. 

Partimos de uma primeira premissa, de que para compreender as manifestações e 

expressões da questão social haitiana, faz-se necessário nos referirmos ao 

desenvolvimento do modo de produção econômica do país. Como segunda premissa, 

evidenciamos que a questão social é uma categoria histórica. Netto (2004, p. 46) 

aprofunda e fundamenta essa reflexão afirmando que: 

 

A análise marxista fundada no caráter explorador do regime do capital permite, 
muito especialmente, situar com radicalidade histórica a “Questão Social”, isto 
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é, distingui-la das expressões sociais derivadas da escassez nas sociedades 
que precederam a ordem burguesa. A exploração não é um traço distintivo do 
regime do capital (sabe-se, de fato, que formas sociais assentadas na 
exploração precedem largamente a ordem burguesa); o que é distintivo desse 
regime é que a exploração se efetiva num marco de contradições e 
antagonismos que a tornam, pela primeira vez na história registrada, suprimível 
sem a supressão das condições nas quais se cria exponencialmente a riqueza 
social. 

 

  Nesta perspectiva, o autor continua refletindo que: 

 

Mas é fato que a expressão “Questão Social” não é semanticamente unívoca, 
ao contrário, registram-se em torno dela compreensões diferenciadas e 
atribuições de sentido muito diversas. Qualquer esforço de precisão, neste 
domínio, deve ser saudado – muito particularmente – porque favorece o 
esclarecimento das referências maiores a partir das quais ela é utilizada 
(NETTO, 2004, p. 41). 

 

As análises de Netto nos permitem teoricamente fundamentar esse conceito para 

esclarecer e contrastar os limites do ponto de vista de Louis Juste (2003), que se 

recusou a evidenciar a questão social haitiana e suas expressões em sua totalidade, 

mas, ao contrário, a nomeia nos marcos da questão agrária. Ao retomar as reflexões de 

La Paz (1997), Louis Juste (2003, p. 1), afirma sua compreensão de que “o problema 

agrário é o centro da dependência, das contradições nas sociedades 

subdesenvolvidas. Este é um componente essencial da formação de tais 

sociedades”. Sobre essa referência, Louis Juste (2003) se nega a caracterizar a questão 

social haitiana, pelo contrário, identifica a questão agrária como transversal na história 

do Haiti, compreendendo que a questão da terra atravessou todas as lutas sociais do 

país. Entendemos que a interpretação do autor se apresenta inconsistente uma vez que 

a problemática da terra no Haiti se apresenta como um dos aspectos constituintes da 

expressão da questão social haitiana, evidenciada por nós neste trabalho. 

Em referência à reflexão de Netto (2004) de que a questão social se apresenta 

intimamente relacionada ao modo de produção capitalista, entendemos que é 

historicamente correto situar a questão social haitiana, a partir do século XX, tendo em 

vista os determinantes da ocupação estadunidense neste contexto, sendo a emigração 

haitiana para outros países estrangeiros uma de suas primeiras expressões.  

O período da ocupação estadunidense marcou uma mudança na estrutura 

econômica e política do país como já mencionado. Essa ocupação se caracterizou como 

parte da ideologia de desenvolvimento tributada pelas organizações não 
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governamentais americanas que tinham o objetivo de transformar o Estado haitiano em 

Estado liberal moderno adaptado à economia mundial (LEROY, 2015). Constata-se que 

essa foi uma transformação significativa da economia agrária em economia capitalista, 

havendo o domínio das relações de produção capitalista e permitindo a compreensão 

do que seriam as expressões da questão social no Haiti. Segundo Pereira (2004, p. 56):  

 

Sabemos que, no âmbito da estrutura econômica, o fato determinante das 
mudanças são as forças produtivas, identificadas com o desenvolvimento da 
máquina, com as descobertas das novas tecnologias, com o aperfeiçoamento 
da educação e com as modificações fundamentais no processo de trabalho. 
São essas inovações que vão criar contradições na ordem econômica 
prevalecente, forçando mudanças nas relações de produção (econômicas, 
sociais e políticas) e gerando desafios ou problemas que vão requerer a 
substituição de paradigmas e alterações significativas na relação entre capital-
trabalho e Estado e sociedade. 

  

Tais reflexões nos possibilitam caracterizar o primeiro momento da expressão 

da questão social haitiana, caracterizada pela instalação das primeiras indústrias 

americanas no Haiti, absorvendo todas as pequenas indústrias no país. Nesse contexto, 

os agricultores foram expropriados de suas terras para satisfazer os interesses do 

capital, provocando o surgimento de uma demanda de mão de obra urbana 

acompanhada, ao mesmo tempo, da progressiva falência da agricultura haitiana. Os 

camponeses deixaram o campo para ir às cidades em busca de trabalho nas 

indústrias. Como efeito colateral, este processo provocou o declínio da produção 

agrícola, o aumento do desemprego urbano e rural e a multiplicação das favelas 

urbanas. Nesse sentido, a questão agrária emerge como uma das primeiras expressões 

da questão social haitiana, articulada a um conjunto de outros aspectos estruturais de 

transformação da realidade social e econômica no país. 

Mesmo após a ocupação estadunidense, esse processo de injustiça social 

continua, por conta da introdução da perspectiva neoliberal. Nessa situação de pobreza, 

quase todos os haitianos vivem na obsessão da partida, não somente pelos aspectos 

culturais abordados anteriormente, mas principalmente para escapar do sistema político 

e econômico instalado desde a independência, baseado na exploração e na exclusão 

da maioria (HURBON, 1987). 

Outrossim, o terremoto foi apenas uma das causas da emigração haitiana para 

o Brasil e para os demais países da América Latina e da América do Norte. A emigração 

se apresenta como o reflexo do processo histórico, social e econômico do país, marcado 
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por relações econômicas desiguais e contra a população de baixa renda em favor do 

capitalismo internacional.  

Combinado com o momento histórico de desenvolvimento da economia e da 

industrialização em países como o Brasil (a partir dos mandatos do presidente Luís 

Ignácio Lula da Silva) e do Chile (com as aberturas migratórias feitas por Michele 

Bachelet), os imigrantes haitianos, vítimas dos determinantes econômicos no país, 

mudam sua rota para satisfazer os interesses do capitalismo internacional na sua 

relação entre os países de centro e de periferia. Da mesma maneira que essa oferta de 

mão de obra haitiana ocorreu anteriormente para satisfazer as demandas de países 

como Estados Unidos, Canadá, Republica Dominicana, Cuba, etc., ela passa a se 

apresentar no Brasil e nos demais países como o Chile. No período do governo Lula, o 

Brasil, dadas suas condições econômicas particulares, insere-se nesse jogo econômico 

e torna-se o novo eldorado no contexto pós-terremoto em 2010, onde 70 mil imigrantes 

foram registados entre os anos de 2010 a 2015 (GARR-HAITI, 2015) e 121 mil nos 

Estados Unidos entre os anos de 2010 a 2017, segundo Duval (2017).  

 

4. Considerações Finais  

O objetivo desse artigo foi de refletir sobre a relação entre Estado, migração e 

questão social no Haiti contemporâneo. O Estado haitiano foi ora analisado a partir do 

conceito de Estado contestado dada a sua ilegitimidade pela população de baixa renda 

haitiana, que não se reconhece e não é reconhecida pelas estruturas estatais e com 

elas desenvolve uma histórica relação de tensão e de conflito. Tal relação de tensão 

fundamenta o sentido de um Estado haitiano contestado, na mesma perspectiva 

defendida por Gilles (2013) ao caracterizar a existência da relação de desprezo e ódio 

entre duas partes. Segundo esse autor, as elites políticas de mulatos e negros não se 

preocupam com a população de baixa renda haitiana, manifestando a elas o seu 

desprezo. Como vingança, essa população desenvolve o ódio contra essas elites. 

Casimir (2009) caracterizou tal fato como um interminável diálogo de surdos entre as 

elites políticas e a população de baixa renda no Haiti.  

Desse modo, entendemos que o que denominamos como Estado contestado é 

o resultado da gestão ineficaz das expressões da questão social pelo Estado haitiano. 

O papel desse Estado tem sido relevante nesse aspecto, sobretudo, desenvolvendo 
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estratégias de incentivo dos haitianos para emigrarem para outros países a fim de 

satisfazerem os interesses do capitalismo internacional.  

O contexto histórico ora analisado neste artigo evidencia a urgência de se 

conquistar e construir um processo de efetiva redemocratização do Estado haitiano, 

passando pela redefinição da relação entre Estado e a sociedade civil. Entendemos 

fundamental a Constituição e fortalecimento de uma sociedade civil que possa 

denunciar os projetos de interesses eminentemente privados e de afirmação neoliberal, 

além de politizar a compreensão e a busca de superação das desigualdades sociais, 

culturais e econômicas historicamente presentes no Haiti. O Estado contestado se 

caracteriza como resultado das escolhas políticas, sociais e econômicas conduzidas 

historicamente pelos governos haitianos.  

O presente trabalho se inspira com a possibilidade e com o desafio de se 

construir coletivamente uma contraproposta emanada das classes trabalhadoras 

haitianas mobilizadas numa luta pela hegemonia.  
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1. Introdução 

A discussão sobre refúgio no Brasil é um tema antigo, tratado nos meios 

jurídicos, visto que o país é signatário da Convenção dos Refugiados de 1951 desde o 

ano de 1960, embora nesse início a concessão tenha ocorrido com restrições, como 

assinala Almeida: “[...] o Brasil só aceitava receber em seu território pessoas 

provenientes do continente europeu, portanto mediante reserva geográfica” (ALMEIDA, 

2001, p. 115). Além disso, mediante leitura acurada dos documentos, Almeida relata que 

a Convenção não foi acatada plenamente, vez que houve restrições relacionadas aos 

artigos 15 e 17, referentes ao associativismo e ao exercício da atividade profissional 

assalariada. 

Nesse período o Brasil negou ao refugiado qualquer tipo de associativismo, 

assim como o impossibilitou de acessar o mercado de trabalho, mesmo em condições 

precarizadas, contradizendo as recomendações da Convenção. Segundo o governo 

brasileiro essas restrições objetivaram proteger o mercado de trabalho interno contra 

possíveis ameaças à soberania brasileira. Contudo, esses procedimentos resultaram, 

desde esse período, em perdas trabalhistas aos refugiados residentes no Brasil, 

submetendo-os a condições precárias de inserção no mercado de trabalho. 

Observa-se o desinteresse do País com a situação dos refugiados, apesar da 

aparente preocupação frente aos países estrangeiros desenvolvidos, os quais já 

acatavam a Convenção em sua totalidade. A ratificação da Convenção pelo Brasil 

ocorreu a partir de interesses políticos e econômicos no cenário internacional, mediante 

explícito interesse pelos europeus, que também obtiveram poucas concessões. Em 
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verdade, o Brasil mantinha-se em uma espécie de redoma, fechado em relação aos 

direitos concedidos aos estrangeiros. 

Segundo Moreira (2006), o discurso do governo brasileiro de recepção aos 

refugiados esbarrou na política interna de crescimento econômico e nas questões 

políticas e ideológicas do país, resultando em declarações contraditórias em relação à 

acolhida dos refugiados. Moreira assinala que, 

 

[...] se de um lado [o Brasil] demonstrou-se um país comprometido com essa 
problemática [razão pela qual foi escolhido para fazer parte do Comitê 
Consultivo do ACNUR e tornou-se membro do Comitê Executivo do mesmo 
organismo internacional], por outro lado deixou de acolher grande contingente 
de refugiados latino-americanos durante as décadas de 1970 a 1980, período 
que se constatou sistemáticos conflitos armados na região. (MOREIRA, 2006, 
p. 71). 

 
Não obstante o compromisso firmado desde 1960, somente no final de 1990 o 

Brasil, por meio do Estado, iniciou sua atuação com os refugiados. Essa atuação 

decorreu da pressão exercida por diversas organizações da sociedade civil, mormente 

algumas instituições ligadas à igreja católica. Essas associações perceberam o 

aumento do fluxo de pessoas no país, as quais, em razão da falta de apoio das 

autoridades governamentais brasileiras, sobreviviam em condições subumanas, sem 

quaisquer direitos resguardados, dependendo apenas das benesses da igreja, em 

especial da católica. 

No entanto, sendo o Brasil um país de grandes contradições, essas também se 

consumaram na questão do refúgio. Em 1997 o Brasil assumiu a proteção aos direitos 

dos refugiados com a aprovação da Lei nº. 9.474176, instituindo-se este ato como um 

marco histórico em relação aos direitos dos refugiados, o qual propiciou ao Brasil o título 

de pioneiro e líder na proteção internacional dos refugiados. Assim o Brasil passou a se 

constituir como o primeiro país do Cone Sul a ratificar a Convenção relativa ao Estatuto 

dos Refugiados de 1951 (ACNUR, 2010). 

Esse breve histórico sobre os direitos dos refugiados no Brasil permite 

compreender a importância dessa discussão na atualidade, uma vez que os direitos 

adquiridos remetem ao imperativo de criação de políticas públicas que ao menos 

atendam às necessidades mais emergentes desses sujeitos, a fim de lhes promover e 
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propiciar uma sobrevivência digna, a partir de sua inserção no mercado de trabalho. 

Este, portanto, constituí o foco central da pesquisa realizada, que discute a 

inserção de mulheres refugiadas no mercado de trabalho, especificamente na cidade de 

São Paulo, em um contexto, segundo Antunes (2016) de sociedade da terceirização 

total, de constantes perdas de direitos trabalhistas e de crises estruturais, como o 

vivenciado atualmente no país, que após décadas de lutas operárias retira dos 

trabalhadores, por meio do Estado177, os direitos historicamente adquiridos, como 

apontados na discussão a seguir. 

 

2. Flexibilização produtiva e superexploração das trabalhadoras no mercado de 

trabalho 

O mundo assiste nessas últimas décadas profundas mudanças no contexto 

social, econômico, político e cultural. Globalização, neoliberalismo, crise dos Estados, 

reestruturação, terceirização e flexibilização produtiva, crise dos mercados, além de 

outras transformações que impuseram novas atitudes de dominação por parte do 

sistema capitalista, que promove, permanentemente, novas formas de exclusões e de 

colonizações por meio da superexploração e do endividamento das pessoas e das 

nações.  

Por conseguinte, a satisfação dos direitos humanos fundamentais cede lugar a 

estratégias de espoliação e opressão, que camufladas em planos de ajuda, auxílio e 

assistência, submetem populações inteiras a condições de extrema precariedade, 

miséria e pobreza absoluta. 

A atual crise capitalista se reflete e é refletida nas condições de trabalho 

vivenciadas pela sociedade, caracterizada pelas formas de precarização do trabalho 

formal, tais como o trabalho autônomo, terceirizado, pejotizado, intermitente, a domicílio, 

sem contrato ou por tempo determinado, e na atual conjuntura negociado e flexibilizado 

com apoio de sindicatos, utilizados pelo Estado como meio estratégico para o 

rebaixamento de custos, cuja consequência é o aumento do lucro das grandes 

empresas. Essas chamadas “novas formas” de desconfiguração do trabalho, pautadas 

no rebaixamento de custos e precarização do trabalho por meio de subemprego e dos 
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empreendimentos autogestionários, são apresentadas pelo sistema como alternativas 

viáveis de geração de emprego e renda. 

Segundo Druck (2014), o caráter dessa precarização apoia-se na 

institucionalização do processo de flexibilização e precarização moderna do trabalho no 

contexto socioeconômico, político globalizado, justificado pela necessidade de 

adaptação do capital aos chamados “novos tempos”. 

Apesar dessa “nova” conformação precarizada do trabalho atingir a todos os 

países, a reestruturação produtiva do capital no Brasil desenvolveu-se de forma 

intensiva pela implantação de variados receituários, oriundos da acumulação flexível, 

geradores das subcontratações e terceirização da força de trabalho. 

Em consequência das práticas flexíveis de contratação da força de trabalho, por 

meio da ampliação dos processos de terceirização e das subcontratações, teve-se 

redução dos salários, o que evidenciou a desregulamentação do trabalho e dos direitos 

sociais. Em concomitância a essa situação, há a diminuição de postos assalariados de 

trabalho formal, ampliando o contingente de trabalhadores/as informais no mercado de 

trabalho, em tempo parcial, em condições instáveis, precarizadas e superexploradas. 

Nesse contexto, os/as trabalhadores/as passam a aceitar qualquer condição de 

inserção, e ao mesmo tempo qualquer salário é aceitável. A precarização do trabalho 

regula a servidão e a reprodução do sistema, criando grandes bolsões de 

trabalhadores/as sobrantes, descartáveis, capazes de servirem à reprodução do capital 

pela superexploração da força de trabalho dos/as trabalhadores/as, mediante a 

desvalorização deste e a redução do valor da remuneração da sua força de trabalho em 

amplitude global, cuja consequência se reflete na retração salarial das/os que se 

encontram empregados/as. 

O ultraliberalismo vigente, ao reconfigurar e ampliar a precarização social do 

trabalho eleva os níveis de desemprego, permitindo o deslocamento do trabalho do 

núcleo central que ele ocupa nas relações societárias para as margens da realidade 

social, esvaziando-o de essencialidade. Nesse processo, grassam discursos 

ideológicos representativos de perda da centralidade do trabalho sob uma conjuntura 

na qual “[...] milhões de pessoas são condenadas à condição de supérfluos, de 

descartáveis pelo sistema global do capital em escala mundial” (ANTUNES, 2010, p. 

08). 
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Na atualidade, após a aprovação da “reforma” trabalhista com a Lei nº 

13.467/2017, esses aspectos demarcam os reais objetivos que estão por trás do 

discurso de “humanização” que acompanha as relações de trabalho, pautadas na 

flexibilização do mercado de trabalho. O ritmo do trabalho, a pressão pelo aumento da 

produção, a precarização das relações de sociabilização revelam o quanto os/as 

trabalhadores/as estão expostos à violência promovida pelo capital, impondo-lhes 

condições de trabalho que desrespeitam os limites físicos do ser humano. 

Agregado a essas questões tem-se a precarização das relações de trabalho, a 

perda de postos e a exigência de polivalência da atuação dos/as trabalhadores/as, além 

da cobrança por novas competências quanto ao domínio das inovações tecnológicas, 

decorrentes do processo de reestruturação produtiva, que requerem diferenciadas 

capacitações na atividade laborativa. Diante dessas novas exigências tem-se a 

ampliação e o agravamento, como supracitado, do quadro de doenças e riscos de 

acidentes nos espaços sociais e ocupacionais. 

Os ajustamentos à nova economia global, particularmente em países 

subdesenvolvidos como o Brasil, ocasionaram e ocasionam as modificações ocorridas 

no mundo do trabalho e a flexibilização do trabalho, deteriorando ainda mais as 

condições sociais e de vida da classe trabalhadora. Como consequência têm-se o 

desmantelamento das políticas sociais, dos serviços públicos, das proteções dos 

direitos trabalhistas e a expansão, sem precedentes, de trabalhadores/as em condições 

precárias de trabalho. 

Nesse contexto, o sistema global do capitalismo, em sua face ultraneoliberal, 

exclui e inclui dialeticamente trabalhadores/as segundo seus interesses, dilapidando 

direitos e racionalizando os sistemas produtivos pelas políticas de subcontratações que 

precarizam laços empregatícios e flexibilizam o uso da força de trabalho.  

Segundo Mészáros (2006), o maior problema acerca da precarização do trabalho 

incide na desregulamentação dos direitos trabalhistas, cuja política neoliberal 

decorrente tem se apresentado na realidade concreta como prática autoritária e é 

regulamentada por uma legislação antitrabalho. Essa desregulamentação, ao mesmo 

tempo em que fragiliza a proteção social do/a trabalhador/a, corrobora para o avanço 

contínuo do capitalismo. A flexibilização e a desregulamentação das relações de 

trabalho deterioram as condições de vida e de trabalho dos/as trabalhadores/as e, em 

contrapartida, o sistema financeiro aumenta vertiginosamente seus lucros.  
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Para Harvey (2011), a oferta ou ausência da demanda por emprego é provocada 

pelos próprios empresários, que manipulam o mercado de trabalho de acordo com seus 

interesses, como assinala o autor: “[...] em algumas ocasiões, os capitalistas [...] iniciam 

uma greve, recusando-se a reinvestir, porque os salários mais altos são um corte em 

sua rentabilidade” (HARVEY, 2011, p. 56). O desemprego resultante dessas atitudes 

flexibiliza as condições da oferta de trabalho, obrigando o/a trabalhador/a a aceitar 

precarizadas condições de inserção e salários menores. 

Em condição precarizada de inserção ou como expropriados de sua única 

propriedade - a força de trabalho, o capital nega aos trabalhadores a possibilidade de 

buscarem seus direitos, visto que estes passam a ser negociados em condições 

desfavoráveis. Mészáros (2006) aponta que essa situação representa uma fase 

diferenciada no desenvolvimento histórico do capitalismo, na qual o desemprego passa 

a se constituir como característica dominante. 

Nessa conjuntura, constata-se o aumento de inserções precarizadas e 

informalizadas, que desobrigaram o capital em arcar com os custos sociais, aumentando 

sua lucratividade e reduzindo seus gastos com pessoal e com garantias previdenciárias. 

Em relação ao papel do Estado, os órgãos legalmente regulamentados para 

acompanharem e subsidiarem os grupos de trabalhadores autônomos compõem uma 

rede de apoio ao capital, nas ausências de fiscalizações às condições dignas de 

trabalho. 

Aos trabalhadores autônomos restou sonhar com as propagandas enganosas do 

governo e de suas agências, que os incentivam a serem seus próprios patrões: “micro 

e pequeno empresário bem-sucedido”. Nessa configuração os/as trabalhadores/as não 

são registrados/as, portanto não têm acesso às convenções coletivas de sua categoria, 

tampouco têm direitos ao seguro desemprego, tornando-se “trabalhadores 

descadastrados e desfiliados” do sistema de proteção social (CASTEL, 2013). 

Destarte, esses/as trabalhadores/as não se percebem como classe, mas como 

prestadores de um serviço isolado, cuja alienação passa pela sua não identificação com 

o seu grupo, com a categoria laboral a que pertencem. Passam a se identificar como 

indivíduo, por meio de relações afetivas e domésticas, afetando-lhes diretamente nas 

relações de classe, de direito e no modo de produção.  

Alienados de sua classe, para realizarem-se como autônomos, o Estado passou 

a incentivar empréstimos e orientações empreendedoras e gerenciais. Assim, conforme 
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orientação da OIT, a partir da década de 90 do século XX cresceu o incentivo para o 

empreendedorismo e cooperativismo, em concomitância ao aumento de situações de 

trabalhos informais e precarizados. Entretanto, estudos realizados a partir do contexto 

da globalização demonstram que a maioria dos trabalhadores que se empenharam em 

abrir seus próprios negócios fechou as portas antes mesmo de completar um ano, outros 

acumularam dívidas que não conseguiram pagar. 

Em relação à inserção feminina no mercado de trabalho, estudos realizados por 

diversos autores (Pollert, 1996; Hirata, 2002; Saffioti, 1994; Segnini, 2000; SEADE, 

2016; e outros) demonstram que gradativamente o número de mulheres inseridas no 

mercado de trabalho vem aumentando significativamente. Esses estudos também 

apontam que tal inserção se dá de modo precário, marginal e com salários inferiores 

aos dos homens. 

Em Mészáros (2002) tem-se a seguinte reflexão sobre a participação da mulher 

na esfera pública: 

[...] a estrutura de comando do capital sempre foi e para sempre será 
totalmente incompatível com a ideia de conceder a qualquer pessoa igualdade 
substantiva na tomada de decisões, até mesmo às “personificações do capital” 
que devem operar rigorosamente sob seus ditames materiais. Nesse sentido, 
quer as mulheres tenham, quer deixem de ter o direito de votar, elas devem 
ser excluídas do verdadeiro poder de decisão por causa de seu papel decisivo 
na reprodução da família, que terá de se alinhar com os imperativos absolutos 
e os ditames autoritários do capital. E isto deve acontecer porque a família, por 
sua vez, ocupa uma posição de importância essencial na reprodução do 
próprio sistema do capital: ela é seu “microcosmo” insubstituível de reprodução 
e consumo (MÉSZÁROS, 2002, p. 277). 

 
Apesar da importância da mulher trabalhadora na reprodução do sistema 

capitalista, constata-se a prevalência histórica, inclusive na atualidade, da manutenção 

da desigualdade na divisão sexual do trabalho, bem como das relações de opressão do 

homem sobre a mulher. Essas realidades são fundamentais para que o sistema 

capitalista imponha sobre ambos sua lógica dominante. 

O processo de precarização do trabalho, mais especificamente do trabalho 

feminino, causa tanto a degradação humana da trabalhadora desvalorizada, quanto de 

sua família e consequentemente dos que convivem com esta, vez que todos são 

afetados por essa relação desigual e injusta. 

Os baixos salários recebidos pelas mulheres, desiguais em relação aos homens, 

contribuem significativamente para reforçar esse processo de degradação feminina no 

trabalho. A justificativa do capital para corroborar essas diferenças sustenta-se pelo 
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discurso falacioso da baixa qualificação feminina diante das atuais exigências do 

mercado. Segundo esse discurso, as vagas de emprego que requerem qualificação e 

conhecimento técnico são disponibilizadas, mas não ocupadas pelo segmento feminino. 

Dessa forma, o mercado tende a utilizar a mão de obra feminina em funções inferiores, 

pagando-as um salário menor que exige menos qualificação. 

O embuste desse discurso se evidencia quando se confrontam os dados da 

realidade. Em pesquisa realizada pela Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados 

(SEADE) na Região Metropolitana de São Paulo em 2017, comprova-se que houve um 

significativo aumento da inserção no mercado de trabalho de mulheres com nível escolar 

superior. Quando a mesma pesquisa aponta a relação entre essa ocupação e as faixas 

salariais recebidas, constata-se que mulheres ocupando o mesmo cargo que homens, 

com o mesmo grau de formação, percebem valores inferiores, chegando a 25% a menos 

que seus colegas do sexo masculino. À medida que o nível de instrução diminui, aumenta 

a disparidade salarial entre gênero. 

Depreende-se disso que para o gênero feminino ainda é reservado alto grau de 

discriminação no mercado de trabalho. Para que a mulher possa galgar um espaço no 

mercado de trabalho, cuja remuneração salarial viabilize o seu sustento, faz-se 

necessário que possua qualificação superior ao gênero oposto, apesar disto não lhe 

garantir salário maior. 

Conforme ulteriormente assinalado, as diferenças salariais de gênero são 

compatíveis à desigualdade quanto à estrutura de comando do capital, própria do 

sistema capitalista, forçando as mulheres a enfrentar um injusto processo de 

concorrência com os homens nos postos de trabalho em oferta. Harvey (2011) assinala 

que o fosso salarial entre homens e mulheres não desapareceu, “[...] mesmo após meio 

século de campanha pelo princípio ‘salário igual para trabalho igual’, mesmo nos 

Estados Unidos, onde as pressões têm sido provavelmente mais fortes” (HARVEY, 

2011, p. 59). 

No Brasil esse quadro pode ser confirmado nas pesquisas que apontam a oferta 

de emprego às mulheres. Segundo levantamentos da SEADE (2016), embora tenha 

crescido a oferta de emprego para as mulheres, o mesmo não ocorre em relação à 

percepção salarial destas que continuam em desvantagem, com valores médios de 

18,5% menores do que o salário recebido pelos homens em funções iguais. 

Outro fator revelado pela pesquisa supracitada que contribuiu para o aumento 
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da empregabilidade feminina foi o crescimento percentual nas últimas décadas do 

mercado de trabalho no setor de serviços, apesar do acirramento da crise em 2016. Isso 

constata que para a mulher ainda lhe é reservada a esfera inferior, mesmo quando se 

trata de uma possível ascensão, essa vem acompanhada pela marca da desigualdade 

de gênero e de raça nas funções menores das empresas, distante do denominado 

trabalho decente, segundo OIT (2015).  

Essa situação excludente e de precarização do trabalho agrava-se ainda mais 

quando se descreve a realidade das trabalhadoras refugiadas no município de São 

Paulo, haja vista se encontrarem em um país com cultura diferente ao seu, em sua 

maioria são negras, desconhecem o idioma pátrio, em grande parte possuem formação 

precarizada, além de se constituírem como provedoras familiares. 

A partir dessa reflexão discute-se o processo de inserção da mulher refugiada 

no mercado de trabalho paulistano. Se no caso de trabalhadoras brasileiras a situação 

é de aviltamento das condições de trabalho, precarização social e desregulamentação 

no processo atual de flexibilização produtiva, o quadro de trabalhadoras refugiadas 

como as supracitadas, presentes na cidade de São Paulo, constitui-se em um desafio 

investigativo. No item a seguir, busca-se identificar algumas das situações enfrentadas 

por essas mulheres, em especial ao que tange às normas reguladoras de direitos e 

deveres trabalhistas. 

 

3. A Mulher refugiada e a sua inserção no mercado de trabalho paulistano  

A partir dos anos 1990, sob o processo de reestruturação produtiva das 

atividades econômicas e o baixo ritmo de crescimento, com reflexo na mudança do 

padrão de incorporação da força de trabalho na Região Metropolitana de São Paulo, 

assiste-se a precarização do trabalho na Região, o que provocou um forte crescimento 

da taxa de desemprego no município paulistano. 

Além do quadro econômico de estagnação da renda per capita no período, fruto 

da baixa expansão da produção, assistiu-se tanto a abertura comercial e produtiva, 

quanto à reformulação do papel do Estado. Esses dois processos supriram muitos 

postos de trabalho, seja pela força da ampliação das importações, seja pela privatização 

e reforma administrativa. 

O rápido crescimento do desemprego no Brasil constituiu-se na primeira 

consequência desse modelo econômico implantado na década de 90 do século 
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passado. Uma segunda consequência decorreu das maiores restrições para absorção 

em trabalhos assalariados regulamentados, implicando em prejuízos na qualidade da 

inserção, por meio do trabalho informal, e na perda da proteção dos direitos trabalhistas. 

A inserção feminina, caracterizada pelo acesso a ocupações precárias, passou a 

ter maior peso entre os ocupados da família. As possibilidades de expansão de sua 

inserção no mercado de trabalho ocorreram, especialmente, em ocupações como: 

assalariadas sem carteira assinada, emprego doméstico, autônomas e trabalhadoras 

familiares que oferecem baixos rendimentos, sempre por meio de salários inferiores ao 

do sexo masculino (MONTALI, 2014). 

No entanto, segundo a SEADE, entre 2005 a 2015 a taxa de desemprego foi 

mais expressiva para o contingente feminino, apesar do significativo aumento 

percentual do desemprego masculino, com variação no período de 36,6% e de 35,1%, 

respectivamente, resultantes da elevada taxa de desemprego. 

Dados da Fundação também enfatizam que ao se considerar o atributo raça, as 

diferenças entre as taxas de desemprego das mulheres tornam-se mais evidentes. A 

situação fica ainda mais desfavorável quando se associa o gênero à raça negra. Em 

2016 a taxa de desemprego registrada para as mulheres negras alcançou 25,1%, ou 

seja, de cada cem (100) trabalhadoras negras um quarto estava sem emprego na 

Região Metropolitana de São Paulo – (RMSP), enquanto as não-negras nesta situação 

correspondiam a 18,9% (SEADE, 2017). 

Importa assinalar que os níveis de escolaridade e de instrução também 

influenciam na inserção feminina ao mercado de trabalho na RMSP, o que não difere da 

realidade nacional. Quanto menor o nível de escolaridade e o grau de instrução maior 

as chances de inserção no mercado de trabalho às mulheres, porém, isto não se 

configura como garantia de empregabilidade às mesmas. 

As pesquisas da Fundação também informam que as menores taxas de 

desemprego correspondem a níveis mais elevados de instrução. No entanto, ressaltam 

que a taxa de desemprego das mulheres com ensino médio completo é equivalente 

àquela verificada para os homens com no máximo o fundamental completo, indicando 

que somente a conclusão do ensino superior fornece às mulheres uma situação menos 

desfavorável na procura por trabalho. 

No que concerne à mulher refugiada, a situação da inserção no mercado de 

trabalho é agravada, haja vista que a maioria possui baixa escolaridade, não apresenta 
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qualificação profissional, desconhece a cultura e idioma local, assim como os direitos e 

deveres trabalhistas, ficando a mercê do empregador, que em certas situações se 

aproveita da situação vulnerável em que se encontra a mulher refugiada. 

Segundo Egreja e Peixoto (2012), referindo-se a grupos de estrangeiros que 

buscam inserir-se no mercado de trabalho, enquanto “[...] uns são mais qualificados, 

outros menos; uns dirigem-se diretamente para o mercado de trabalho e outros só o 

procuram depois de uma fase inicial de inatividade” (EGREJA; PEIXOTO, 2012, p. 15). 

Essa inatividade momentânea se dá por diversas razões, e no caso das refugiadas que 

chegam ao Brasil isso decorre de fatores como: adentram ao país com certo grau de 

depressão, pela violência sofrida em seu país e ou no deslocamento; abandono da 

família e da terra natal; desconhecimento do idioma e dos costumes locais; 

desqualificação para a realização das atividades disponíveis no mercado de trabalho 

local; entre outros. 

Essas condições psicológicas e emocionais influem na inserção dessas 

mulheres no mercado de trabalho por ocasião da chegada ao país, especialmente 

quando se deparam com uma megalópole como São Paulo, cujo ritmo de vida é 

bastante acelerado, quase sempre diferente do que estavam acostumadas em seus 

países de origem. 

Um considerável número de refugiadas apresenta um quadro de depressão e 

sentem-se excluídas. Sem familiares, sem atendimento adequado, apoiado em políticas 

públicas voltadas à realidade dessas mulheres, as refugiadas frequentemente são 

atendidas por profissionais despreparados em relação ao trabalho que deveriam 

desempenhar. Além disso, por não falarem o idioma local, vez por outra são mal 

interpretadas e tratadas com desconfiança, inclusive pela Polícia Federal, que em 

determinadas situações impõem restrições a esse público. Enfim, sua chegada ao país 

expressa à continuidade de seus tormentos. 

Diante da realidade supracitada, das raras possibilidades de seguirem carreira 

profissional no Brasil e da ausência de recompensas sociais, a grande maioria das 

refugiadas fica exposta a trabalhos em condições precarizadas, com baixos salários e 

sem direitos trabalhistas, chamados flexíveis, como assinala Phizacklea: 

 [...] os aspectos habitualmente considerados mais positivos da flexibilidade, 
como a maior autonomia individual, ocorrem, sobretudo em trabalhadores 
nativos; os aspectos mais negativos, como a precariedade laboral, incidem 
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relativamente mais sobre imigrantes, refugiadas (grifo nosso) e outros grupos 
populacionais, incluindo as mulheres e os jovens (PHIZACKLEA, 2005, p. 161). 

 
Dados divulgados pela OIT (2015) também revelam a situação em que se 

encontram os imigrantes, inclusos os refugiados, referindo-se ao universo mundial de 

214 milhões de estrangeiros economicamente ativos. Destes, somente 105,4 milhões 

estariam inseridos no mercado de trabalho. O relatório aponta como agravante as 

múltiplas discriminações sofridas pelo grupo em questão (OIT, 2015, p. 222). 

Quanto às mulheres refugiadas a situação de discriminação se apresenta mais 

evidente. A condição de refugiada é pejorativamente associada à de “fugitiva” (pessoa 

que cometeu algum crime em seu país) e isso reforça as discriminações. Além disso, a 

mulher refugiada também enfrenta a discriminação de seus pares de gênero, pois as 

trabalhadoras brasileiras as acusam de tomar-lhes seus trabalhos. Essas situações 

corroboram com as dificuldades enfrentadas pelas refugiadas. 

Essas mulheres, alienadas de sua condição de trabalhadoras do mesmo gênero, 

veem-se como adversárias, como rivais que desconhecem sua própria realidade. Trata-

se, na verdade, de mulheres superexploradas e superdiscriminadas no mundo do 

trabalho, na vida e no plano dos direitos. Disso resulta sua inserção no mercado de 

trabalho em condições instável, marginal e precarizada, na área de serviços, em funções 

que requerem conhecimentos básicos, mediante grande esforço físico, um 

conhecimento mínimo do português e a execução rotineira de tarefas. 

Em síntese, as mazelas a serem superadas pelas mulheres refugiadas na cidade 

de São Paulo são muitas e diversas, cujas relações se apresentam de forma complexa. 

Diante desse contexto e do aumento de refugiadas na capital paulistana, faz-se 

necessário repensar as condições existentes de trabalho, vida e assistência social às 

refugiadas. Essa entidade federativa, juntamente com o Estado têm obrigações em 

promover políticas públicas que atendam essas mulheres, propiciando-lhes condições 

dignas de trabalho, saúde, moradia, educação, assistência social para uma 

sobrevivência digna. 

 

4. Metodologia 

Este trabalho resulta de uma pesquisa qualitativa, descritiva, realizada em 2017, 

na qual se procedeu a um levantamento histórico-bibliográfico e documental da 
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realidade examinada. Esse levantamento inicial possibilitou realizar um estudo histórico 

dos fatos, nos quais se apreendeu o processo de refúgio ao longo da história, no cenário 

internacional e brasileiro, resgatando-se nesse processo a participação do Brasil e seu 

envolvimento com a questão. 

Realizou-se também pesquisa de campo na cidade de São Paulo, mediante 

contato com as organizações que atuam com este público. Aplicaram-se questionários 

para 50 refugiadas residentes na cidade de São Paulo, a partir de um mapeamento de 

sua localização. Esses procedimentos foram fundamentais para o acesso as mulheres 

refugiadas, vez que subsidiaram a análise das condições de inserção e situação de vida 

desse grupo social. 

Utilizaram-se como técnicas de coleta de dados a observação, questionários e 

entrevistas aprofundadas, aplicadas às partícipes da pesquisa. Esses procedimentos 

permitiram captar a realidade vivenciada pelas mulheres refugiadas, identificando-se 

também as condições de trabalho, o tratamento a elas dispensado, assim como as 

discriminações e preconceitos quase sempre explícitos a que são vítimas. Detectou-se 

que essa situação é habitual na vida cotidiana dos refugiados.  

Os dados obtidos por meio dos questionários, entrevistas e observação direta, 

realizadas por ocasião das entrevistas, serviram para elucidar os problemas e as 

proposições elencadas nas pesquisas, com a finalidade de complementar e identificar 

prováveis contradições presentes, quando do cruzamento das informações obtidas. 

Para a análise dos dados, utilizou-se o software PSPP, um software livre que 

permitiu gerar relatórios tabulados e gráficos com a finalidade de realizar inferências 

sobre as correlações entre as variáveis selecionadas para avaliar as condições 

socioeconômicas e de inserção das mulheres no mercado de trabalho paulistano. A 

partir dos relatórios emitidos e analisados procederam-se as conclusões relativas à 

pesquisa. 

 

5. Resultados e Conclusões  

A investigação realizada no ano de 2017 permitiu identificar e traçar o perfil das 

50 mulheres refugiadas partícipes da pesquisa, residentes na cidade de São Paulo. 

Dessas 16% vieram acompanhadas de seus filhos. A análise por grupos etários revelou 

que 78% das refugiadas tem faixa etária abaixo dos 40 anos, considerada como 
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população em idade ativa economicamente (PIA), isto é, apta para o trabalho. Somente 

22% situam-se com idade entre 40 a 55 anos, porém, mesmo esse grupo encontra-se 

apto para o trabalho. 

Em meio ao grupamento pesquisado que declarou trabalhar, identificou-se que 

a maioria está inserida no setor de serviços, representada percentualmente por 92%. 

Mesmo as que afirmaram prestar serviço especializado, referindo-se à função de 

cuidadora ou em salão de beleza, enquadram-se neste setor. Desse percentual de 92% 

inseridas, 76% trabalham no setor informal, como temporárias, e 16% enquadram-se 

como inseridas no setor formal, isto é, como registradas.  

Por se entender que as condições de vida e sobrevivência decorrem da inserção 

no mercado de trabalho, uma vez que o trabalho é categoria fundante, questionou-se 

sobre a percepção salarial. Observou-se que do percentual de 76% das inseridas no 

setor informal, 50% recebem remuneração entre R$ 600,00 e R$ 800,00; 22% recebem 

entre R$ 801,00 a R$ 1.000,00; e 4% das entrevistadas auferiram salário no valor entre 

R$ 1.001,00 a R$ 1.300,00. Portanto, essas 38 refugiadas inseridas informalmente, por 

não recolherem as contribuições legais referentes ao INSS e ao FGTS, encontram-se 

não asseguradas, tanto em relação à previdência social quanto ao FGTS, direitos 

garantidos aos trabalhadores registrados. Concluiu-se que a percepção de salário 

inferior ao mínimo afetam-lhes as condições materiais e sociais de sobrevivência, 

produzindo condições subumanas de subsistência, especialmente àquelas que 

possuem filhos, trazidos no refúgio ou nascidos em São Paulo. 

A consequência da informalidade foi questionada às refugiadas, pois se buscou 

descobrir se essas mulheres tinham consciência das implicações relacionadas à 

supressão dos seus direitos trabalhistas, tais como: a perda do direto à aposentadoria, 

ao relacionado a problemas de saúde, aos derivados dos acidentes de trabalho, entre 

outros. Apesar de não terem discernimento a esse respeito, essas mulheres refugiadas 

buscam na cidade de São Paulo o apoio e a proteção que lhes foi negada em seu país 

de origem.  

A moradia constitui-se também em um grande problema a ser enfrentado, pois 

encontrar vaga em um abrigo para mulher é uma empreitada difícil, especialmente se 

for para abrigar junto os filhos. É importante observar que somente a partir do segundo 

semestre de 2015 é que a cidade de São Paulo, por meio de parcerias com 

organizações sociais de cunho religioso, disponibilizou abrigos para mulheres 
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estrangeiras, inclusas as refugiadas, porém o número de vagas é ínfimo, e quando se 

trata de receber a mãe e filhos, o dilema aumenta. Detectou-se, que 86% das refugiadas 

investigadas moram em quartos alugados em cortiços, isto é, casas divididas em 

quartos que são sublocados para várias pessoas ou famílias, onde há um banheiro para 

uso comum. 

Embora essas refugiadas vivenciem inúmeras dificuldades na cidade de São 

Paulo, elas esperam encontrar, no ordenamento jurídico do país que lhes dá refúgio, o 

respaldo necessário para a preservação de sua vida. Na Lei 9.474/97 é possível 

encontrar essa garantia (ACNUR, 2010), pois a Lei expressa as principais proteções 

que o refugiado requer para viver no país de refúgio, como: educação, trabalho, saúde, 

moradia e lazer, porém essas necessidades devem ser implementadas por meio de 

políticas públicas que reconheçam os refugiados como sujeitos de direitos no país. 

A despeito de essa realidade assemelhar-se a vivenciada por milhões de 

brasileiros subempregados, afetados pela atual crise global contemporânea, a situação 

das refugiadas constitui-se com maior complexidade, agravada em virtude das 

diferenças culturais, da raça, do idioma, das leis, da distância dos filhos e demais 

familiares, da dificuldade em se adaptarem em outro país, além de outras situações que 

provocam inseguranças e instabilidades psíquicas, deixando-as suscetíveis à 

marginalidade.  

Depreende-se que sem uma mudança estrutural, sem reforma política não 

haverá as transformações: ideológica, política, econômica e cultural, inviabilizando de 

fato a inclusão social das refugiadas. Diante disso, o Estado como signatário da 

Convenção dos Refugiados de 1951 desde o ano de 1960, deve assumir a sua função 

para a resolução desses conflitos, que se intensificam a cada ano, consequência do 

deslocamento de pessoas pelo mundo, realidade esta que arrasta outros agravamentos 

da questão social. 

Em relação às mulheres refugiadas, identificaram-se resquícios da colonização 

africana, reproduzidos pela maioria do grupo, mediante comportamentos 

autodiscriminadores culturais e educacionais que induzem à autoexclusões, ainda 

presentes nas gerações jovens de descendentes africanos, que continuam a padecer o 

processo exploratório e colonizador. 

Identificaram-se também, no tratamento dispensado às refugiadas, 

discriminações e preconceitos, quase sempre explícitos, a que são vítimas. Detectou-
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se que essa situação é habitual na vida cotidiana das refugiadas em geral. Quanto à 

inserção no mercado de trabalho, concluiu-se que a mesma se dá quase que 

exclusivamente na área de serviços, constituindo-se como temporária, precarizada, 

marginal, instável em tempos de neoliberalismo global. 

Espera-se que este trabalho suscite novas discussões e novos debates sobre a 

realidade das mulheres refugiadas, sua inserção no mercado de trabalho capitalista, 

condições de vida propiciadas a esses sujeitos pelo capital, assim como a atuação e o 

papel do Estado junto a esse público. 
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O IMIGRANTE ENQUANTO POSSÍVEL PÚBLICO ALVO DAS AÇÕES DE 
PREVENÇÃO DO HIV/AIDS 

 

Heloizy da Silva Viotto178 

 

Introdução 

 Desde a década de 1980, diversos estudos foram desenvolvidos acerca da 

temática HIV/Aids, devido sua complexidade enquanto doença sexualmente 

transmissível e sem cura até o presente momento. Devido a isso, desde a estruturação 

de uma Política Nacional de HIV/Aids em 1999, suas ações foram divididas entre 

assistência às pessoas já contaminadas e prevenção, voltadas às pessoas que ainda 

não haviam tido nenhum contato com o vírus, para que assim a doença pudesse ser 

contida (BRASIL, 1999).  

 Sendo assim, dentro do planejamento e na execução das ações de prevenção, 

sempre houve recortes populacionais para os quais eram elaboradas ações específicas, 

que tivessem por intuito atender suas particularidades. Neste trabalho procuramos 

chamar a atenção à população imigrante, relacionando esta a necessidade de ações de 

prevenção, dado o contexto de migração internacional recente.  

 O presente estudo é parte de pesquisa realizada para Trabalho de Conclusão de 

Curso de Graduação em Serviço Social pela Universidade Estadual de londrina, 

desenvolvida entre os anos de 2017 e 2018, a qual teve como objeto as ações de 

prevenção do HIV/Aids em Londrina dentro do contexto de migrações internacionais. 

Portanto, o objetivo deste trabalho é desenvolver uma problematização sobre os 

imigrantes enquanto público alvo da política de prevenção do HIV/Aids. 

Para isso foi desenvolvida uma pesquisa qualitativa, com uma fundamentação 

teórica a partir de pesquisas bibliográficas sobre a temática. Além da realização de 

entrevistas semiestruturadas com as três Instituições que realizam ações de prevenção 

do HIV/Aids em Londrina. 

Dentre estas instituições tivemos, o Núcleo Londrinense de Redução de Danos, 

sendo uma Organização da Sociedade Civil, registrada no Departamento de Vigilância, 

Prevenção e Controle das IST, do HIV/Aids e das Hepatites Virais, desde o ano de 2001, 

                                                           
178 Bacharel em Serviço Social pela Universidade Estadual de Londrina (UEL); Brasil; E-mail: 
heloizy.viotto@gmail.com. 



 

 

 

314 

tendo com população prioritária pessoas vivendo com HIV/Aids e usuários de drogas, 

com enfoque nas áreas de prevenção e promoção à saúde, além da participação e 

controle social (BRASIL, 2017). 

A Associação Londrinense Interdisciplinar de Aids (ALIA), também Organização 

da Sociedade Civil composta por voluntários, fundada no ano de 1989, tendo como 

enfoque de sua atuação ações de promoção à saúde, prevenção às IST/Aids e 

Hepatites, além de promoção dos Direitos Humanos direcionados prioritariamente às 

pessoas vivendo com HIV/Aids e à populações vulneráveis (ALIA, 2017). 

A terceira Instituição foi o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), 

instituição pública municipal, inaugurada no ano de 1995, desde então realizando ações 

de Prevenção e Promoção à Saúde, oferecendo teste para todas as doenças 

sexualmente transmissíveis, além de ações de aconselhamento que podem ser 

individuais ou coletivas, tanto para resultados positivos quanto negativos nos testes. 

Ressaltamos que tal projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de ética em 

Pesquisa da Universidade Estadual de Londrina, e obteve parecer favorável para o seu 

desenvolvimento.  

  

 1.  Política de hiv/aids e suas populações chave  

O Ministério da Saúde (BRASIL, 2017) define o HIV como Vírus da 

Imunodeficiência Humana, causador da doença Aids, transmitido por relações sexuais 

desprotegidas, uso de drogas injetáveis com seringas compartilhadas e por transmissão 

vertical, quando a gestante/mãe não segue algumas medidas de prevenção, e acaba 

transmitindo o vírus para o filho durante a gestação ou amamentação.  

No Brasil, desde 1982, quando foram diagnosticados os primeiros casos de Aids 

entre brasileiros, houve necessidade de respostas governamentais para atendê-los e se 

exigiu do Sistema de Saúde a criação de uma política específica para seu 

enfrentamento. A força do Movimento da Reforma Sanitária e de intelectuais que 

defendiam reivindicações em prol da saúde pública se organizaram e ganharam força 

neste período. Foram várias bandeiras defendidas em relação a raça, cor, sexo, entre 

outras (GIL, 2008). 

A diversidade de temas que os movimentos sociais do período passaram a 

apresentar para o debate dentro da própria esfera do Estado (por exemplo os debates 
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sobre raça, sexualidade, gênero e direitos humanos), foram responsáveis pelo esforço 

em evidenciar a necessidade da equidade e justiça social, como princípios fundamentais 

na construção de políticas sociais. Todo este contexto é concomitante ao surgimento da 

epidemia de HIV no Brasil (GIL, 2008). 

 

As políticas brasileiras referentes à Aids tiveram início no estado de São Paulo, 
essas políticas sofreram influências do Movimento Sanitarista, que visava 
mudanças essenciais no sistema da saúde do país, o que, em 1988, culminou 
na criação do Sistema Único de Saúde (SUS) (MENDONÇA et al., 2010 apud 
BARROS; GUIMARÃES; BORGES, 2012, p.537) 

 

De acordo com estudos de Barros, Guimarães e Borges (2012, p. 538), em seu 

período inicial, a Aids era associada aos “grupos de riscos”. Que poderiam ser 

identificados como os “5 H’s”, representando os homossexuais, hemofílicos, haitianos, 

heroinômanos (usuários de heroína injetável) e hookers (nome em inglês dado às 

profissionais do sexo). Assim como é relatado pelo Ministério da Saúde na retrospectiva 

histórica sobre a Aids (BRASIL, 2017). 

Segundo Gil (2008), a epidemia de HIV desde o seu surgimento traz a 

necessidade de atenção diferenciada em saúde, sendo assim, um simples modelo 

curativista, não seria capaz de atender as suas mais diversas e complexas demandas. 

Com a Constituição de 1988, na qual a saúde passou a ser reconhecida como direito 

universal de todo cidadão e dever do Estado, a Política de Saúde passou a considerar 

aspectos socioculturais e econômicos como fatores determinantes para o processo de 

saúde e doença.  

A Política de HIV/Aids no Brasil, publicada no ano de 1999, seguiu os princípios 

e regulamentações da Política de Saúde, sendo assim, os princípios e diretrizes do SUS 

embasaram a organização para de sua constituição, tanto na assistência às pessoas 

vivendo com Aids, como na prevenção de novas infecções (MARQUES, 2002, apud 

BARROS; GUIMARÃES; BORGES, 2012).  

No texto publicado em 1999, fica determinado que “os grupos devem ser 

considerados segundo critérios de vulnerabilidade e risco” (BRASIL, 1999, p. 14), estes 

grupos determinados entrariam como prioridade na prevenção do HIV/Aids. 

Ressaltamos que estas terminologias foram superadas com o passar dos anos, e 

atualmente o mais adequado para estas determinações seriam o termo de populações 

chave.   



 

 

 

316 

Baseados nestes princípios de vulnerabilidade e risco, pautamos a possibilidade 

de discutir a população imigrante, como uma possível população vulnerável, que ao 

chegar ao Brasil necessite de um olhar atento de diversas políticas inclusive a Politica 

de HIV/Aids. 

Para isso precisamos nos aproximar da discussão da imigração.  

 

2.  Fluxos imigratórios internacionais e a intensificação da chegada de migrante 

em brasil nos últimos dez anos.  

Imigração é um processo social, que pode ser uma mudança de residência, entre 

distâncias pequenas, ou extremamente longínquas, permanente ou temporária, assim 

como colocado por Bettiol Lanza, Santos e Rodrigues (2016).  

Baeninger (2015), afirma que é extremamente complexo analisar as migrações 

do século XXI devido a sua extrema heterogeneidade. Esses fluxos são compostos por 

desde refugiados, imigrantes sem documentação de regularização, imigrantes com 

qualificações, além de virem de diferentes locais, como América do Sul, América 

Central, África, e Ásia, principalmente. Tais particularidades dificultam a compreensão 

da migração internacional, e impõem desafios teórico-metodológicos. 

 

O estudo das migrações transnacionais para e do Brasil demonstra a 
complexidade e heterogeneidade da imigração internacional neste século. 
Denotam os desafios teórico-metodológicos para explicações e análises das 
migrações vindas do Haiti, China, Paquistão, Coréia do Sul, Bolívia, Peru, 
Paraguai, Venezuela, Colômbia, de imigrações internacionais qualificadas, de 
imigrantes internacionais indocumentados, de imigrantes refugiados, dentre 
tantas modalidades presentes nos espaços migratórios construídos a partir de 
nexos transnacionais no Brasil do século 21(BAENINGER, 2017 p. 17). 

 

De acordo com Simon (apud Baeninger, 2017), dentre todas as modalidades 

migratórias existentes, no século XXI existe um crescente aumento das migrações com 

condições jurídicas de refugiados, na qual os sujeitos deixam seus lugares de 

permanência, devido a graves problemas econômicos, religiosos e ideológicos, ficando 

conhecida como migração de crise. 

 

As migrações transnacionais de refúgio no Brasil, de fato, trazem esta marca: 
até 2010 eram em torno de 70 nacionalidades que demandavam solicitações 
de refúgio no Brasil, passando para mais de 120 nacionalidades em 2015 
(BAENINGER, 2017, p. 19). 
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A migração do século XXI deve ser entendida como um campo social complexo 

que, atualmente tem de lidar tanto com as dificuldades da imigração de crise a qual 

revelam os problemas dos locais de partida, como a crise migratória no destino, quem 

para além dos problemas que podem vir a forçar uma migração, trata das questões das 

etapas da imigração, e as dificuldades encontradas nos locais de destino, como por 

exemplo, pelos regimes de controle das migrações, revelando a complexidade das 

disputas de poder envolvidas (BAENINGER, 2017). Estas restrições de imigração 

ocorrem prioritariamente em países desenvolvidos, diante desta situação, os migrantes, 

vindos de países periféricos, ficam impedidos de alcançar o desenvolvimento e 

acabando tendo de se deslocar para outros países periféricos do capitalismo 

(BAENINGER, 2017)  

A autora também destaca sobre a trajetória migratória desenvolvida pelos 

sujeitos, principalmente haitianos, a partir do ano de 2010, em que houve um aumento 

significativo no número de vistos de refugiados e vistos humanitários, passando de 453 

em 2010 e chegando 17.439 no ano com a maior liberação que foi em 2014 

(BAENINGER, 2017). 

Por mais que o Brasil tenha avançado, em relação às legislações voltadas aos 

imigrantes por exemplo com a nova Lei da Migração Lei nº 13.445, de 24 de maio de 

2017, nota-se ausência da políticas governamentais voltadas para a população 

imigrante, que visem atendimentos especializados frente as particularidades desta, 

tendo em vista que este processo de acolhimento está sendo realizado majoritariamente 

por organizações da sociedade civil, principalmente de cunho religioso como a Rede 

Cáritas179 da Igreja Católica (SOUZA; FAQUIN; VIOTTO, 2017, p.12). 

 

[...] embora existam áreas de atuação diversas, não se nota uma a presença 
de serviços públicos especializados no atendimento às demandas 
provenientes dos fluxos migratórios. Realizamos essa afirmação, pois como 
podemos observar não se identifica uma estrutura pública, enquanto parte de 
uma política de atendimento a esses sujeitos. Com exceção dos serviços que 
efetivam o registro e documentação, as demais ofertas são operacionalizadas 

                                                           
179A Cáritas é um organismo ligado à Igreja Católica e integra a rede Cáritas Brasileira e por sua vez a 
Cáritas Internacional (Caritas Internationalis), uma confederação de 162 organizações humanitárias que 
atua em mais de duzentos países. Coletiva e individualmente a sua missão é trabalhar para construir um 
mundo melhor, especialmente para os pobres e oprimidos. [...]Com esse último temos desenvolvido todo o 
trabalho de atendimentos de migrantes e imigrantes, com destaque nos últimos meses aos imigrantes 
haitianos e bengaleses (Bangladesh) (CÁRITAS, 2014. P.1) 
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por meio da atuação de organizações não governamentais e projetos, os quais 
contam com a temporalidade que lhes é característica, não havendo garantia 
de continuidade (SOUZA; FAQUIN; VIOTTO, 2017, p.9). 

 

No Estado do Paraná o número de imigrantes chega a 286.468, de acordo com 

o IBGE (2012), sendo esses, imigrantes vivendo há pelo menos cinco anos no país, 

totalizando um aumento de 86,7% em relação ao Censo de 2000 (BETTIOL LANZA; 

SANTOS; RODRIGUES, 2016, p. 35). 

A realidade do Município de Londrina não é diferente, devido à ausência de 

políticas específicas ou que estejam preparadas para esta demanda, assim encontrar 

dados estatísticos sobre a presença de imigrantes no território é extremamente difícil.  

Como no estado do Paraná, em Londrina a Rede Cáritas se tornou a referência 

no atendimento e acolhimento dos imigrantes, partindo de seus princípios de 

solidariedade e responsabilidade para com os imigrantes como uma missão baseada 

na caridade. Diante disso, partimos de seus dados provenientes dos atendimentos 

prestados180, os quais evidenciam o aumento da circulação de imigrantes na região de 

Londrina.   

No ano de 2010, a Cáritas Londrina registrou seu primeiro atendimento a um 

imigrante de Guiné Bissau. A partir de então, o aumento no número de atendimentos foi 

contínuo e progressivo. No ano de 2012, foram registrados 30 atendimentos, sendo que 

26 destes foram prestados a imigrantes haitianos. 

Já em 2013, foram realizados 121 atendimentos a sujeitos vindos de 

Bangladesh, do total de 167 atendimentos a imigrantes no ano. Em 2014 os haitianos 

voltam a ser o maior público atendido, e isso se mantém até os dados parciais de 2017. 

Todavia o ano que mais registrou atendimentos foi o ano de 2015, com o registro de 

418 atendimentos, sendo destes 325 haitianos.  

Estes números de atendimentos podem expressar o significativo aumento da 

população imigrante na região, demonstrando que, assim como esta população passou 

a gerar demanda para as organizações da sociedade civil, também deve gerar para 

políticas públicas, principalmente as de atendimento universal como a Política de Saúde 

                                                           
180 Estes dados foram fornecidos como forma de contribuição para os Projetos: Projeto de Extensão: “Migrar 
com Direitos”.e  Projeto de Pesquisa: “Trajetórias de Imigrantes nos territórios: a construção do acesso às 
políticas de Seguridade Social”   
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(SUS). Dentro desta política maior, políticas como a de HIV/Aids também tendem a se 

deparar com as particularidades dessa demanda.  

 

3.  Analise das entrevistas  

Esta analise busca problematizar a percepção das instituições quanto aos 

imigrantes como um público com particularidades a serem contempladas pelas ações 

de prevenção.  

Nesta direção, se torna importante em um primeiro momento, apresentar o 

contato que essas instituições tiveram/têm com esse público. 

As três instituições relataram algum tipo de experiência de atendimento a 

imigrantes, todavia com características diferenciadas, o que pode expressar também a 

significativa heterogeneidade das demandas postas pela população imigrante à política 

de saúde.  

Dessa forma, traremos as experiências e os contatos que estas instituições 

entrevistadas tiveram com imigrantes, para depois desenvolver sobre suas 

compreensões a respeito da própria imigração, e de seu entendimento sobre esta 

população como um público que requisita ações diferenciadas.  

A Instituição 1 teve um contato breve com imigrantes argentinos, que já 

possuíam diagnóstico positivo para HIV e precisavam de informações sobre a 

assistência à saúde das pessoas vivendo com HIV no Brasil.    

 

[...] uma vez apareceu um casal soro positivo da argentina, que queria saber 
sobre a aids, e como eles faziam o tratamento aqui, por que não tinha 
informação (Instituição 1). 

 

Já a instituição 2, afirmou ter participado de um projeto que desenvolveu ações 

de prevenção no Japão para os brasileiros que emigravam do Brasil, e precisavam obter 

informações em português, de como conseguir insumos de prevenção no Japão. Além 

de orientações eventuais a imigrantes que chegam ao ambulatório com o diagnóstico e 

no momento não sabem como lidar com esta situação. 

 

 [...] entre 2005 e 2008, de um programa chamado Brasil-Japão [...] através de 
conversas num ambulatório, através de grupos de estudo ou que a gente faz, 
acaba chegando uma vez ou outra, informações de que haitianos, de que 
pessoas de alguns países da África, também que acabaram chagando aqui, e 
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que quando se depararam com esse quadro de vida a primeira ação foi querer 
voltar para o país, mesmo em conflito, enfim, para o seio da família onde ele 
se sinta menos desprotegido (Instituição 2).  

 

E por fim a instituição 3, que recebe o maior número de imigrantes, e relata sua 

experiência.  

 

A gente recebe muitos pacientes aqui, assim por exemplo, Haiti, Uganda, que 
já vem pra Londrina, e de uma forma ou de outra vem buscar o serviço [...] eles 
vem até aqui com a intenção de fazer o teste. A partir desse momento que a 
gente diagnosticando faz os encaminhamentos (Instituição 3). 

 

Como já foi dito todas as instituições tiveram algum contato, mesmo que mínimo 

com imigrantes. Ressaltamos que a instituição 3, afirma ter um contato maior com esta 

população e isso está vinculado ao número de pessoas que esta instituição atende, e 

sua própria localização, sendo expressivamente maior que as outras duas. Durante a 

entrevista, verificamos a indicação da presença dos imigrantes no cotidiano da 

instituição. 

 

Então nós estamos recebendo umas pessoas, não é todo dia, não é toda 
semana, é pontual. A gente tem visto um público ainda muito pequeno, pra 
gente poder trabalhar um grupo assim fechado (Instituição 3). 

 

Por mais que a Instituição reconheça essa presença, a sistematização destes 

dados de atendimentos não poderá ser efetuada, uma vez que na ficha de registro dos 

atendimentos, não consta a informação sobre nacionalidade. Sendo assim, essas 

informações sobre a periodicidade dos atendimentos prestados aos imigrantes, foram 

conhecidas apenas de forma oral na entrevista, já que ele não pode ser quantificado.  

Algo muito parecido é apresentado pelos autores Teixeira e Oliveira (2017), ao 

realizarem uma pesquisa sobre os registros dos atendimentos a imigrantes pela Política 

de Saúde. 

 

Encontrar o registro de morte de Claudinette não foi uma tarefa fácil. O Manual 
de Preenchimento da Declaração de Óbito 33, disponibilizado pelo Ministério 
da Saúde, orienta e prevê as variáveis que poderiam indicá-la, pois no campo 
04 está previsto que seja informada a naturalidade ou, no caso de estrangeiro, 
que seja registrado o país de nascimento. No entanto, os dados disponíveis 
para a consulta pública no TABnet34 não apresentam a possibilidade de 
indicar essa variável (TEIXEIRA; OLIVEIRA, 2017, p. 256). 
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Essa condição demonstra que não há preocupação, por parte da política de 

saúde, em determinar a nacionalidade das pessoas que seriam ali atendidas, ou quando 

determinam, em seus relatórios não constam estes dados. Assim como apresentado por 

outro entrevistado.  

 

É um público que precisa ser descoberto, precisa saber onde é o viés, onde 
que é o contexto deles, onde eles vivem mais aglomerado, pra ver de onde a 
gente vai tirar essas informações, e eu nem sei onde poderia buscar isso 
(Instituição 1). 

 

Não se pode responsabilizar de forma incisiva estas instituições sobre a não 

existência de registros adequados, uma vez que a demanda da imigração é 

relativamente recente e este não é o principal foco de seu trabalho.  

Ainda mais quando nos defrontamos com a total ausência de dados oficiais e 

atualizados sobre imigração, assim como evidenciado no segundo capítulo deste 

trabalho.  

Em Londrina, para além dos atendimentos realizados pela Rede Cáritas, não 

conseguimos encontrar nenhum outro dado que evidenciasse um aumento do fluxo 

imigratório na cidade, por mais que empiricamente ele possa ser identificado, em 

localidades onde já se sabe da presença de imigrantes181.  

Isto se deve a não existência de instituições que atendem de forma específica a 

população imigrante. Mesmo as instituições que passaram a atender a demanda da 

população imigrante, não tiveram seus sistemas de registro atualizados para estas 

especificidades. 

A relação dessa ausência de sistematizações, atinge a política de HIV/Aids, 

como quando colocado pelo representante de uma das instituições (Instituição 1) 

anteriormente, indicando que para a elaboração de uma ação específica direcionada a 

um determinado grupo, é preciso que se faça um estudo sobre este, onde se localizam 

                                                           
181 Através da participação no Projeto de Pesquisa: “Trajetórias de Imigrantes nos territórios: a construção 
do acesso às políticas de Seguridade Social”, e dos questionários aplicados, percebemos que existe um 
número maior de imigrantes no centro da Londrina. Além da maior parcela que residem em cidades 
próximas como Cambé, nos bairros do Santo Amaro e Ana Rosa, e se deslocando para trabalhar em 
Londrina, e assim acessando serviços do município de Londrina também.percebemos que existe um 
número maior de imigrantes no centro da Londrina. Além da maior parcela que residem em cidades 
próximas como Cambé, nos bairros do Santo Amaro e Ana Rosa, e se deslocando para trabalhar em 
Londrina, e assim acessando serviços do município de Londrina também. 
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com maior intensidade, quais suas principais vulnerabilidades, para que a ação seja 

construída, e possa atender com efetividade suas demandas.  

Assim como enfatizado pelo representante da Instituição 3: 

 
Quando ele já vem com um problema do local de origem, ele já vai sendo 
descentralizado para alguns serviços específicos, e eu acho bacana não ficar 
concentrado, ai você acaba falando “poxa como eu vou trabalhar esse grupo?”, 
pra isso eu teria que fazer uma investigação epidemiológica de cada unidade 
de saúde, para ver onde teria a maior concentração deste público,que às vezes 
pode estar morando mais no centro, será que a unidade do Centro recebe mais 
esses pacientes, será que é a do Sul, diante disso nós teríamos que fazer resta 
análise melhor (Instituição 3). 

 

Dessa forma, a ausência de dados sistematizados sobre a população imigrante 

desenvolvida pelas autoras Martins, Faquin e Viotto (2017), repercutem na possibilidade 

de planejamento de ações e estratégias de prevenção do HIV/Aids, que sejam voltadas 

diretamente a população imigrante, e não apenas a atendimentos esporádicos, que 

acontecem devido a busca espontânea dos próprios imigrantes pelos serviços.  

Em nenhuma das entrevistas realizadas, os representantes demonstraram não 

entender o imigrante enquanto um sujeito de direitos, pelo contrário, enfatizando a 

característica universal do direito à saúde no Brasil, baseando-se também na 

perspectiva dos direitos humanos dos cidadãos. Assim como nas falas abaixo: 

 

[...] O SUS hoje salva muitas vidas no Brasil e se tivesse se tornado um direito 
universal constitucional como ele é desenhado na nossa nação, e cultura, e 
não tivesse planos privados de saúde e todas as camadas sociais fossem para 
dentro do sistema, o sistema seria outro, com toda certeza (Instituição 2). 
 [...] E os Direitos humanos que é um norteador para todas as ações de tentar 
diminuir tudo o possível da vulnerabilidade do indivíduo perante qualquer 
situação (Instituição 2). 

 

 

O que demonstra que os entrevistados entendem a população imigrante 

enquanto sujeito de direitos, podendo acessar os serviços que lhe fossem necessários, 

tendo como fundamento as próprias legislações do SUS como a Lei 8.080/90, que 

coloca a saúde como direito de todo cidadão e dever do Estado (BRASIL, 1990), 

conforme foi desenvolvido de forma mais detalhada no primeiro capítulo.  
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Por outro lado, essas mesmas instituições ainda vêem a população imigrante 

como um número muito reduzido de sujeitos, que talvez não exijam ações específicas 

de prevenção, como colocado pela Instituição 3. 

 
[...] Se eu pegar imigrantes, não é um público grande, mas que vem, curioso, 
querer fazer o teste por que nunca fez, e diante dos resultados a gente faz os 
encaminhamentos, ainda não dá pra gente fechar uma ações especifica pra 
isso (Instituição 3). 

 

A vinculação que podemos fazer é justamente ressaltar que devido a não 

disponibilização de dados concretos sobre imigração, existe uma preconcepção por 

parte de algumas instituições, de que não seria um número significativo de sujeitos, para 

mobilizar uma ação específica.  

Outro ponto interessante mencionado pela Instituição 3, é que os imigrantes 

quando diagnosticados, e com seus tratamentos iniciados no Brasil, ou tendo sido 

realizados em algum momento da vida no Brasil, poderão se manter vinculados ao SUS 

pelo resto de sua vida. Mesmo que em algum momento estes sujeitos deixem o Brasil, 

por decidir voltar para seu país, ou ao mesmo se deslocar para outro país, entendendo 

o Brasil como um país de trânsito, assim como colocado por Baeninger (2015). 

O representante afirma: 

 

[...] pessoa querer continuar pegando os remédios aqui, então fica alguém aqui 
no Brasil responsável por pegar a medicação aqui no serviço e enviar para o 
outro país [...] já acontece há muito tempo, não só países africanos, como 
também EUA, Europa, França, Itália.  Então vamos supor que o paciente diz 
“eu quero ficar aqui, tratando aqui, por que eu já vi que lá neste país tem muita 
dificuldade quanto ao tratamento, e não vou ter o acesso fácil que eu tenho 
aqui” [...]. O Ministério da Saúde em hipótese alguma se fechou para este 
fornecimento (Instituição 3). 

 

Diante disso, notamos que a assistência aos usuários já diagnosticados com 

HIV, possui uma organização diferenciada neste serviço, existindo um protocolo de 

como deverá lidar com este tipo de situação.  Mantendo como princípios a 

universalidade e integralidade do acesso ao tratamento, mesmo que este sujeito não 

permaneça residindo no Brasil todo o tempo. 

Em síntese percebemos que as instituições têm tido contatos com imigrantes, 

mas que em nenhum momento as alertou de forma significativa para esta demanda. 

Ressaltando as questões sobre a falta de informação sistematizada, tanto de 
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informações que fossem geradas por estas instituições, quanto, de dados de outros 

serviços que seriam fundamentais para sustentar a necessidade de ações voltadas a 

população em questão.  

 

Conclusão 

 O fato das três instituições entrevistadas, já terem algum contato com a 

população imigrante demonstra que este público não está tão distante do cotidiano dos 

serviços, mesmo que estes nunca tenham parado para estudar, ou se quer cogitar esta 

população como um público alvo para as ações de prevenção.   

 Não nos cabe determinar a necessidade ou não de ações de prevenção 

especificas para a população imigrante como uma proposta interventiva, ainda mais 

conhecendo a realidade precária, e de desmonte dos serviços, como foi relatada no 

decorrer das entrevistas. 

 Todavia, entendendo a saúde com direito universal, e o imigrante enquanto 

sujeitos particulares, que lidam constantemente com uma série de expressões da 

questão social. Consideramos que no mínimo chamar atenção para este público, seja 

um pequeno e modesto passo para que as instituições possam se alertar para a 

presença destes sujeitos, e passarem a entender esta presença enquanto demanda que 

deverá ser respondida.   
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1. Introdução 

1.1 O Refúgio no Brasil  

No Brasil, a vinda de refugiados iniciou-se no período pós Segunda Guerra, 

como parte do esforço mundial de acolhimento dos milhões de deslocados e apátridas 

existentes na Europa. O Brasil fez sua própria adequação da Convenção de 1951, 

reconhecendo a violação aos direitos humanos que justifica o refúgio (Jubilut, 2007). 

Deste modo, o refúgio no país é regrado pela Convenção de Genebra sobre o Estatuto 

dos Refugiados de 1951 e também pela Lei brasileira nº 9.474/97. 

Estabelece o art. 1º da referida Lei quem pode ser reconhecido como refugiado 

no território brasileiro: 

[...] é considerado refugiado todo o indivíduo que, devido a fundados temores 
de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou 
opiniões políticas, concentra-se fora de seu país de nacionalidade e não possa 
ou não queira acolher-se a proteção a tal país, ou aquele que, não tendo 
nacionalidade e estando fora do país onde antes teve sua residência habitual, 
não possa ou não queira regressar a ele, em função de perseguição odiosa já 
mencionada. Além disso, dispõe a lei que será considerado refugiado todo 
aquele que devido a grave e generalizada violação de direitos humanos é 
obrigado a deixar seu país para buscar refúgio em outro (Casella, Acyolli e 
Silva, 2012). 

 O Brasil foi o primeiro dentre os países do Cone Sul a ratificar a Convenção de 

1951, já no ano de 1960, adotando medidas protetivas legais que ficaram mundialmente 

conhecidas pelo seu pioneirismo na defesa internacional dos refugiados. Uma exceção 

ocorreu durante o período militar (1964-1985), quando o governo preferiu conceder o 

estatuto de asilado, em detrimento do status de refugiado, para os perseguidos não 

advindos de países da Europa. O asilo era praticado comumente na América Latina, 

durante o período dos regimes autoritários (Bogus e Rodrigues, 2011). A lei brasileira é 
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reconhecida pela ONU como sendo uma das legislações mais modernas, abrangentes 

e generosas do mundo. O destaque foi a criação de um órgão nacional, voltado 

especificamente para tratar os aspectos jurídicos e os procedimentos para a solicitação 

do refúgio, o CONARE – Comitê Nacional para os Refugiados. 

 O CONARE é um órgão de natureza mista (público-privado), composto pelo tripé 

governo brasileiro, sociedade civil (instituições religiosas e Organizações Não-

Governamentais (ONGs), como as Cáritas e o IMDH - Instituto Migrações e Direitos 

Humanos) e as Nações Unidas (ACNUR) (Moreira, 2014), composto por representantes 

do Ministério da Justiça (que o preside), das Relações Exteriores, do Trabalho, da 

Saúde, da Educação e do Desporto, do Departamento da Polícia Federal (DPF) e por 

ONGs que realizam trabalhos solidários de proteção ao refugiado. As atribuições do 

Comitê contemplam: julgar em primeira instância os pedidos de refúgio, ou seja, realizar 

o processo de elegibilidade pelo qual se reconhece o estatuto de refugiado, determinar 

a perda e cessação da condição de refugiado, além de “orientar e coordenar ações 

necessárias à eficácia da proteção, assistência e apoio jurídico aos refugiados” (Moreira, 

2014). 

 O ACNUR também participa do CONARE com direito a voz, porém sem voto. 

Isso significa que o ACNUR pode ajudar e contribuir nas opiniões, porém a competência 

de conceder ou não refúgio é, exclusivamente, do governo brasileiro (Bogus e 

Rodrigues, 2011). Sob responsabilidade do governo brasileiro fica também o 

fornecimento de serviços básicos universais (como saúde e educação), os mesmos 

disponíveis à população local. A sociedade civil, aqui representada pelas instituições 

religiosas atuando também através de acordos com ONGs, oferece serviços como 

auxílio à alimentação, cursos para aprendizado do idioma local, cursos 

profissionalizantes e moradia. O ACNUR, por sua vez, destina recursos para financiar o 

auxílio concedido através das Cáritas e também fornece expertise e colaboração técnica 

para os programas implementados em prol do grupo (Moreira, 2014). 

 Segundo Bógus e Rodrigues (2011), existem duas frentes de acolhimento às 

pessoas refugiadas e aos solicitantes de refúgio: a primeira é formal, o Estado; a 

segunda, que se mostra mais atuante, é feita pelo próprio ACNUR e pelas ONGs. O 

ACNUR, por sua vez, conta com a Cáritas Arquidiocesana como importante aliada na 

concretização do atendimento dos refugiados (Bogus e Rodrigues, 2011). A ação 

estatal se dá por meio do processo de solicitação e concessão de refúgio. Para receber 
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o status de refugiado o estrangeiro deve manifestar sua vontade perante a autoridade 

competente (no Brasil, a Polícia Federal), que por sua vez, irá solicitar o preenchimento 

de um questionário com todas as informações pertinentes a sua identificação e as 

circunstâncias para o seu pedido. Após receber a solicitação, o Departamento de Polícia 

Federal (Brasil, 1997) emite um protocolo permitindo que o solicitante e seus familiares 

permaneçam no Brasil, orientados pela legislação sobre os estrangeiros, até haver uma 

decisão. No término do processo, que pode levar até um ano, caso receba a concessão 

de refugiado, o solicitante será encaminhado a fazer a devida documentação (Brasil, 

1997). Existe a possibilidade de recurso ao Ministério do Estado da Justiça, dentro de 

um prazo de 15 dias, caso seja negada a sua solicitação.  

 O Brasil possui seu próprio programa de políticas públicas voltadas à 

manutenção dos direitos básicos dos refugiados e solicitantes de refúgio. As políticas 

públicas podem ser compreendidas como um “programa ou quadro de ação 

governamental” (Bucci, 2006) a partir de um processo composto por vários grupos da 

sociedade que deliberam questões coletivas que, quando realizadas, tornam-se uma 

política comum “impulsionando a máquina do governo, no sentido de realizar algum 

objetivo de ordem pública” (Bucci, 2006). As políticas públicas voltadas à assistência e 

integração dos refugiados são imprescindíveis para assegurar-lhes os direitos 

econômicos, sociais e culturais, à saúde e à educação, prerrogativas fundamentais para 

seu acolhimento. Bógus e Rodrigues (2011) destacam três principais eixos de políticas 

de assistência ao refugiado: saúde, alimentação e moradia. Os refugiados possuem 

direito ao trabalho, de livre trânsito pelo território, acesso a escolas públicas, 

atendimentos em hospitais e postos de saúde, não podendo ser discriminados em 

decorrência de sua origem ou qualquer outra ordem e praticar livremente a sua religião, 

especialmente por o Brasil ser um estado laico. 

 A Constituição Federal garante atendimento em hospitais públicos a todos os 

estrangeiros que se encontram no Brasil. Além disso, o ACNUR destina verba para a 

compra de medicamentos às ONGs que se propõe a avaliar a situação dos solicitantes 

e decidir sobre os usos dos fármacos (Bógus e Rodrigues, 2011). O CONARE dispõe 

de uma verba anual para atendimento psicológico, concedida pelo governo a um 

programa de saúde mental para solicitantes de refúgio, iniciativa do Ministério da Saúde 

e do Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, que criou o primeiro Centro 

de referência para a Saúde dos Refugiados. No que diz respeito à alimentação, uma 
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parceria entre ONGs e o Serviço Social do Comércio (SESC) resultou na oferta de 

alimentos a baixo custo para solicitantes e refugiados, com descontos nos preços das 

refeições. Por fim, a assistência ao direito à moradia fica sob responsabilidade de 

abrigos públicos, mantidos pelas Prefeituras Municipais e pelo Governo dos Estados, 

além de Albergues mantidos por ONGs e pela Cáritas Arquidiocesanas. Assim, a partir 

de tal aparato legislativo, realiza-se uma política de acolhimento aos refugiados a qual 

vem se mostrando bastante atuante e que, na atualidade, conta não apenas com a 

atuação do Poder Público, mas uma importante participação de entidades não 

governamentais (Bogus e Rodrigues, 2011). 

 Juridicamente, tanto os imigrantes quanto os refugiados residentes no Brasil 

possuem, por direito, o acesso às políticas públicas do governo. Na prática, porém, esse 

acesso é precário. Em estudo de 2007 realizado por pesquisadores do Núcleo de 

Estudos de População (NEPO) da Universidade de Campinas com 2.409 famílias de 

refugiados, foi constatado que os problemas mencionados pelos entrevistados são, 

principalmente, relacionados a emprego, moradia e discriminação (Aydos, Baeninger e 

Domingues, 2007). Ainda segundo dados recentes da ACNUR, os estrangeiros que 

vivem no Brasil relatam que o idioma, a documentação e a falta de informação são os 

principais obstáculos para o acesso a direitos (ACNUR, 2015). 

 Apesar da vanguarda do Brasil referente ao acolhimento de refugiados, o 

problema está na garantia dos serviços sociais básicos oferecidos pelo governo 

brasileiro em razão dos mesmos não possuírem nenhuma especificidade para a 

população de refugiados. Os obstáculos ao acesso aos serviços sociais básicos, que já 

se mostram grandes para os próprios cidadãos brasileiros, que dominam o idioma e 

conhecem melhor como os sistemas e a burocracia brasileira funcionam, são, portanto, 

ainda mais difíceis para os refugiados que, por vezes, não possuem todos os 

documentos exigidos pela burocracia, não dominam o português e ainda possuem 

traumas e necessidades específicas de seu processo de migração forçada que não são 

observados em um cidadão brasileiro comum. Mais que um simples apoio financeiro, 

necessitam de políticas que facilitem sua adaptação à realidade brasileira. 

Até abril de 2016, o Brasil possuía 8.863 refugiados reconhecidos, de 79 

diferentes nacionalidades. Os principais grupos são compostos por nacionais da Síria 

(2.298), Angola (1.420), Colômbia (1.106), República Democrática do Congo (968) e 

Palestina (376). A região Sul do Brasil é a que mais recebe pessoas em condição de 
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refúgio, abrigando 35% do total de refugiados no país. Entre 2010 e 2015, o número 

total de solicitações de refúgio aumentou mais de 2.800%, passando de 966 para 28.670 

(ACNUR, 2016). 

Existem duas rotas mais comuns de entrada no Brasil. A primeira se inicia no 

Equador, já que lá não lhes é exigido passaporte ou visto para a entrada. Em seguida, 

fazem o trajeto pelo Paraguai, Argentina e chegam diretamente no Rio Grande do Sul. 

A segunda rota, principal, inicia-se pelo Acre e depois seguem em direção ao Sul do 

Brasil. Muitas vezes a possibilidade de entrada no Brasil acaba na mão dos “coiotes”. 

1.2 Integração e Aculturação 

Enquanto pesquisas iniciais em aculturação focavam mais em estudar as 

características individuais dos imigrantes que eram influenciadas e influenciadoras no 

processo, pesquisas mais recentes consideram também a influência de diversas 

variáveis contextuais e ecológicas na trajetória aculturativa de imigrantes e refugiados 

como, por exemplo, redes de apoio e discriminação racial e ética (Montejano et Al., 

2016). Nessa mesma linha, autores como Fielden (2008) e Jacobsen (2011), defendem 

que, além dos aspectos culturais, como por exemplo, música, comida, vestimenta, tal 

qual a definição de Berry (2003), o processo de integração engloba outras questões 

pertinentes à vida dos refugiados, como emprego, educação, saúde, acesso a políticas 

públicas, preconceito, moradia, cidadania e participação política. 

Além da inclusão de novos fatores considerados importantes no estudo da 

aculturação ao longo do tempo, o termo “integração”, utilizado por Berry (2003) para 

definir uma das estratégias possíveis de aculturação também possui diferentes 

definições. Por um lado, há certo consenso a respeito da definição de Berry (2003) ao 

considerar que o fato de que “integrar-se” à comunidade não se trata de abandonar por 

completo a sua cultura, tradição e língua de origem tornando-se indistinguível da 

comunidade local, mas de um processo dialético, onde os refugiados podem manter sua 

própria identidade enquanto tornam-se parte da sociedade acolhedora à medida que 

passam a conviver juntos com a população local de modo aceitável (Kuhlman, 1991; 

Castles et al., 2002). Não se espera que abandonem sua cultura e tornem-se 

indistinguíveis da comunidade local, mas que tanto nacionais quanto estrangeiros 
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possam ajustar seus comportamentos, com um entendimento do diferente e o direito do 

estrangeiro de preservar seu repertório cultural de origem (Crisp, 2004). 

Porém, alguns autores não consideram a integração (ou a integração local) um 

conceito necessariamente ligado ao processo de aculturação, nem mesmo citando este 

termo em seus trabalhos. Fielden (2008) faz referência à integração local como um 

papel de solução duradoura, que surge a partir da combinação de três diferentes fatores. 

É (1) um Processo Legal, onde são garantidos aos refugiados uma gama de direitos no 

país de acolhimento, um (2) Processo Econômico, de estabelecer uma subsistência 

sustentável e um padrão de vida comparável ao da comunidade local e (3) um Processo 

Social e Cultural, que permite aos refugiados sua contribuição à vida social do país de 

acolhimento e uma vida sem medo de discriminação. Sugere ainda que é possível que 

um refugiado adquira os três elementos da integração local sem ter sido propriamente 

naturalizado no país de acolhimento. Baseado nessa afirmação diz que, durante o 

processo de integração, os refugiados irão permanecer indefinidamente em seu país de 

asilo, encontrando soluções para as situações adversas que lhes ocorrerem. Para tal, 

preferencialmente, mas não necessariamente, a aquisição de cidadania será envolvida. 

Da mesma forma, Moreira (2014) entende que a integração é um termo abrangente que 

abarca um conjunto de processos em diversas esferas diferentes, que não operam 

necessariamente em conjunto. Um refugiado poderia ter acesso à saúde, mas ser 

excluído do mercado de trabalho, por exemplo. Ou então ter acesso à saúde, educação 

e emprego, mas não possuir nenhum direito de participação política. 

O conceito de integração também está estabelecido na lei internacional de 

refugiados da convenção da ONU de 1951, reconhecendo o papel da integração local, 

porém, foca-se na impotência de se garantir cidadania e encontrar soluções duradouras 

para a situação dos refugiados (Fielden, 2008). Na convenção internacional de 

refugiados de 1951, ficou definido que a integração refere-se à integração à sociedade 

local e à concessão de asilo completo e permanente, garantindo o status de residente 

pelo governo local. Trata-se de um processo legal, econômico, social e cultural, que 

culmina na oferta de cidadania (Kibreab, 1989; Jacobsen 2011). 

Os programas e as políticas públicas voltadas para a integração dos refugiados 

dependem de diversas instituições, sejam elas estatais, ONGs, instituições religiosas 

e/ou privadas. Aponta-se, contudo, o desconhecimento por parte dessas instituições 

sobre as reais necessidades e dificuldades de acesso a serviços e direitos por parte dos 
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refugiados. Por essa razão, entende-se que é fundamental ouvir diretamente da própria 

população alvo as demandas e percepções sobre os processos de integração 

vivenciados (Castles et al., 2002). 

Diversos autores reconhecem a necessidade de se avançar teórica e 

empiricamente no estudo do conceito de integração de imigrantes e refugiados, 

principalmente em pesquisas que considerem as experiências dos próprios refugiados 

acerca dos processos de integração e exclusão vivenciados por eles, de forma 

interdisciplinar (Moreira, 2014; Smith, 2010). Os fatores que definem se o processo e as 

políticas estão funcionando em relação ao que se propõe também devem incluir a 

participação dos imigrantes e dos refugiados, desde as discussões sobre integração 

local, passando pelo desenho dos programas e políticas, até sua futura implementação 

e avaliação. Há que se abrir espaço para que os maiores influenciados por esta questão 

- os próprios imigrantes e refugiados - se manifestem a respeito de como a percebem 

em suas múltiplas dimensões e sobre quais os objetivos que os programas e as políticas 

nas diversas áreas devem alcançar (Moreira, 2014). 

1.3 Integração Local: Um Modelo Teórico 

Jacobsen et. al (2001) traz a natureza temporal do conceito de integração, 

definindo-o  como “um processo que se desenvolve ao longo do tempo”. A autora 

investigou uma lista de critérios que seriam necessários para uma completa integração, 

que inclui, por exemplo, o acesso à educação, saúde e moradia, assim como estar 

conectado socialmente com a comunidade local. Crisp (2004) corrobora essa visão ao 

dividir os aspectos da vida dos refugiados que influenciam em sua integração em 

domínios legais, econômicos e sociais.  Essa visão foi continuado por artigos da própria 

ACNUR (Fielden, 2008), e argumentaram a favor do aumento de foco em uma definição 

de integração multi-dimensional. 

A continuidade desses estudos culminou em um preciso modelo dos vários 

domínios da integração local, publicado por Ager e Strang (2008). O artigo traz as 

conclusões de um estudo direcionado e concebido desde o início para estabelecer 

definições normativas e operacionais do conceito de integração, dada a grande 

divergência existente no conceito ao longo da história. A análise teve um grande 

embasamento em toda a literatura já existente sobre a integração de refugiados, mas 

também utilizou entrevistas qualitativas com refugiados morando no Reino Unido. A 
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partir daí, ficaram definidos os 10 domínios, divididos em 4 categorias, de integração 

amplamente utilizados até hoje em pesquisas sobre a integração de refugiados. Os 

domínios são:  

A. Marcadores e Meios (Markers and Means): Emprego, Saúde, Moradia e 

Educação.  

Diversos estudos anteriores traziam que o fato de os refugiados adquirirem 

moradia, conseguirem emprego e terem acesso a educação eram indicadores de uma 

boa integração na nova comunidade. Ager e Strang (2008), afirmam ser um tanto 

problemático tratar essas áreas puramente como um “marcador” de integração. Os 

autores alegam que, além disso, esses domínios também são “meios” para que se atinja 

o sucesso em diversos outros domínios da integração, tanto da mesma categoria quanto 

das outras existentes. 

B. Ligação Social (Social Connection): Pontes Sociais (relacionamento com a 

comunidade local), Vínculo Social (relacionamento com outros refugiados), Ligações 

Sociais (relacionamento com o governo local);  

Para os autores, a integração deve ser um processo de acomodação mútua e, 

para isso, existe a necessidade de considerar as ligações sociais entre refugiados e os 

outros membros das comunidades em que eles estão assentados. Pode-se dizer que 

essa acomodação existe dentro de um continuum de intimidade e qualidade das 

relações. Em um nível mais básico, a ausência de conflito e a “tolerância” entre 

diferentes grupos também tem o seu reflexo na integração. Porém, segundo os autores, 

tanto os refugiados quanto as outras pessoas envolvidas na comunidade tem 

expectativas maiores, como realmente uma mistura de pessoas de diferentes grupos. 

Para os refugiados entrevistados no estudo qualitativo dos autores, verificou-se, por 

exemplo, que um bom envolvimento com dos refugiados com seu próprio grupo étnico 

influencia positivamente a qualidade de vida, independentemente do envolvimento com 

a comunidade local. 

C. Facilitators: Language and Cultural Knowledge, Safety and Stability;  

Para os autores, os “Facilitadores” estão associados à medidas que sirvam para 

“remover barreiras” à integração”.  A participação dos refugiados em questões 

econômicas e sociais pode ser inibida se certos fatores servirem de “barreira” para uma 

integração efetiva. O estado teria o papel de minimizar ao máximo essas barreiras, 
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facilitando a integração. No modelo proposto, são dois os domínios dessa categoria: 

“Linguagem e Conhecimento Cultural” e “Segurança e Estabilidade”. 

D. Base (Foundation): Direitos e Cidadania 

Este domínio traz a discussão para o campo da cidadania e dos direitos dos 

refugiados. Os autores indicam que a noção de nacionalidade, cidadania e direitos varia 

de acordo com o país, a cultura e a comunidade, mas em todos os casos, essas ideias 

são fundamentais para se entender os princípios de integração naquela determinada 

situação, pois as próprias definições de integração adotadas por uma nação 

inevitavelmente vão depender de seu entendimento cultural de nação e nacionalidade. 

No desenvolvimento dos indicadores para a utilização no modelo de integração, Ager e 

Strang focaram no quanto se possibilita aos refugiados uma base para um completo e 

igualitário engajamento na sociedade. A lógica de análise e quais os indicadores devem 

ser utilizados podem variar, dependendo da definição e do entendimento de conceitos 

como nacionalidade, cidadania e direitos de cada local. 

A partir das definições de refúgio e das diferentes formas de se compreender a  

integração apresentadas, o presente estudo tem como objetivo identificar o que é 

considerado importante em sua integração local para a população de refugiados, 

solicitantes de refúgio e imigrantes acolhidos por razões humanitárias residentes na 

cidade de Porto Alegre,  bem como os fatores que influenciam este processo a partir do 

modelo teórico de integração local proposto por Ager e Strang (2008). 

2. Método 

2.1 Delineamento  

 Estudo qualitativo, descritivo, de caráter transversal.  

2.2 Participantes 

Foram feitas entrevistas com 14 refugiados, solicitantes de refúgio ou imigrantes 

acolhidos por razões humanitárias residentes na cidade de Porto Alegre, maiores de 18 

anos, de ambos os sexos. Para manter o anonimato dos participantes, cada um será 

representado por uma sigla, composta pela primeira letra do país de origem (V= 

Venezuela, H= Haiti, S= Senegal, C= Costa do Marfim e Si= Síria), seguido do gênero 

(M= Masculino e F= Feminino) e um número de participante que vai de 1 a 14. Todos 

os participantes consentiram em participar da pesquisa através de um Termo de 



 

 

 

335 

Consentimento Livre e Esclarecido. A tabela abaixo mostra a identificação dos 

participantes, idade, tempo no brasil e status atual (de acordo com a documentação): 

Código: Idade:  Tempo: Status: 

VM1    32 Anos  9 meses  Solicitante    

VM2  24 Anos 7 anos  Refugiado     

VM3  30 anos 12 meses Solicitante  

VM4  40 anos 4 anos  Refugiado  

VM5   42 anos 4 anos  Refugiado  

VF1  35 anos 3 anos  Refugiado  

HM1  32 anos 24 meses Refugiado  

HM2  30 anos 30 meses Refugiado  

HM3  31 anos 15 meses Solicitante  

SM1  28 anos 4 anos  Refugiado  

SM2  29 anos 3 anos  Refugiado  

CM1  30 anos 9 meses Refugiado  

SiM1  30 anos 3 anos  Refugiado  

2.3 Instrumentos 

As informações foram obtidas por meio de entrevistas semi-estruturadas, feitas 

individualmente, primeiramente com questões abertas, onde os participantes 

responderam livremente a perguntas sobre fatores importantes para sua adaptação e 

integração na cidade de Porto Alegre e, em seguida, responderam também questões 

direcionadas a partir dos dez domínios da integração abordados pelo modelo de Ager e 

Strang (2008). 

 

2.4 Procedimentos para a Coleta de Dados 
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Os participantes foram contatados, por conveniência, primeiramente a partir de 

contatos feitos com professores de espanhol e francês para refugiados e, por 

conseguinte, por outros refugiados indicados pelos primeiros. Uma parte da amostra 

também é composta por refugiados contatados nas ruas da cidade. A coleta de dados 

foi feita sempre em local adequado, climatizado e silencioso e as respostas foram 

gravadas com a ajuda de um gravador e celular, para serem posteriormente, transcritas. 

Em todas as entrevistas esteve presente um tradutor, professor de espanhol ou francês 

(de acordo com o idioma primário do participante), para esclarecer quaisquer dúvidas 

quanto ao significado das perguntas, respostas ou termos utilizados. 

 

2.5 Análise dos Dados 

O trabalho encontra-se agora na fase de análise dos dados coletados nas 

entrevistas. Cada entrevista teve uma duração média de 90 minutos, totalizando mais 

de 20 horas de material. Após a transcrição dos áudios, todas as entrevistas serão 

categorizadas de acordo com os fatores encontrados nas respostas dos participantes. 

A Análise de Conteúdo foi o método escolhido para análise dos dados. Os resultados 

serão apresentados nos próximos meses. 
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Introdução 

Os fluxos migratórios internacionais contemporâneos têm exigido dos Estados 

respostas às refrações desta migração, respostas estas dadas à luz das políticas 

sociais, entendendo que o Estado organiza e sistematiza o atendimento das expressões 

da questão social através de políticas setoriais.  

O serviço social, profissão inserida na divisão sócio-técnica do trabalho, é uma 

das profissões requisitadas a atuar no Estado e nas políticas sociais, tendo em seu 

exercício profissional a perspectiva de ampliação do acesso a direitos à classe 

trabalhadora, mas também tem como exigência, atender as requisições postas pelas 

instituições empregadoras, em grande maioria vinculadas ao planejamento, execução e 

avaliação de políticas sociais, a partir das condições objetivas disponibilizadas por 

estas. 

Por ser uma profissão que atua na reprodução das relações sociais (de 

exploração, controle e subordinação de uma classe sobre a outra), as mudanças que 

são geradas pelo movimento e crises do capital, influenciam e refletem diretamente no 

cotidiano de trabalho do assistente social. 

A partir dessas afirmações, o Grupo de Pesquisa “Serviço Social e Saúde, 

Formação e Exercício Profissional” da Universidade Estadual de Londrina (UEL) por 
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Departamento de Serviço Social da Universidade Estadual de Londrina (UEL). E-mail: 
evelynseccofaquin@gmail.com.  
186 Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Política Social da Universidade Estadual 
de Londrina (UEL). E-mail: paulabasilioar@gmail.com.  
187 Bacharel em Serviço Social pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). E-mail: 
vanildaferreira2013@gmail.com 



 

 

 

339 

meio do desenvolvimento do Projeto de Pesquisa “Trajetórias de imigrantes nos 

territórios: a construção do acesso às Políticas de Seguridade Social”188, vinculado ao 

Projeto de Extensão “Migrar com Direitos”189, identificou que os assistentes sociais da 

região estudada são recorrentemente chamados a intervir nas demandas postas pela 

população imigrante.  

Dessa maneira, tivemos como objetivo deste trabalho compreender as 

particularidades do exercício profissional do assistente social no atendimento a 

imigrantes, no âmbito dos fluxos migratórios internacionais contemporâneos, nos 

municípios de Londrina/PR e Cambé/PR190. Para sua realização, optamos pela 

abordagem qualitativa, tendo a entrevista semiestruturada como instrumento de coleta 

de dados. Os sujeitos da pesquisa foram quatro assistentes sociais que em seus 

espaços sócio-ocupacionais têm no interior do público-alvo, imigrantes.  

Assim, este trabalho constitui uma primeira aproximação acerca da temática. 

Esperamos contribuir para a ampliação do debate no interior da categoria profissional, 

dando visibilidade às particularidades do exercício junto à população imigrante.  

 

1.  Fluxos migratórios internacionais contemporâneos: imigrantes enquanto 

público das políticas sociais brasileiras 

A História da Imigração no Brasil e no mundo assume contornos diferenciados 

na atualidade, no que diz respeito ao perfil dos imigrantes. No entanto os motivos que 

levam milhões de pessoas a deixarem suas pátrias constantemente ainda é um 

fenômeno que não sofreu grandes alterações, pois, a principal motivação para a 

imigração consiste do trânsito de frações da classe trabalhadora em busca de trabalho 

                                                           
188O presente projeto tem como abrangência a Região Metropolitana de Londrina, a qual conta com 25 
cidades: Londrina, Bela Vista do Paraíso, Cambé, Ibiporã, Jataizinho, Rolândia, Sertanópolis, Tamarana, 
Alvorada do Sul, Assaí, Jaguapitã, Pitangueiras, Sabáudia, Florestópolis, Porecatu, Primeiro de Maio, 
Arapongas, Centenário do Sul, Guaraci, Lupionópolis, Miraselva, Prado Ferreira, Rancho Alegre, Sertaneja 
e Uraí. Centrando suas aproximações nos municípios com a evidência de maior presença de imigrantes: 
Arapongas, Cambé, Jaguapitã, Londrina e Rolândia.  
189As ações do projeto se dirigem aos municípios de Arapongas, Cambé, Jaguapitã, Londrina e Rolândia, 
tendo como objetivo disseminar informações acerca dos direitos sociais com ênfase na promoção à saúde 
para os imigrantes, na perspectiva intersetorial.  
190Londrina/PR e Cambé/PR possuem a população estimada de 558.439 e 105.347 habitantes, 
respectivamente (IBGE, 2017), ambos localizados no norte do estado do Paraná. Optamos por esses dois 
municípios tendo em vista que a partir das atividades pelo Grupo de Pesquisa, identificamos que Londrina 
se constituiu um município de “trânsito” por ser o maior município da região e Cambé, o município com 
maior concentração de imigrantes (provenientes dos atuais fluxos migratórios internacionais) com 
residência fixada em bairros específicos.   
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e emprego, educação, saúde, fuga da pobreza extrema, das guerras, do desemprego, 

de perseguições étnicas, raciais, religiosa, políticas, entre outros. 

O Brasil tem, em sua formação histórica, econômica e social a forte presença do 

fator imigração, desde a chegada dos colonizadores portugueses, vivenciando ao longo 

de sua história vários momentos da imigração global enquanto fenômeno atrelado à 

expansão do capitalismo no mundo. A vinda dos portugueses teve em seu processo de 

imigração características como: civilizar, exterminar, explorar, conquistar e dominar a 

população nativa, os índios. Lembrando que esses termos estão intrinsecamente 

relacionados à relação de poder que uma civilização exerce sobre a outra, ou seja, o 

domínio português sobre as nações indígenas que já ocupavam esse território.  

Portanto mencionar a chegada dos colonos portugueses, consequentemente a 

escravização dos povos indígenas e posteriormente a do povo africano, assim como o 

fim do processo escravagista do Brasil respectivamente em 1888, são fatos que nos 

permitem entender como desencadeou em meados do século XIX e XX uma nova onda 

migratória principalmente dos imigrantes de nacionalidade européia191 que se acentuou 

após a abolição da escravatura (FAUSTO, 1998; CHALHOUB, 1990).  

A partir dessas informações vimos que a questão da imigração não é um 

fenômeno novo. Segundo Villen (2015) o mercado de trabalho brasileiro sempre funcionou 

com a força de trabalho imigrante, mas que, pensando além, a população brasileira foi 

formada pela própria imigração e continua em transformação. 

Para Marinucci e Milesi (2006, p. 53), o fenômeno daimigração perpassa por 

diferentes períodos históricos, porém, entendendo que a partir do advento do modo de 

produção capitalista, os fluxos são diretamente vinculados e afetados pelo mesmo. 

Assim, “[...] as migrações internacionais, atualmente, mais que um fluxo naturalizado de 

                                                           
191 A imigração no Brasil teve início em 1530 com a chegada dos colonos portugueses, que vieram para cá 
com o objetivo de dar início ao plantio de cana-de-açúcar. Durante todo período colonial e monárquico, a 
imigração portuguesa foi a mais expressiva. Nas primeiras décadas do século XIX, imigrantes de outros 
países, principalmente europeus, vieram para o Brasil em busca de melhores oportunidades de trabalho. 
Compravam terras e começam a plantar para sobreviver e também vender em pequenas quantidades. 
Aqueles que tinham profissões (artesãos, sapateiros, alfaiates, etc.) na terra natal abriam pequenos 
negócios por aqui. No começo da década de 1820, muitos imigrantes suíços se estabeleceram na cidade 
de Nova Friburgo (estado do Rio de Janeiro). Neste mesmo período os alemães começaram a chegar à 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Estes imigrantes passaram a trabalhar em atividades ligadas à 
agricultura e pecuária. Os italianos, que vieram em grande quantidade para o Brasil, foram para a cidade 
de São Paulo trabalhar no comércio ou na indústria. Outro caminho tomado por eles foi o interior do estado 
de São Paulo, para trabalharem na lavoura de café que estava começando a ganhar fôlego em meados do 
século XIX.  Os japoneses começaram a chegar ao Brasil em 1908. Grande parte destes imigrantes foi 
trabalhar na lavoura de café do interior paulista, assim como os italianos. (SOUZA; MARTINS, 2006). 
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mobilidade humana, constitui um espelho das assimetrias das relações 

socioeconômicas vigentes em nível mundial”.  

 No entanto na transição do século XX para o XXI, são identificadas alterações 

no que tange aos fluxos migratórios internacionais. Baeninger (2017) assevera que se 

estabelecem novas mobilidades, as quais se apresentam como complexas e 

heterogêneas. Villen (2015, p. 2) descreve esse processo como sendo de “periféricos 

na periferia”, ou seja, nacionais de países periféricos, que se deslocam àqueles que 

embora ocupem uma “[...] posição subordinada no mercado mundial, se encontram 

numa situação um pouco menos dramática, como é o caso do Brasil”, se efetivando de 

formas variadas a entrada no país, como acresce a autora: via Mercosul, visto 

humanitário, solicitação de refúgio, circuito indocumentado, entre outros. 

 Villen (2015, p. 3) aponta que o circuito legalizado da imigração tende a restringir 

a entrada desses sujeitos, ficando estes a cargo de “saídas alternativas” sob a égide da 

ausência de documentação e precarização do trabalho “[...] como a indústria têxtil, de 

abate de carnes, construção civil, serviço doméstico, entre outros. Embora haja uma 

expressiva demanda desses setores por essa força de trabalho, não representam um 

canal de entrada legalizado para esses imigrantes e refugiados”. Indicando também a 

interiorização desses fluxos em direção a cidades médias do país.  

Segundo o relatório do Comitê Nacional Para Refugiados - CONARE192, o 

número total de refugiados no país aumentou.  Em 2014 as solicitações de refúgio 

chegaram a 28.670 requerimentos, já. em 2017 houve uma ampliação desse número, 

chegando a um total de 33.865. 

 Bettiol Lanza, Santos e Rodrigues (2016) evidenciaram que, questões como a 

posição do Estado do Paraná em termos de oferta de empregos formais, sobretudo pela 

presença de frigoríficos de abate de carne de frango na região, torna-o polo atrativo de 

                                                           

192 É um órgão responsável por analisar os pedidos e declarar o reconhecimento, em primeira instância, da 
condição de refugiado, bem como por orientar e coordenar as ações necessárias à eficácia da proteção, 
assistência e apoio jurídico aos refugiados. A lei brasileira é reconhecida como uma das mais avançadas 
sobre o assunto, tendo servido de modelo para países da região. O CONARE é presidido pelo Ministério 
da Justiça e integrado pelo Itamaraty (que exerce a Vice-Presidência), pelos Ministérios da Saúde, 
Educação e Trabalho e Emprego, pela Polícia Federal e por organizações não-governamentais dedicadas 
a atividades de assistência: o Instituto Migrações e Direitos Humanos (IMDH) e as Cáritas Arquidiocesanas 
de Rio de Janeiro e São Paulo. O ACNUR também participa das reuniões do órgão, porém sem direito a 
voto. (BRASIL, 2017). 
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trabalhadores, com presença de imigrantes, predominantemente haitianos, além de 

outras nacionalidades do sentido Sul-Sul.  

Os fluxos migratórios internacionais contemporâneos provocam alterações nas 

configurações das sociedades, tendo em vista que são motivados, sobretudo, pelas 

mudanças cíclicas vivenciadas pelo próprio modo de produção capitalista.  À medida 

que as sociedades se modificam, são necessárias ações que venham ao encontro 

dessa nova organização em todos os âmbitos: políticos, econômicos e sociais. Logo, as 

políticas sociais, assim como os sistemas de proteção social, dos quais são expressão, 

não estão imunes a este processo e precisam se vincular às necessidades postas em 

sociedade, neste contexto os sujeitos provenientes dos atuais fluxos migratórios 

internacionais surgem então enquanto demanda a ser atendida. Como aponta Jelin 

(2006, p. 162) “a expansão da base social da cidadania [...], a inclusão – como membros 

da cidadania – de minorias ou de grupos sociais despossuídos, e a reivindicação de 

“igualdade perante a lei” são questões sempre presentes dentro da história 

contemporânea”.  

No entanto não há uma forma única de atender as demandas postas em 

sociedade. Pereira (2011) e Pereira (2016) apresentam que o termo proteção social em 

si congrega uma multiplicidade de definições e formatos, não havendo uma concepção 

única. Contudo, o ponto de partida para a reflexão acerca das estruturas de proteção 

social é o alívio e prevenção à privação material de grandes contingentes populacionais, 

independentemente de seus promotores/patrocinadores (públicos ou privados) e formas 

de oferta no tempo e espaço (PEREIRA, 2016). 

 Nessa direção, Pereira (2011) assevera que a proteção social, se manifesta por 

meio de sistema programático de garantias contra riscos, circunstâncias, perdas e 

danos sociais, os quais tendem a prejudicar as condições de vida dos sujeitos.  Assim, 

concebemos que sistemas de proteção social derivam da estrutura proveniente do modo 

de produção instalado (o qual cria necessidades, estabelece fluxos e delineia a própria 

construção dos Estados), perfil da gestão estatal e pressão exercida por aqueles que 

serão alvo da provisão. Combinando pares categoriais, como apresenta Pereira (2016) 

como: necessidadesXpreferências e direitosXmérito.  

Assim, no que tange à realidade brasileira, decisões políticas (estabelecimento 

de acordos internacionais para acolhimento de imigrantes) e legislações aprovadas, 
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como a nova Lei de Migração193, pressupõe criação de estratégias à sua efetivação, 

implicando o investimento (financeiro e de recursos humanos) para atendimento 

qualificado da demanda. Havendo, como acrescenta Jelin (2006, p. 163) “[...] uma 

distância enorme entre os direitos formalmente definidos e as práticas cotidianas”.  

Para a materialização das formas e sistemas de proteção social Silva e Silva, 

Yazbek e Giovanni (2004, p. 16) salientam que os marcos mais efetivos para esta, se 

expressam pela transferência de recursos sociais, traduzidos “[...] seja sob a forma de 

esforço ou trabalho, seja sob a forma de bens e serviços, ou sob a forma de dinheiro”. 

Os autores prosseguem relatando que na atualidade194 predomina a forma pela qual os 

Estados operam enquanto provedores, gestores e reguladores do emprego de fundos 

remetidos à proteção social, não excluindo a participação das instituições não 

governamentais tradicionais e sobretudo do mercado. 

 Nos marcos do sistema de proteção social brasileiro, verificamos que este se 

constitui de modo híbrido, composto por políticas universais e seletivas, sendo 

diferenciadas também no que tange à exigência de contribuição ou não, consistindo em 

um acesso diferenciado a cada uma delas.  

Para além dos limites enfrentados pelos próprios cidadãos nacionais, originados 

pelo insuficiente investimento no conjunto de políticas, os imigrantes ainda enfrentam 

uma outra dificuldade: a de não serem vistos enquanto público das políticas. Ou seja, 

persiste uma compreensão equivocada como aponta Nogueira (2009) de cidadania 

vinculada à nacionalidade, o qual tende a limitar a cidadania, por meio do acesso a 

direitos sociais, perpetrados através de políticas, ao espaço territorial, trazendo 

implicações profundas a reterritorialização dos imigrantes.  

 Diante da emergência dos fluxos migratórios contemporâneos, se torna urgente 

e necessário que as políticas sociais se adequem e se insiram nesta questão, à medida 

                                                           
193 A Constituição Federal de 1988 em seu artigo  5º estabelece os mesmos direitos para os estrangeiros e 
a nova Lei da Migração, aprovada em 24 de Maio de 2017 (Lei 13.445), vem reafirmar no artigo 3º, inciso 
XI “ acesso igualitário e livre do migrante a serviços, programas e benefícios sociais, bens públicos, 
educação, assistência jurídica integral pública, trabalho, moradia, serviço bancário e seguridade social” e 
especificamente, no inciso VIII, aponta como direito “acesso a serviços públicos de saúde e de assistência 
social e à previdência social, nos termos da lei, sem discriminação em razão da nacionalidade e da condição 
migratória” (BRASIL, 2017). 
194 Os recursos sociais investidos na prestação da proteção social capitalista contemporânea têm sido 
destinados com maior ênfase aos seguintes eixos: Saúde, Educação, Previdência, Trabalho e Emprego e 
Assistência Social. Estes, por sua vez, podem ser considerados, como referem Silva e Silva, Yazbek e 
Giovanni (2004, p. 16), “[...] o núcleo duro do sistema”. 
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que sejam prestadas considerando as particularidades desses sujeitos. Nesta direção, 

os imigrantes, passam a compor o público-alvo das políticas sociais, sobretudo, 

públicas, e também a realidade dos municípios da Região Metropolitana de 

Londrina/PR, havendo significativa expressão nos municípios de Londrina/PR e 

Cambé/PR, os quais na atual conjuntura são chamados a ressignificar sua relação com 

os imigrantes, tendo em vista que passam a gerar demandas específicas, requisitando 

alterações nos padrões de provisão destas.  

Desta forma, o assistente social, é um dos profissionais chamados a atender 

esse público que se insere nas políticas sociais, passando a ter no interior de seus 

processos de trabalho enquanto requisição, o atendimento a imigrantes. Esse exercício, 

no entanto, deve ter enquanto direção o entendimento de que estes se configuram como 

sujeitos de direitos, usuários das políticas sociais e fração da classe trabalhadora, 

desapropriada de seu território, portadores de singularidades e particularidades que 

tensionam a categoria a intervir profissionalmente, problematizando e dando respostas 

profissionais a essa expressão da questão social.  

  

2. Serviço Social e Imigração: particularidades do exercício profissional nos 

municípios de Londrina/PR e Cambé/PR 

O serviço social enquanto profissão tem sua gênese datada no capitalismo no 

início de sua fase monopolista, período em que é demandado pelo Estado burguês a 

atuar nos serviços sociais organizados por este, para atender as expressões da questão 

social.  

Netto (2006) indica que as atividades profissionais estão relacionadas ao 

assalariamento da categoria profissional, sua inserção no mercado de trabalho como 

vendedor de força de trabalho, que desempenha papéis, atribuições e funções a partir 

de um determinado espaço na divisão social e técnica do trabalho coletivo. 

Neste sentido, o profissional de serviço social se torna trabalhador das políticas 

sociais, não apenas na execução final dos serviços sociais, mas também na formulação, 

gestão, implementação e avaliação de políticas sociais.  

De acordo com Netto (2006) as políticas sociais se colocam como a atuação 

contínua e sistematizada do Estado sobre as sequelas da questão social, ou ainda de 

acordo com Pereira (2011) se caracterizam pelo processo e implementação de medidas 
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geridas pelo Estado que também são demandadas pela sociedade como direitos 

devidos, entendendo que as desigualdades sociais são produzidas estruturalmente 

dentro de um sistema econômico e social divido em classes sociais, que se mantém por 

meio de relações de poder que são constantemente renovadas. 

Logo, o processamento de trabalho do assistente social está diretamente 

relacionado às demandas que são colocadas a esta profissão, de acordo com o espaço 

sócio-ocupacional em que estão inseridos. 

Iamamoto (2006) esclarece que o serviço social não é portador de um processo 

de trabalho exclusivo e único, mas sim que este se altera e é determinado pelas 

instituições nas quais o assistente social se insere enquanto profissional. Portanto, os 

espaços sócio-ocupacionais organizam os processos de trabalho do assistente social, 

participando este, deste processo, de forma peculiar, pois dispõe de relativa autonomia 

técnica e ética enquanto profissão. 

Conforme indica Iamamoto (2014, p. 215): 

Os empregadores determinam as necessidades sociais que o trabalho do 
assistente social deve responder; delimitam a matéria sobre a qual incide esse 
trabalho [...] Eles impõem, ainda, exigências trabalhistas e ocupacionais aos 
seus empregadosespecializados e mediam as relações com o trabalho coletivo 
por eles articulado. É nessa condição de trabalhador assalariado que o 
assistente social se integra na organização do conjunto de trabalhadores 
afins[...]. 

 
Outra questão que merece destaque é que o trabalho do assistente social se 

insere na esfera da reprodução das relações sociais. A reprodução das relações sociais 

não está restrita a produção, consumo, distribuição e troca de mercadorias, mas sim na 

criação de condições de reprodução e manutenção das forças produtivas (o trabalho 

vivo), criando condições espirituais  das formas de consciência social: jurídicas, 

religiosas, artísticas ou filosóficas, as quais permitem a tomada de consciência das 

mudanças ocorridas nas condições materiais de produção (IAMAMOTO, 2006). 

Isto posto, reafirmamos que o serviço social é requisitado pelo Estado a atuar 

com requisições postas: a de possibilitar a garantia da sobrevivência da classe 

trabalhadora, através de políticas sociais, organizações, instituições, gerando assim as 

condições para que a classe trabalhadora se mantenha como força de trabalho 

apropriada pelo capitalismo. 

Entretanto, o serviço social, em sua trajetória histórica e no seu amadurecimento 

teórico, político e ético, há pouco mais de trinta anos, principalmente a partir do 
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Movimento de Reconceituação, passa a questionar suas bases tradicionais e colocar 

em questão o sistema capitalista bem como o seu processo de sociabilidade, além de 

reconhecer o projeto societário da classe trabalhadora e assumir com esta um 

compromisso de defesa dos seus direitos. 

É importante situar o Movimento de Reconceituação, pois foi a partir da crítica 

ao capitalismo e às bases conservadoras da profissão que se deflagrou o compromisso 

com a classe trabalhadora e suas demandas e direitos, entendendo que as requisições 

colocadas ao serviço social não são apenas exclusivas do Estado burguês, mas também 

são advindas da classe trabalhadora que pressionam o serviço social enquanto 

profissão a dar respostas às suas demandas.  

Entendemos assim que o que serviço social, por ter justamente sua atuação 

profissional inserida no processo de reprodução das relações sociais, lida com o que 

chamamos de uma dupla requisição: a do Estado capitalista e a da classe trabalhadora. 

É precisamente no espaço intermediário entre interesses antagônicos que o 

assistente social acessa, articula e coloca em movimento as três dimensões 

constitutivas do seu trabalho: a dimensão teórico-metodológica; a dimensão ética 

política e a técnico-operativa.  

A articulação dessas dimensões para o assistente social está diretamente 

relacionada em como este movimenta o processo de trabalho no qual está inserido, ou 

ainda como tem conduzido o seu exercício profissional para o atendimento das 

requisições (tanto do Estado como da classe trabalhadora); quais são os conjuntos de 

conhecimentos que articula; como lê e endente as expressões da questão social (objeto 

do trabalho desta profissão); a partir de quais instrumentos irá intervir na realidade 

social. 

Neste sentido, o sujeito profissional é portador de uma relativa autonomia, pois 

embora tenha seu processo de trabalho determinado pelo seu empregador pode 

articular as dimensões constitutivas da profissão para repensar sua intervenção 

profissional (IAMAMOTO, 2014). 

A análise destas questões relativas ao serviço social se faz necessária para 

poder problematizar e pensar como o assistente social tem conduzido o seu exercício 

profissional no atendimento e intervenção das requisições colocadas pelos fluxos 

migratórios contemporâneos, requisições essas que são levantadas pelos próprios 
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imigrantes e também, ainda de forma incipiente e esparsas, pelo Estado brasileiro, 

devido a uma atenção à questão migratória ainda pouco expressiva.  

Boschetti (2017, p. 56) assinala que estamos imersos em um contexto de 

agudização das expressões da questão social, sendo uma de suas expressões os 

deslocamentos forçados. A autora reitera em sua discussão a questão da condição de 

refugiados, considerando este como “talvez o mais bárbaro processo de expropriação 

contemporânea”, o qual retira os sujeitos “[...] de suas vidas, suas histórias, suas raízes, 

devido à violência, guerra civil, conflitos, pobreza ou desastres naturais”. Boschetti 

(2017) afirma que os assistentes sociais têm sido requisitados a intervir no interior desse 

processo de expropriação das condições mínimas de vida, se apresentando então essa 

expressão da questão socialenquanto um imenso desafio à categoria profissional. 

Embora a autora se detenha à análise da condição de refugiado, o conjunto dos 

imigrantes contemporâneos, sobretudo os que optam pelo Brasil, vivenciam em grande 

parte as mesmas condições, reiterando os dizeres de Villen (2015) são “periféricos na 

periferia”, realidade observada nos municípios de Londrina/PR e Cambé/PR, alvo deste 

trabalho.  

A partir da aproximação com as falas dos sujeitos profissionais estes têm como 

espaço sócio-ocupacional instituições públicas e do terceiro setor, todas vinculadas à 

Política de Assistência Social. Podemos inferir que esta constatação se dá, sobretudo, 

pelas características dos territórios em que estão estes profissionais, onde há um maior 

número de assistentes sociais na referida política, havendo uma ausência de inserção 

nas demais (saúde, educação, entre outras), principalmente em seus serviços 

territorializados. 

Enquanto pressuposto primeiro, apresentamos que ficou evidente a articulação 

das três dimensões da profissão (teórico-metodológica, ético-política e técnico-

operativa), no exercício junto aos imigrantes, em que podemos salientar enquanto 

particularidade a busca de fundamentação teórica para entendimento da demanda, em 

específico para desvendar os contornos atuais da imigração enquanto expressão da 

questão social, a condução do exercício a partir dos preceitos éticos, os acionando no 

que tange a ampliação do acesso e construção de estratégias que permitam a 

materialização da ação, tendo como base o público e suas demandas.  

 Na região estudada, os entrevistados apontam que a emergência de imigrantes 

enquanto público data do ano de 2010, havendo maior evidência nos anos de 2015 e 
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2016, sendo estes, imigrantes de países como: Angola, Argentina, Bangladesh, Congo, 

Guiné-Bissau, Haiti, Paquistão, Paraguai e Peru, relatando a convivência com vários 

“perfis” de imigrantes, os quais variam de acordo com o espaço sócio-ocupacional que 

os assistentes sociais ocupam, um exemplo é a diferenciação entre imigrantes que 

procuram o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) e o Centro de 

Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP) em um 

mesmo município.  

 As entrevistas revelam certo desconhecimento do processo de interiorização das 

migrações, ou seja, da eminência de cidades do interior serem parte de fluxos 

migratórios internacionais, na ocasião da inserção profissional, expressando o 

entendimento de que migrações internacionais se apresentariam com maior evidência 

em capitais e regiões de fronteira.  

 Segundo os sujeitos da pesquisa, a chegada dos imigrantes às instituições se 

estabelece, sobretudo, a partir de busca espontânea, motivada pelas redes pessoais 

dos próprios imigrantes. Mas também identificamos encaminhamentos da Rede Não-

Governamental, devido ao próprio processo de acolhimento quando da chegada no 

Brasil, partir desta (tendo em vista a ausência de serviços públicos na região, destinados 

a esse público) e com menor expressão, ações de busca ativa, por meio do contato com 

grupos de imigrantes e divulgação do trabalho prestado.  

Prevalece o entendimento por parte dos profissionais que os imigrantes são 

portadores dos mesmos direitos sociais dos brasileiros, no entanto apontam restrições 

de algumas políticas como a de habitação em atender as demandas desses. De acordo 

com as falas dos profissionais no que tange às necessidades sociais que fazem com 

que os imigrantes procurem as instituições se apresentam com maior vulto a busca por 

trabalho/encaminhamento para o mercado de trabalho, moradia, alimentação, inserção 

em programas sociais (Programa Bolsa Família e Leite das Crianças), documentação e 

cursos de idioma.  

 No que se refere à forma como os assistentes sociais têm atendido às 

requisições e organizado seu exercício profissional a partir das demandas, pode-se 

afirmar que têm realizado sua intervenção juntos aos imigrantes de maneira a incorporar 

o atendimento desses sujeitos no cotidiano de trabalho, não sendo identificadas ações 

específicas ao público imigrante, tendo enquanto particularidade em algumas situações 

o desenvolvimentos das mesmas ações, mas “em separado”, ou seja, só com 
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imigrantes, o que não pressupõe metodologias específicas ou recursos diferenciados. 

Com exceção de um dos profissionais que afirmou, a partir das demandas postas, a 

proposição no interior da instituição da criação de frentes de trabalho com vistas ao 

atendimento destas.  

 Ao relatar a efetivação de seu exercício, os profissionais ainda apresentaram 

que este é permeado por dificuldades, fazendo com que tenham contato com múltiplas 

expressões da questão social, exacerbadas pela condição migratória, exigindo dos 

profissionais  o desenvolvimento de processos de reconhecimento territorial contínuo 

tendo em vista a contínua mobilidade dos sujeitos, devido em sobremaneira à sua 

condição habitacional, como mencionado anteriormente, uma das demandas mais 

latentes postas nos atendimentos prestados.   

 Os profissionais apontam enquanto dificuldades postas ao exercício a ausência 

de apoio institucional, o desconhecimento das particularidades dos sujeitos e a 

ineficiência da rede de serviços para o acolhimento de imigrantes, existindo uma 

incompatibilidade entre as demandas apresentadas pelos imigrantes e as ofertas das 

políticas sociais, sendo os direitos assegurados pela Constituição Federal e Lei de 

Migração negligenciados.  

  No exercício profissional junto a imigrantes, segundo os sujeitos, passa a ser 

uma requisição posta a profissão o domínio de outros idiomas e a convivência com o 

receito por parte de alguns imigrantes em fornecer informações, tendo em vista 

situações vivenciadas no decorrer de seu percurso migratório. 

Verificamos também, enquanto particularidade, o uso de processos 

comunicativos específicos, principalmente no que tange a aspectos relacionados à 

linguagem, tendo sido relatado até mesmo à utilização da internet como alternativa para 

a realização de atendimentos e outras ações do serviço social junto aos imigrantes. 

Neste sentido indicamos, a partir das falas dos sujeitos entrevistados e sem 

generalizações, que a categoria profissional não se sente preparada para a intervenção 

junto aos imigrantes, apontando que a graduação não ofereceu subsídios e 

conhecimentos neste sentido, bem como as instituições empregadoras também não 

ofertaram nenhum tipo de capacitação e preparação. Desta forma, a barreira principal 

ao acesso a informação e garantia de direitos foi identificada na comunicação, o que 

exige do profissional habilidades e conhecimentos diferentes dos habituais. 
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 Em relação aos saberes/conhecimentos necessários ao exercício, identificamos 

a partir das falas a busca pessoal dos entrevistados, por embasamento, com vistas à 

ampliação do acesso dos usuários a seus direitos, sendo necessário um maior domínio 

de conteúdos como direitos humanos; legislações que regulamentam os fluxos 

migratórios; história dos países dos sujeitos, conhecimentos atuais acerca destes; sua 

cultura e relação Estado-sociedade nestes. Esse aprofundamento tem sido necessário 

até mesmo para o entendimento de expressões simples, como a diferença entre 

“companheiro” e “irmão”. Apontando enquanto desafio a categoria profissional a 

discussão acerca da temática e seus impactos no exercício, tendo em vista a ampliação 

da demanda de imigrantes procurando atendimento.  

Assim, enquanto assistentes sociais, não podemos classificar suas queixas e 

solicitações como “mais do mesmo” no sentido das demandas, mas compreender que 

a intervenção profissional não pode se basear no comum e no óbvio, deve sim, buscar 

articular as três dimensões profissionais em busca de saberes, instrumentos e práticas 

que possam contribuir em uma intervenção qualificada aos imigrantes. 

Referente aos instrumentos e técnicas utilizados, tem sido priorizados 

instrumentos institucionais, como Cadastro Único para Programas Sociais, sistema de 

informações da Polícia Federal e instrumentais internos da instituição (planilhas, 

cadastros, relatórios). Sendo indicadas com menor expressão entrevistas; visitas 

domiciliares com o objetivo de aproximação da realidade vivenciada pelos sujeitos e 

reuniões. Neste sentido, é possível apontar e identificar a necessidade do assistente 

social organizar sua intervenção e seu processo de trabalho. Embora o serviço social 

não possua um processo de trabalho único, e sim esteja inserido em processos relativos 

ao campo sócio-ocupacional, o mesmo, conforme apontado anteriormente, é portador 

de uma relativa autonomia que o permite organizar seu exercício profissional e seu 

processo de trabalho, com vistas ao atendimento das requisições profissionais, postas 

pelos sujeitos que as apresentam.  

Os profissionais relataram que entendem a migração contemporânea e suas 

refrações como matéria de trabalho para o serviço social e os assistentes sociais, 

identificando a migração como uma “expressão da questão social” e relatando o 

crescimento do número de chegada dos imigrantes nas regiões em que atuam 

profissionalmente, ressaltando a necessidade de ampliação do debate no interior da 

categoria profissional, tendo em vista que imigrantes perpassam todos os espaços 
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sócio-ocupacionais. Apresentaram também que as formas de acesso são mais amplas 

ou mais restritas aos imigrantes, dependendo a especificidade de cada política, exemplo 

da forma como o sistema de proteção social brasileiro está estruturado.  Sendo as redes 

pessoais de imigrantes muito atuantes, auxiliando no processo de divulgação de 

serviços públicos e provisão de necessidades, devido à ausência do Estado.  

Assim, ao assistente social é requisitado por um lado, identificar as queixas e 

solicitações da classe trabalhadora imigrante e processá-las em demandas profissionais 

para intervenção, bem como atender às requisições do Estado e das instituições: ser o 

profissional capaz de entender os desdobramentos gerados pela migração e de intervir 

neles de forma garantir a sobrevivência e manutenção desta parte da classe 

trabalhadora em trânsito. 

Neste sentido, destacamos a dimensão ética e política do trabalho do assistente 

social, que antes de mais nada deve compreender os imigrantes como uma fração da 

classe trabalhadora, portadora de direitos, e sujeitos dos direitos humanos, podendo 

este profissional se posicionar na defesa destes, contrapondo formas assistencialistas 

presentes nos espaços ocupacionais, contribuindo na construção de políticas e 

programas sociais voltados ao atendimento dos imigrantes que de fato possam oferecer 

proteção social aos mesmos. 

 

Considerações Finais 

Os movimentos migratórios transformam profundamente a realidade 

demográfica, cultural, econômica e social dos países que recebem a população 

migrante alterando também a dinâmica e as estruturas sociais dos territórios locais. 

Nesse sentido, o fluxo migratório força o país a adotar medidas e políticas que acolham 

e territorializem esse sujeito, sendo o Serviço Social, uma das profissões requisitadas a 

intervir junto a essa demanda, articulando suas dimensões (teórico-metodológica, ético-

política e técnico-operativa), eixos fundamentais ao exercício profissional.   

O que se coloca em questão é justamente a forma pela qual os assistentes 

sociais têm conduzido sua intervenção profissional a partir das requisições e demandas 

geradas pelo fluxos migratórios internacionais contemporâneos, uma vez que a 

profissão é diretamente influenciada pelas mudanças geradas pelo movimento do 
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capital, uma vez que seu objeto de intervenção profissional é fruto deste movimento 

desigual e exploratório.  

Desta forma, consideramos que se acirra cada vez mais a pressão sofrida pela 

classe trabalhadora em busca de emprego, o que, por conseguinte, deveria moldar 

também o olhar do serviço social para esta temática específica, demandando dos 

assistentes sociais a capacidade de articular conhecimentos, técnicas e instrumentos 

que fujam do “mais do mesmo”, pois a atenção à imigração tem particularidades que se 

não processadas não levam esta profissão a dar respostas qualificadas. 

A partir do objetivo de compreender as particularidades do exercício profissional 

do assistente social junto a imigrantes, no âmbito dos fluxos migratórios internacionais 

contemporâneos, nos municípios de Londrina/PR e Cambé/PR, foco deste trabalho, 

verificamos que a qualificação para o atendimento destes sujeitos, tem partido de uma 

busca pessoal dos profissionais, sem nenhum tipo de respaldo institucional. Assim, 

demandas dos imigrantes têm sido incorporadas a rotina de trabalho dos assistentes 

sociais, não sendo desenvolvidas ações específicas. No entanto, consideram um tema 

latente a categoria profissional, que carece de um debate ampliado. 

Nesta direção, não podemos, enquanto categoria profissional nos basear em 

conhecimento superficiais e tender o nosso exercício profissional à práticas que 

reafirmem a assistencialização da questão migratória no país, mas sim afirmar e 

reafirmar o nosso compromisso ético-político com as classes subalternizadas, entre elas 

e com destaque aqui os imigrantes dos fluxos sul-sul. 

Para isto, faz se necessário uma categoria profissional sensível, atenta e 

disposta a repensar seu exercício profissional de modo a incluir as demandas dos 

imigrantes e entendê-las como uma das atuais particularidades do modo produção 

capitalista. 

As respostas profissionais devem emergir justamente da capacidade de articular 

e colocar em movimento as três dimensões da profissão, entendendo que a intervenção 

profissional é o “momento de junção” das dimensões, em que o profissional lê e 

compreende a realidade; se posiciona a partir da mesma e elenca como e quando 

disporá dos instrumentos e técnicas que melhor proporcionarão uma resposta 

profissional. 

 De tal forma, é possível apreender que apesar de se constituir como uma 

demanda real para o serviço social, a falta de discussões acerca da temática dentro da 
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profissão juntamente com a falta de incentivo e capacitação por parte do Estado e das 

instituições contratantes interferem diretamente no exercício profissional do Assistente 

Social, sendo que este possui a necessidade de recorrer a instrumentos não usuais e 

buscar saberes/conhecimentos até então não presentes em seu cotidiano. 
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PROCESSOS MIGRATÓRIOS NO BRASIL: COLONIZAÇÃO, MÃO DE OBRA E 
MODOS DE PRODUÇÃO 
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1. Introdução 

Pensar nas condições contemporâneas que impulsionam os movimentos 

migratórios, implica um esforço de análise globais e locais, se é que é possível ainda 

fazermos uma divisão tão demarcada. Nesse sentido, diversos são os fatores que geram 

as condições de possibilidades para tais movimentos, embora a migração, como 

movimento humano, não seja algo recente e pontual. Entretanto, é preciso apontar, a 

partir das considerações de Bauman e Bordoni (2016), que, na contemporaneidade, a 

migração em massa se constitui como um fenômeno gerado pelo impacto de forças 

globais, mas que é lançado para um nível local, isto é, o local precisa dar conta de 

problemas que foram criados em outra parte. 

Tendo em vista que tal fenômeno tem sido apontado como uma crise 

humanitária, visto sua dimensão nos últimos anos (e que, no caso do Brasil, o ano de 

2018 iniciou com o intenso fluxo de imigrantes venezuelanos na fronteira com o estado 

de Roraima), o presente trabalho problematiza como a migração tem se constituído 

historicamente no país, entrelaçado com a questão da eugenia e de um projeto de 

desenvolvimento do Brasil. Com este movimento, não se pretende afirmar que se trata 

do mesmo fenômeno, mas se pretende problematizar, a partir de condições e cenários 

muito distintos, quais questões sinalizam para similaridades e distanciamentos frente 

aos modos de acolhida e interesses econômicos globais. Nessa perspectiva, entende-
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se que uma das principais questões de aproximação entre esses distintos movimentos 

migratórios se dá a partir da centralidade do trabalho e da necessidade de mão de obra.  

A partir dessa problematização sobre alguns aspectos da história dos 

movimentos migratórios no Brasil desde os tempos coloniais, o texto também aborda 

alguns dados, ainda incipientes, de uma pesquisa que está sendo realizada, junto a 

migrantes haitianos, na cidade de Lajeado, localizada no Vale do Taquari, Estado do 

Rio Grande do Sul. Tal pesquisa abriga um conjunto de investigações realizadas por 

mestrandos e doutorandos de um programa de pós-graduação em Educação do sul do 

país.  

Desta forma, este trabalho contempla uma contextualização e análise do campo 

de pesquisa, discorrendo sobre as primeiras aproximações e teorizações que vêm 

sendo realizadas. Assim, como metodologia, valemo-nos de revisão bibliográfica e da 

produção de um diário de campo partilhado, no qual vem sendo registradas as primeiras 

inserções no campo. 

 

2. Discussão 

2.1 Processos migratórios no Brasil: projeto de desenvolvimento e eugenia 

Para pensarmos os processos migratórios no Brasil, partimos de um primeiro 

questionamento: O que faz com que o Brasil esteja entre as possibilidades de migração? 

Algumas hipóteses para a resposta: enunciados como ‘Brasil, país miscigenado! Brasil, 

país da alegria! Brasil, país acolhedor!’ circulam pelos noticiários. No entanto, mais 

perguntas emergem: O que faz com que estas sejam verdades acerca do Brasil? O que 

faz com que o povo brasileiro carregue a marca de uma suposta hospitalidade? E, mais 

outra: O que tudo isso têm em comum com nossas heranças coloniais? Outras 

hipóteses: Tudo!? Mão de obra; força de trabalho; miscigenação; branqueamento; 

eugenia. 

A partir destas questões, nos movemos na busca das condições de emergência 

que possibilitam a compreensão do fenômeno migratório contemporâneo atravessado 

de forma singular por uma constituição colonial, miscigenada e eugênica, considerando 

aqui, especificamente, o caso brasileiro. Deste modo, pensar nestas condições remonta 

à entrada, no final do século XIX, das teorias raciais no Brasil, do projeto eugênico e das 
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migrações selecionadas. Neste cenário encontramos também a expansão cafeeira, 

especialmente na região sudeste, e a necessidade de mão de obra (ENNES, 2010). 

Voltar a estas condições obrigou-nos a pensar num Brasil colônia, bem como na 

instalação da família real portuguesa em 1808 e nos primeiros movimentos de incentivo 

à imigração europeia, mediante a doação de lotes de terras aos estrangeiros residentes 

em terras brasileiras200. Com isso, as primeiras tentativas de investimento na imigração 

estavam calcadas na colonização e na possibilidade de implementação de uma 

agricultura diversa das grandes propriedades monocultoras. Estas primeiras tentativas 

deram-se com imigrantes alemães, suíços e açorianos, mas não foram suficientes para 

a ocupação demográfica, bem como não atraíram o fluxo migratório esperado às terras 

brasileiras (SEYFERTH, 1996). 

Outros fatores, tais como a expansão da produção de café juntamente com a 

proibição do tráfico negreiro em 1850, também impulsionaram os incentivos à migração. 

Pois, “o problema da desmontagem do sistema escravocrata, com seus avanços e 

recuos, a partir de 70 tornava-se um fato irrevogável” (SCHWARCZ, 1993, p. 27), 

apontando o problema da mão de obra como centro das discussões, na medida em que 

se fazia clara a dependência do sistema de produção da mão de obra escrava 

(SCHWARCZ, 1993). Com essas condições, os trabalhadores estrangeiros se 

apresentaram como a grande solução. 

Nesse aspecto, as teorias racistas, especialmente o Darwinismo Social 

evidenciaram-se sob a luz da cientificidade. Nesse sentido, houve uma ênfase à seleção 

natural, à possibilidade de determinação da civilização mediante a classificação das 

raças, além de servir como argumentos para o investimento nas políticas migratórias. 

Diante disso, os incentivos à migração europeia atenderam a dois clamores: “o 

primeiro, povoar as terras inabitadas no sul do país; o segundo, a substituição da mão 

de obra negra pela europeia” (REBELO, 2007, p. 168). Entendendo este contexto sócio 

histórico, percebe-se que essa migração também atendia aos anseios eugênicos da 

época, corroborando com a noção da superioridade da raça europeia e com as ideias 

de aprimoramento social que fariam do Brasil, num futuro próximo, um país branco. 

                                                           
200 Disponível em http://www.brasil.gov.br/old/copy_of_imagens/linha-do-tempo/linha-do-tempo-historia-

da-imigracao acesso em 19 nov 2017. 
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Nessa perspectiva, a miscigenação ganhou evidência no 

discurso nacionalista brasileiro após 1850, vista como mecanismo de formação 
da nação desde os tempos coloniais e base de uma futura raça histórica 
brasileira, de um tipo nacional, resultante de um processo seletivo direcionado 
para o branqueamento da população. Como consequência, será assunto 
obrigatório na discussão da política imigratória (SEYFERTH, 1996, p. 43). 

Assim, o cenário desenhado pautou-se numa proliferação de estudos sobre as 

raças, o que por sua vez, impulsionou um ideal político: a eugenia. Esta, que estabelecia 

como meta a intervenção na reprodução das populações e a concepção de uma ‘boa 

geração’, apoiada na administração científica e racional das reproduções, com 

investimento nos nascimentos ‘ideais’ e o controle as hereditariedades não desejáveis 

(SCHWARCZ, 1993). Deste modo, “as políticas eugenistas tiveram largo espectro e 

entre seus métodos preferidos, junto à esterilização, estava a regulação da reprodução 

da espécie a partir do controle dos casamentos” (SILVA, 2013, p. 907). 

Ainda segundo Schwarcz (2007), a teoria do branqueamento se consolidou como 

uma estratégia de solução brasileira frente às teorias raciais (evolucionismo e 

determinismo racial). O discurso de João Batista de Lacerda, no Congresso Oficial das 

Raças, é um bom exemplo para esta afirmação, tendo em vista que este destacou que 

o Brasil seria branco em cem anos, e que isso se daria tanto pela seleção natural quanto 

pela implementação das políticas migratórias brancas. “[...] [M]as por que branca? A 

explicação está no conteúdo racial ideológico dessa política” (SCHWARCZ, 2007, p. 

14). 

Nesse sentido, “no século XIX, a questão racial ocupava um espaço importante 

no ideário da elite brasileira. [...] [O]nde parlamentares e proprietários definiam seus 

interesses pela obtenção de mão de obra farta, barata” (CASTILHO, 2010, p. 92). 

Recebemos migrantes alemães, açorianos, italianos, espanhóis, suíços, japoneses, 

chineses e outros com registros mais esparsos. Sobre estes dois últimos países com 

registros significativos de migrações para o Brasil, houve um esforço importante no 

sentido de trazê-los e mantê-los em solo brasileiro. Segundo Castilho (2010), os 

imigrantes chineses vieram a partir de uma primeira tentativa, vinculada ao cultivo de 

chás no Rio de Janeiro, em 1810, mas sem sucesso. A retomada no investimento para 

imigração chinesa se deu em 1854 e 1855, quando o governo brasileiro “ordenou a 

representação brasileira na Inglaterra que negociasse com alguma casa comercial [...] 
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a importação de trabalhadores chineses para atender à demanda de braços exigida pela 

lavoura (CASTILHO, 2010, p. 87). 

Em relação aos japoneses, esta imigração teve início em 1908 com destino aos 

cafezais paulistas, mas estes não permaneceram nas lavouras por muito tempo devido 

a sua frustração. Diante desse fator e da necessidade de mantê-los em território 

brasileiro, organizou-se, mediante empresas de colonização, a compra de grandes lotes 

de terra para revendê-las aos imigrantes japoneses (cf. ENNES, 2010). 

A partir destas questões, evidenciam-se os claros movimentos de classificação 

e caracterização dos sujeitos da imigração, estabelecendo hierarquias raciais e 

transformações naqueles considerados os ‘imigrantes ideais’. Dessa maneira, ora os 

interesses estavam na colonização, na necessidade de mão de obra, ora no 

branqueamento e, por vezes, em ambos os movimentos. Mas, de qualquer modo, havia 

sempre uma seleção. 

Esta classificação voltada para a definição de um determinado ‘tipo brasileiro’, 

muito calcada na divisão de raças de Le Bon, sendo esta posta em três grandes grupos: 

“as primitivas (australianos), inferiores (negros, capazes apenas de rudimentos da 

civilização), médias (chineses, japoneses, povos semitas), superiores (indo-europeus)” 

(SEYFERTH, 1996, p. 53). Ainda segundo Seyferth (1996), a tradução desta divisão 

para o Brasil e a tentativa de defesa da imigração europeia estabeleceram apreciações 

para as etnias que estavam em terras brasileiras, onde 

portugueses (formam com os índios e negros as três raças que deram origem 
à nacionalidade, “ativos”, “inteligentes”, “resistentes ao sol” etc); italianos (com 
sua propensão ao pastoreio e artes industriais); espanhóis (“sóbrios”, 
“laboriosos”, “perseverantes”, “humildes” etc); alemães (pelo seu valor 
produtivo). [...] Isto é, construiu uma hierarquia de imigrantes possíveis com 
base numa suposta aptidão “econômica” específica de cada nacionalidade 
(SEYFERTH, 1996, p. 53). 

Nesse sentido, no decreto nº 6455 de 19 de abril de 1907, que estabeleceu as 

bases regulamentares para o Serviço de Povoamento do Solo Nacional, encontramos 

as definições e exigências quanto à imigração. Neste, já em seu Art. 2, define que serão 

acolhidos como imigrantes menores de 60 anos, que não sofram de doenças 

contagiosas, que não sejam reconhecidos como desordeiros, criminosos, mendigos, 

vagabundos ou inválidos e, ainda em parágrafo único estabeleceu: 

Os maiores de 60 annos e os inaptos para o trabalho só serão admittidos 
quando acompanhados de suas familias, ou quando vierem para a companhia 
destas, comtanto que haja, na mesma familia, pelo menos, um individuo valido 
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para outro invalido, ou para um até dous, maiores de 60 annos (BRASIL, 1907, 
s/p.).201 

Ainda, o mesmo decreto determinava incentivos aos imigrantes que atendessem 

a esses requisitos, tais como lotes de terras, ferramentas e sementes. E, em caso de 

casamentos entre brasileiros ‘natos’ e estrangeiros, definia em seu art. 29, capítulo II a 

concessão de um lote de terra provisório, substituído por um de propriedade em 

definitivo, sem nenhum encargo ao casal, se estes convivessem em boa harmonia e 

desenvolvessem a cultura e o aproveitamento do lote de terra com ‘ânimo de continuar’. 

A partir dessas discussões, arriscamos a evidenciar o apagamento dos negros 

como passíveis de investimento para o atendimento às demandas de colonização e 

estímulo à agricultura em pequenas propriedades. Atendia-se, desse modo, aos anseios 

do branqueamento, na medida em que se colocava o negro (lembrando aqui a lógica da 

hierarquia racial) como inferior e incapaz de se gerir. 

Considerando tais questões, inferimos a importância dos processos migratórios 

para a constituição do país, bem como o quanto estes estavam vinculados à 

necessidade de atendimento às demandas do território brasileiro. Precisavam atender 

a necessidades muito específicas: a) mão de obra; b) colonização e implementação da 

agricultura; e c) criação e estabelecimento de um ‘tipo nacional’. Entretanto, é importante 

perguntar quais as características próprias dos atuais movimentos migratórios e de que 

forma podemos pensar em aspectos de aproximação e distanciamento em relação aos 

modos pelos quais a imigração ocorreu até então no Brasil.  

É preciso apontar que a política migratória brasileira, diferente do caso dos 

Estados Unidos e da Europa, foi se constituindo não sob uma política restritiva e de 

controle ostensivo de fronteiras, mas sim sob a garantia da discricionariedade do 

Estado, que estabelece quem são os bem-vindos no território brasileiro (VENTURA, 

2014). Com a Lei n. 13.445/2017, o Brasil estabeleceu novas regras para a migração, 

rompendo com o Estatuto dos Estrangeiros, instrumento criado ainda na ditadura militar, 

e anunciando uma legislação com ênfase na garantia de direitos. Nesse sentido, a nova 

lei dispõe sobre a garantia, por exemplo, da “inclusão social, laboral e produtiva do 

migrante, por meio de políticas públicas” e sobre a “promoção do reconhecimento 

acadêmico e do exercício profissional no Brasil”, vetando o ingresso de quem já tenha 
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em algum momento “praticado ato contrário aos princípios e objetivos da Constituição 

Federal” e prevê a expulsão de indivíduos migrantes por determinados crimes (BRASIL, 

2017). Tais modificações na legislação nos leva a problematizar como as demandas de 

mão de obra, talvez agora especializada, e a manutenção de um ‘tipo nacional’ que 

acolhe quem produz e expulsa quem transgride, ainda constituem a política migratória 

brasileira. 

Considerando estes aspectos, e retomando também as regras definidas 

especialmente no decreto de 1907, supracitado, onde a boa saúde e as condições de 

ser produtivo em terras brasileiras ganham especial destaque na concessão de entrada 

ao país, é possível interrogar os enunciados a respeito do Brasil como um país 

acolhedor levantados no início dessa seção. Assim, questionamos se conseguimos 

romper com as formas de acolhimento produzidas naquele momento, em comparação 

com as condições contemporâneas. Parece que os migrantes ainda precisam atender 

a requisitos de boa saúde e condições de produtividade para a garantia de sua entrada 

em territórios ‘estrangeiros’. Com isso, produzimos outros movimentos, mas não 

rompemos com a lógica da marcação do Outro em sua diferença, o que se percebe 

também nas relações de/com o trabalho, como veremos a seguir. 

 

2.2 A centralidade do trabalho  

Para pensarmos o movimento migratório e seus efeitos nas relações de trabalho, 

partimos na aproximação que realizamos com a cidade de Lajeado/RS, localizada a cem 

quilômetros de Porto Alegre. Com cerca de setenta mil habitantes, desde 2013 o 

município vem vivenciando um fluxo migratório diferente do vivido no final do século 

dezenove, quando descendentes de italianos e alemães colonizaram a cidade. 

A colonização alemã deixou marcas inconfundíveis no município. Desde o 
estilo arquitetônico até o comportamento das pessoas, muitas coisas lembram 
o país de onde vieram os primeiros colonizadores. As construções em estilo 
enxaimel ainda são encontradas em grande número na cidade. [...] Da mesma 
forma, os imigrantes italianos também deram parcela de contribuição para a 
riqueza do município. De modo especial na parte alta, onde hoje estão os 
novos municípios de Progresso, Sério, Canudos do Vale, Marques de Souza e 
Boqueirão do Leão (PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO, s/a). 
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Desta vez, a origem é o Haiti. País este que sofreu com graves intempéries 

naturais, causando uma crise civil, que desencadeou a saída de milhares de haitianos, 

levando inclusive a criação da nova nomenclatura de refugiados ambientais (ACNUR, 

2016). O Brasil se constituiu com um dos países acolhedores deste processo, 

especialmente em decorrência de sua atuação nas missões de paz das Nações Unidas. 

Atualmente, Lajeado conta, segundo informações preliminares202, com cerca de 

mil e duzentos moradores haitianos. Ou seja, a cidade viu-se em um novo processo de 

acolhida e de configuração. Além dos haitianos, pessoas de outras nacionalidades, tais 

como senegaleses e colombianos, também se fazem presentes. Considerando este 

aspecto, o município, por intermédio da Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência 

Social (STHAS), na necessidade de criar formas efetivas de aproximação e acolhida, 

contratou junto ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) um funcionário 

haitiano com foco no primeiro atendimento e na articulação com as diferentes redes de 

serviços (saúde, assistência, judiciário, entre outros), à medida que Lajeado passou a 

não ser mais uma cidade de passagem para os haitianos, mas um local de residência 

e, dessa forma, um local de trabalho. 

De acordo com Ferreira (2017), eles vieram do norte às regiões sul e sudeste 

chamados por empresas, em especial em 2012 - ano seguinte ao do grande terremoto 

do Haiti; assim, chegaram com/por ofertas de trabalho de fato existentes. Desde então 

o fluxo foi se intensificando, e os imigrantes chegam com recursos próprios por 

indicação e, muitas vezes, com o auxílio de familiares e amigos que já se encontram 

instalados na região. 

Considerando estes fatores, destacamos as diferenças no que tange aos 

movimentos migratórios e as similaridades quanto ao acolhimento, especialmente em 

relação ao mercado de trabalho. Assim, “mesmo que haja [...] algo muito novo na origem 

dos atuais deslocamentos em massa de pessoas, pouco há de inédito no padrão de 

respostas sociais/políticas a eles” (BAUMANN, 2017, p. 70). Isto é, talvez não em sua 

totalidade, mas em grande parte os haitianos vêm se estabelecendo nas vagas de 

trabalho da região. Assim, frigoríficos, empresas de móveis, dentre outras, criam 

políticas de acolhida - em relação ao trabalho - a esta população. Porém, também é 

                                                           
202 Informações preliminares fornecidas a partir de contato com equipe do Centro de Referência de 
Assistência Social. 
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preciso assinalar que ainda há aquelas - principalmente multinacionais - onde a entrada 

desses trabalhadores estrangeiros não é permitida. 

Nesse sentido, buscamos agora, num movimento de aproximação, pensar as 

questões contemporâneas que impulsionaram o Brasil como rota migratória frente ao 

que foi e vem sendo colocado como uma crise mundial. Destacamos nessa busca a 

predominância de trabalhos acadêmicos e reportagens jornalísticas que abordam a 

migração haitiana e senegalesa ao Brasil, embora nos registros oficiais constem 

também Sírios, Bolivianos, Congoleses, Palestinos, Angolanos, Paquistaneses, entre 

outros. 

Tal visibilidade denota a forte evidência dada em veículos de comunicação e na 

própria produção acadêmica, a estas duas etnias no Sul do país, território ao qual se 

dirige as intenções de pesquisa, o que não necessariamente está vinculado a maior 

presença numérica. Segundo Uebel e Rückert (2016), ao analisarem dados referentes 

aos fluxos migratórios entre 2007 e 2014 para o Estado do Rio Grande do Sul, destacam 

que os haitianos ocupam o 10ª lugar como grupo imigratório e os senegaleses em 92ª 

no ranking das nacionalidades dos migrantes. Nesse sentido, um primeiro 

questionamento é no sentido de que tal visibilidade não se dá, muito fortemente, pela 

fácil identificação de haitianos e senegaleses, visto a questão racial.  

 Entre o período de 2010 a 2013, algumas questões econômicas e sociais 

colocavam, o Brasil num cenário promissor, gerando expectativas de crescimento na 

geração de emprego e renda. Além desta questão econômica, o país estava em 

evidência junto às Nações Unidas, tendo assumido a Missão das Nações Unidas para 

Estabilização no Haiti (Minustah) em 2004. 

Nessa perspectiva, é importante mencionar também a globalização e seus 

efeitos sobre os processos de trabalho. Hardt e Negri (2001) discorrem sobre estes 

processos de mudança, apontando dois modelos de economia: industrial e de 

informação. Mas não os apontam no sentido de uma sobreposição, mas dos efeitos que 

uma economia da informação produz sobre os modos de produção e de trabalho. Um 

dos aspectos apontados pelos autores é a descentralização da produção, ocasionando 

uma dispersão das fábricas. 

A partir deste apontamento, podemos inferir que há um redirecionamento das 

cidades fabris e de uma economia industrial coexistindo a economia da informação com 

maior intensidade nos países em desenvolvimento. Nesse aspecto, há um 
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redirecionamento das necessidades de mão de obra migrante, considerando as 

mudanças no processo de trabalho e as ampliações e terceirizações de grandes 

corporações localizadas em países desenvolvidos para os em desenvolvimento. 

Em Lajeado, por exemplo, embora os dados datem do período anterior ao início 

da vinda dos haitianos, o setor secundário é responsável por mais da metade da 

economia do município, destacando-se a indústria de alimentos, onde a grande maioria 

dos trabalhadores recebe até dois salários mínimos. E é justamente na indústria de 

alimentos onde a população migrante tem conseguido espaço de trabalho, mesmo, 

muitas vezes, possuindo, por exemplo, ensino superior completo. 

De 2005 a 2011 a tendência se acentuou, e neste último ano 56,52% dos 
empregados do setor industrial do município recebiam até 2 salários mínimos. 
Já o volume de empregados com remuneração na faixa de 2,01 a 5 salários 
mínimos foi de aproximadamente 36,61% em 2011. 

O setor Industrial de Lajeado é bastante diversificado, com destaque 
principalmente ao ramo de "produtos alimentícios e bebidas". Seguem-se os 
ramos de "Têxtil e artefatos de tecidos", "Madeira e mobiliário", "Metalurgia", 
"Borracha" e outros (PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO, s/a). 

 

Nessa perspectiva, vale sinalizar os rompimentos no que tange aos movimentos 

migratórios da época moderna, considerando, neste sentido as discussões produzidas 

por Baumann (2005), ao destacar a produção do refugo humano. O autor analisa o 

processo de colonização como catalisador de migrações, na medida em que havia a 

produção de um excedente populacional, dando a Europa, especialmente, “uma 

superioridade tecnológica e militar sobre os territórios ainda intocados pelos processos 

modernizantes. Isso lhes permitia ver e tratar essas áreas como “vazias” e torná-las 

vazias caso os nativos resistissem” (BAUMANN, 2005, p. 51). 

Outro aspecto está vinculado à modernização dos modos de vida. Este alcance 

global implica em consequências, onde, segundo Baumann (2005), a falta de espaços 

“vazios” não permite mais a “remoção do refugo humano”, impactando nos fluxos 

migratórios, não mais os países desenvolvidos colonizando “terras de ninguém”, mas a 

população de países em desenvolvimento buscando os grandes centros na esperança 

de melhores condições de vida, em uma inversão dos deslocamentos do período 

colonial 
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Porém, na medida em que o Brasil também é um país em desenvolvimento, 

marcado por sérias questões de desigualdade social, também chama a atenção que 

este tem se colocada como ponto de chegada nas recentes rotas migratórias. Alguns 

estudos apontam para uma inversão no padrão migratório, sinalizando para o quanto 

os fluxos concentravam-se predominantemente no eixo Sul-Norte. Entretanto, 
no contexto de crise econômica, países em desenvolvimento – como o Brasil - 
começam a despontar como polos de imigração [...]. Podemos destacar como 
as causas principais dessa inversão: a crise econômica vivenciada no 
continente europeu, a elevação do status brasileiro no cenário internacional e 
a demanda por mão de obra (PAIVA, LEITE, 2014, p. 03). 

Os mesmos autores ainda ressaltam outro aspecto importante para a 

compreensão dos movimentos migratórios. Destacam, em primeiro plano que “todo 

imigrante, é antes um emigrante” (PAIVA, LEITE, 2014, p. 04), o que nos alerta para o 

quanto as condições para estes movimentos precisam estar relacionadas com a origem 

e com o destino, ou seja “as mudanças no cenário internacional criaram uma condição 

favorável à migração transnacional nas duas pontas do fluxo” (PAIVA, LEITE, 2014, p. 

04). 

Porém, cabe ressaltar, que no caso do Brasil já estamos em outras condições 

econômicas e sociais, considerando que o ano desta publicação coincide ainda com o 

período de aquecimento da economia brasileira. De qualquer modo, continua em jogo, 

nos processos migratórios, a saída de uma determinada condição socioeconômica, 

humanitária, entre outros fatores, em busca de outra que pareça mais favorável. 

         Ainda, a busca por melhores condições, especialmente socioeconômicas 

vincula-se à produção dos excedentes, dos refugos conforme bem caracteriza Baumann 

(2005), colocando no migrante esta condição e a sua presença como o “sal na ferida” 

(p. 74). Nesse sentido, os migrantes, de alguma forma, “são personificações do colapso 

da ordem” (BAUMANN, 2017, p. 20). Dito de outro modo, a atual política migratória 

consolida a divisão do mundo em duas grandes categorias: por um lado, um mundo 

desejável, limpo e saudável, e, por outro, o mundo dos ‘remanescentes’, indesejados e 

problemáticos (AGIER, 2008 apud BAUMAN, 2017). 

         Sendo assim, a condição de migrante também se coloca frente à população local 

como anúncio das suas próprias fragilidades, onde 

eles nos tornam conscientes e nos lembram daquilo que preferiríamos nos 
esquecer ou, melhor ainda, fazer de conta que não existe: forças globais, 
distantes, mas [...] poderosas o suficiente para interferir também em nossas 
vidas [...]. Esses nômades – não por escolha, mas por veredicto de um destino 
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cruel – nos lembram, de modo irritante, exasperante e aterrador, a (incurável?) 
vulnerabilidade da nossa própria posição (BAUMANN, 2017, p. 21). 

Com isso, não cabe mais caracterizar, considerando os processos migratórios 

contemporâneos e as condições do território brasileiro, as necessidades e os possíveis 

motivos de cada nacionalidade, tendo em vista que o que se coloca em questão também 

são outras formas e condições para a migração, assim como as mudanças na economia 

global. Nesse aspecto, não se desconsidera o terremoto no Haiti, a pobreza extrema no 

Senegal, a guerra na Síria e outros fatores específicos de cada localidade que 

impulsionam o deslocamento, mas os fatores que colocaram o Brasil como um cenário 

favorável (novamente), considerando que, nas últimas décadas, éramos um país de 

emigração, tanto interna quanto transnacional203. 

Assim, remontamos, de algum modo, a centralidade pela busca de novas 

condições de geração de emprego e renda como estímulo ao migrante. Portanto, o 

trabalho pode ser caracterizado como o centro da relação entre o país de origem e o 

país de destino, na medida em que se coloca a necessidade de geração de renda ou a 

necessidade de mão de obra.   

Nesse cenário, a situação dos haitianos em Lajeado traz algumas questões para 

serem pensadas nessa relação estreita entre acolhida dos imigrantes e o trabalho. Em 

um contato inicial com o haitiano que realiza o trabalho junto à Assistência Social do 

município, este marca o que considera as diferenças dos haitianos para os senegaleses, 

enfatizando, justamente, uma suposta maior adaptação ao trabalho nas fábricas. 

  

Os senegaleses 'gostam de fazer comércio'. Nós [haitianos] trabalhamos bem, 
isso ajuda bastante. Eles [empresários] gostam da gente. O respeito é um 
princípio importante para nós. Vem da Igreja e levamos para a vida, para o 
trabalho. Respeitamos horários, respeitamos o que pedem para fazer. Eles 
[empresários] gostam disso (Diário de campo de GD, 02 de fevereiro de 2018).  

Na conversa, S. também se mostra solícito às demandas dos senegaleses. A 
língua os une. Falam francês. S. está articulando, junto às autoridades - 
principalmente junto à Associação Comercial e Industrial de Lajeado (ACIL) - 
um espaço, uma espécie de 'camelódromo' - para que os senegaleses também 
tenham seu espaço de trabalho. Chama atenção a preocupação de S. - e talvez 
do povo haitiano - com o próximo. Não importa quem seja, não irão deixar sem 
comida, sem apoio (Diário de campo de GD, 02 de fevereiro de 2018). 

                                                           
203 De acordo com levantamento realizado pelo Ministério das Relações Exteriores cerca de 2,5 milhões de 
brasileiros estavam vivendo fora do país em 2012. 30% menos do que os últimos dados divulgados pelo 
Itamaraty, em 2008. Informações disponíveis em: http://www.brasileirosnomundo.itamaraty.gov.br/a-
comunidade/estimativas-populacionais-das-comunidades Acesso em 07 fev 2018. 
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Neste aspecto, há a produção de novos modos de desqualificação e 

precarização dessas relações no intuito de atender às demandas econômicas, o que se 

aproxima das necessidades dos primeiros movimentos migratórios brasileiros, embora 

os modos de trabalho/produção sejam outros. 

3. Conclusão 

 De acordo com a Lei n. 13.445/2017, àqueles que pretendem ingressar em 

território nacional podem ser concedidos 5 tipos de visto: de visita, temporário, 

diplomático, oficial e de cortesia. Em todos, a questão do trabalho aparece como item 

que auxilia a receber uma dessas concessões. Na mesma medida, parece ser a 

possibilidade de novas oportunidades de trabalho que colocam o Brasil como um destino 

interessante para a migração, um espaço luminoso - dinâmico, com maior conteúdo em 

capital (SANTOS, 2001). 

 Com isto, o Brasil que, nas últimas décadas, era  visto como um país de 

emigração, tornou-se (novamente) também um país de imigração; assim, é espaço 

luminoso, mas também espaço opaco -  pouco dinâmico e, em determinadas regiões, 

com pouco desenvolvimento capital (SANTOS, 2001). Isso demonstra a complexidade 

do fenômeno migratório e o peso que a mobilidade urbana tem nos arranjos 

internacionais, além de demonstrar a importância do trabalho na constituição da 

identidade nas sociedades contemporâneas e na legitimação dos imigrantes enquanto 

sujeitos de direito. 

No caso de Lajeado, através de nossas primeiras inserções em relação à 

pesquisa, observamos que a contratação da população de imigrantes haitianos é feita 

por empresas e indústrias que buscam suprir a falta de trabalhadores locais, em 

determinados setores muitas vezes precarizados, em especial o da indústria alimentícia. 

Nesse contexto, os costumes, as cores e as diferentes formas dos imigrantes de lidar 

com a saúde, a educação e o trabalho produzem outras formas possíveis de relação 

com a cidade, com as ruas e as instituições. 
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PROTEÇÃO À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA REFUGIADA DESACOMPANHADA E 
SEPARADA: DESAFIOS AO SERVIÇO SOCIAL 

 

Roberta Gomes Thomé204 
Ariane Rego de Paiva205 

1. Introdução 

Este trabalho objetiva o debate acerca da situação de crianças e adolescentes 

desacompanhados/as ou separados/as, solicitantes de refúgio no Brasil, atendidos/as 

pelo Serviço Social da Coordenadoria de Defesa dos Direitos da Criança e do 

Adolescente da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro206. Busca-se elucidar, 

a partir de referências teóricas e da análise da legislação brasileira, como o governo 

trata as questões referentes a esse segmento populacional que se encontra em situação 

de extrema vulnerabilidade e violação de direitos, trazendo à tona a problematização de 

alguns pontos a se considerar a partir da experiência de atendimento.   

O desenvolvimento capitalista e o acirramento das precárias condições de vida 

de grandes parcelas populacionais pelo mundo implicam em fluxos migratórios cada vez 

mais complexos. Harvey (2013) indica que as mudanças do regime de “acumulação 

flexível” (em contraponto ao regime rígido do fordismo) a partir da década de 1970 estão 

associadas a um novo sistema de regulamentação política e social, que também 

impactam em novas formas de controle do trabalho e do emprego. Para o autor, novos 

grupos de imigrantes nas grandes cidades podem significar “coisas bem diferentes em 

diferentes lugares” (HARVEY, 2013, p. 145). Podem significar novas estratégias de 

sobrevivência para desempregados ou pessoas que vivenciam situações de 

discriminações, bem como podem existir apenas grupos de imigrantes tentando entrar 

em um sistema capitalista. A eclosão de conflitos de ordem econômicos e políticos no 

cenário internacional também têm contribuído para os deslocamentos forçados devido 

à violação de direitos humanos – sobretudo de mulheres e crianças.  

                                                           
204 Assistente Social da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e Mestranda em Serviço Social 
pela PUC – Rio. robertagthome@gmail.com 
205 Doutora em Política Social; Professora do Departamento de Serviço Social da PUC-Rio. 
arianerpaiva77@hotmail.com  
206 Este artigo é um esforço de sistematizar as reflexões advindas da inserção de uma das autoras como 
assistente social na Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e do processo de orientação acadêmica 
para elaboração da dissertação de mestrado. 
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Dentre os imigrantes, os refugiados fazem parte de um grupo específico, 

delimitado no plano internacional pela Convenção das Nações Unidas de 1951, e 

também inclui aqueles que passaram por experiências de fuga dos países de origem 

porque a vida, segurança ou liberdade tenham sido ameaçadas pela violência 

generalizada, a agressão estrangeira, os conflitos internos, a violação maciça dos 

direitos humanos ou outras circunstâncias que tenham perturbado gravemente a ordem 

pública (DECLARAÇÃO DE CARTAGENA, 1984).   

A situação de refúgio está inter-relacionada à perspectiva de defesa dos direitos 

humanos no plano internacional, tanto no seu aspecto jurídico quanto institucional. Os 

principais instrumentos jurídicos da Organização das Nações Unidas - ONU norteadores 

das ações de proteção a este segmento, além da Declaração dos Direitos Humanos de 

1948, são: a Convenção dos Refugiados de 1951; o Protocolo dos Refugiados de 1967; 

a Convenção sobre a Proteção dos Direitos de Todos Migrantes de 1990; o Protocolo 

para Prevenir, Suprimir, e Punir o Tráfico de Pessoas de 2000; o Protocolo contra o 

Tráfico de Migrantes de 2000; e os instrumentos jurídicos da Organização Internacional 

do Trabalho - OIT sobre os direitos dos trabalhadores migrantes.  

O Brasil é signatário destes tratados, e possui uma lei específica que regula a 

situação de refugiados, a Lei 9.474, de 22 de julho de 1997, considerada um avanço no 

plano legislativo. Porém, no que tange à regulação da proteção dos imigrantes, até 2017 

o país ainda utilizava a lei nacional conhecida como Estatuto do Estrangeiro (Lei 

6.815/1980) que, além de utilizar essa nomenclatura que denota cunho preconceituoso 

e xenófobo, não promovia a proteção devida a imigrantes indocumentados ou 

irregulares no país de acordo com padrões internacionais, aumentando ainda mais as 

situações de vulnerabilidades de certos grupos de imigrantes, dentre eles as crianças e 

adolescentes desacompanhadas e separadas.  

O Comitê das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança define a criança 

desacompanhada como sendo aquela com menos de 18 anos que foi separado de seus 

pais e outros parentes e que não está sob a supervisão de um adulto que, por lei ou por 

costume, é responsável por ela. A separada é aquela que foi separada de seus pais ou 

prévios representantes legais, mas não necessariamente de outros parentes, de modo 

que essa esteja acompanhada por outro membro adulto de sua família.  
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Espera-se que com a nova Lei da Migração, aprovada em maio de 2017, amplie-

se os direitos e as condições de permanência dos imigrantes no país, apesar de ter 

havido várias perdas com vetos do projeto original.  

Em relação às crianças e adolescentes migrantes, a principal referência para as 

políticas de atendimento e proteção é o parecer consultivo oc 21-14, da corte 

interamericana de direitos humanos sobre “direitos e garantias de crianças no contexto 

da migração e/ou em necessidade de proteção internacional”, de 19 de agosto de 2014.  

De acordo com este documento, são muitos os motivos que levam crianças e 

adolescentes a migrarem: em busca de oportunidades (econômicas ou educacionais); 

a fim de reagrupar-se com familiares que já migraram; devido ao crime organizado, 

desastres naturais, abuso familiar ou extrema pobreza; tráfico infantil; etc. Atualmente, 

muitas crianças se deslocam de forma independente e sem companhia, o que requer 

diferentes formas de proteção, quando trasladam com seus pais, membros da família 

ampliada ou outros adultos. 

Os quatro princípios reitores da convenção sobre os direitos da criança devem 

estar presentes em qualquer ação de proteção à criança migrante: a não discriminação 

de qualquer natureza, o interesse superior da criança, o respeito ao direito à vida, à 

sobrevivência e ao desenvolvimento, e o princípio de respeito à opinião da criança em 

todo o processo que a afete, o que requer a garantia de sua participação nos 

procedimentos de migração e asilo. 

No Brasil, além do Parecer Consultivo, o Estatuto da Criança e do Adolescente 

- ECA é o instrumento balizador das ações direcionadas às crianças e adolescentes 

migrantes. Apesar de haver um aparato jurídico para a proteção deste público, há 

questões relevantes para se efetivar os direitos em políticas públicas e é sobre este 

aspecto que este trabalho se detém. 

Para melhor exposição do artigo, este foi dividido em três partes. No primeiro, é 

traçado o marco da Constituição Federal que elenca novo disciplinamento legal para o 

público infanto-juvenil e as contradições da ofensiva neoliberal contemporânea que 

reconfigura as políticas públicas, em especial as sociais, tornando-as mais seletivas e 

precarizadas. No segundo item, é abordada a situação social e jurídica de crianças e 

adolescentes solicitantes de refúgio atendidas na Defensoria Pública do Estado do Rio 

de Janeiro e no último, é realizada uma exposição acerca dos desafios postos ao 
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Serviço Social no atendimento desta nova configuração por demandas sociais, além das 

considerações finais. 

 

2. A ofensiva neoliberal e a proteção social brasileira de crianças e adolescentes 

Os princípios da Constituição da República de 1988 representaram os anseios 

por mudanças de grande parte da população que reivindicava a democracia, a qualidade 

dos serviços prestados e o acesso universal às políticas sociais. A Carta Magna 

inaugurou um marco importante no sistema de proteção social voltado para as crianças 

e os adolescentes no Brasil, que até então era regido pela Doutrina da Situação Irregular 

do Código de Menores de 1979 e que não previa a garantia de direitos fundamentais 

como saúde, educação, entre outros.  

Passou a vigorar então a Doutrina da Proteção Integral, que inclui crianças e 

adolescentes como sujeitos titulares de direitos reconhecidos juridicamente. A política 

social não é mais direcionada para os “menores em situação irregular”, mas passa a ter 

um caráter universal, isto é, contempla todas as crianças e adolescentes sem qualquer 

tipo de discriminação.  

Seguindo esta orientação e no intuito de regulamentar essa nova doutrina, foi 

promulgada a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que disciplina o Estatuto da Criança 

e do Adolescente - ECA cujos princípios básicos norteadores nasceram em perfeita 

combinação com os princípios constitucionais e os documentos internacionais que 

trataram dos direitos fundamentais da população infanto-juvenil.  

Nos anos que se seguiram a aprovação da Constituição Federal e do ECA, o 

Brasil vivenciou as mudanças no mundo do trabalho e o avanço da política neoliberal 

que representaram um movimento de ataque a universalidade dos direitos sociais e um 

retrocesso nas conquistas históricas da classe trabalhadora pelos direitos trabalhistas e 

previdenciários. A década de 1990 foi marcada pelo receituário neoliberal e operaram-

se mudanças na estrutura do Estado brasileiro embasadas em críticas ao seu padrão 

intervencionista, inclusive na área social.  

Segundo Behring (2003), as contrarreformas vivenciadas no período destacaram 

a relação de recomposição do Estado pelo fortalecimento do mercado, a perda de 

autonomia e soberania nacional em virtude da lógica mundial e a crise social pela 

restrição das políticas públicas. Além das privatizações de empresas estatais, os 
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governos da década de 1990 colocaram na agenda do Congresso Nacional a reforma 

previdenciária, administrativa e tributária, para garantir o ajuste fiscal. Com o 

aprofundamento das desigualdades sociais, o aumento do desemprego e o controle de 

gastos públicos para a área social, o Estado, a despeito das conquistas constitucionais, 

passou a prestar políticas sociais focalizadas, precárias e transferiu para organizações 

da sociedade civil parcela das responsabilidades pela execução das políticas sociais.  

Nos anos 2000, apesar de se perceber uma inflexão nos indicadores sociais, não 

se verificou grandes mudanças no padrão de oferta das políticas sociais e 

principalmente nas relações de poder históricas da sociedade brasileira. Esta fase, 

chamada de social-liberalismo, mudou certos aspectos do neoliberalismo para preservar 

sua essência, dentre eles a reconfiguração das intervenções do Estado nas expressões 

da questão social, onde houve aumento dos gastos sociais, mas em proporção menor 

do que o pagamento dos juros e amortizações da dívida pública (CASTELO, 2013).   

Não se pode negar que houve impactos positivos das políticas sociais 

implementadas pelos governos que se seguiram nos anos 2000, mas também é verdade 

que não houve alteração na desigualdade social, que ainda permanece alarmante e 

tampouco significou avanços em relação aos direitos sociais. Segundo Castelo (2013), 

os rendimentos da classe trabalhadora subiram nos últimos anos com o aumento do 

salário mínimo, dos acordos coletivos entre patrões e empregados favoráveis ao 

trabalho, dos programas de transferência de renda e das mobilizações e greves. 

Ressalva o autor que para o trabalho são ganhos consideráveis, mas muito menor do 

que a renda do capital, sem falar na concentração da propriedade e a marca da 

desigualdade entre classes no país.  

Com a saída do governo petista que permaneceu por aproximadamente 13 anos, 

em decorrência do impeachment da presidente Dilma Rousseff (2011-2016), o que se 

verifica é o surgimento de um padrão ideo político de regulação estatal que, nas palavras 

de Moreno (2016) trata-se do modelo ortodoxo neoliberal que se resume na ação de 

ajuste fiscal. Tal governo, presidido por Michel Temer (2016 até os dias atuais), tem 

empreendido medidas austeras de ajuste fiscal, que aviltam os direitos dos 

trabalhadores. A medida principal que terá efeitos a curto e longo prazo para as políticas 

sociais foi a aprovação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC 241 na Câmara 

dos Deputados e PEC 55, no Senado Federal) que limita os gastos públicos em um 
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período de 20 anos, o que afetará diretamente as políticas de saúde, educação e 

assistência social. 

A realidade brasileira e o contexto de crise lançam desafios. Se por um lado 

houve ganhos jurídico-legais e, de certa forma, sociais, por meio das políticas públicas, 

por outro lado, ainda se verifica o descumprimento da lei, expresso no deficiente sistema 

de proteção social e o consequente aumento do desemprego e da miséria. Isso impacta 

diretamente no dever do Estado de garantir uma vida digna às crianças e adolescentes 

deste país, legitimando, desta forma, o abandono social desse segmento, 

principalmente no que se refere aos solicitantes de refúgio ou refugiadas.  

 

3. A situação social de crianças e adolescentes solicitantes de refúgio: uma 

análise da realidade da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. 

No Brasil, o Estatuto do Refugiado (Lei 9.474, de 22 de julho de 1997) estabelece 

normas para os refugiados e os solicitantes de refúgio no Brasil e criou o Comitê 

Nacional para os Refugiados (CONARE), órgão pertencente ao Ministério da Justiça, 

que tem competência para analisar os pedidos e declarar o reconhecimento, em 

primeira instância, da condição de refugiado; decidir o término e determinar a perda da 

condição de refugiado, em primeira instância, e orientar e coordenar as ações 

necessárias à eficácia da proteção, assistência e apoio jurídico aos refugiados. 

(BRASIL, 1997) 

A Lei 9.474/97, ao tratar do refugiado, considera a definição da Convenção 

Internacional sobre o Estatuto de Refugiados de 1951 e do Protocolo sobre o Estatuto 

dos Refugiados de 1967 - que nomeiam o refugiado como sendo aquele indivíduo que 

teme ser perseguido por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou 

opinião política- e também segue a orientação da Declaração de Cartagena de 1984 no 

que tange a extensão do conceito de refugiado, ao abranger pessoas que tenham fugido 

do seu país em decorrência da violência generalizada. Deste modo, para a lei brasileira, 

refugiado é aquele que,  

I - devido a fundados temores de perseguição por motivos de raça, religião, 
nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas encontre-se fora de seu país 
de nacionalidade e não possa ou não queira acolher-se à proteção de tal país; 
II - não tendo nacionalidade e estando fora do país onde antes teve sua 
residência habitual, não possa ou não queira regressar a ele, em função das 
circunstâncias descritas no inciso anterior; III - devido a grave e generalizada 
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violação de direitos humanos, é obrigado a deixar seu país de nacionalidade 
para buscar refúgio em outro país (BRASIL, 1997)  

 

O Relatório Anual “Tendências Globais” da Agência do Alto Comissariado das 

Nações Unidas para refugiados - ACNUR, que registra o deslocamento forçado no 

mundo, revela um total de 65,6 milhões de pessoas deslocadas por guerras e conflitos 

até o final de 2016 – um aumento de 300.00 pessoas em relação ao ano anterior. O 

mesmo documento informa que 51% da população refugiada correspondem a crianças 

(menores de 18 anos) e que 75.000 crianças são desacompanhadas e separadas, 

principalmente afegãs e sírias. 

Estudo realizado pelo CONARE/Ministério da Justiça (2017) revela o número 

total de 10.308 solicitações de refúgios no Brasil até dezembro de 2016, sendo em maior 

número venezuelanos (3.375), cubanos (1370), Angolanos (1.353), Haitianos (646), 

sírios (391) seguidos dos congoleses (382). Das solicitações, 9% correspondem a 

crianças (0 a 12 anos) e 2% de adolescentes (13 a 17 anos).  

No Brasil, a solicitação de refúgio é gratuita e efetuada em qualquer posto da 

Polícia Federal. Após registrá-la, o solicitante recebe um Protocolo que é válido por um 

ano e renovável até a decisão final do CONARE sobre este pedido. O protocolo é o 

documento de identidade do refugiado/a e lhe dá o direito de obter a carteira de trabalho, 

o CPF e acessar todos os serviços públicos. (ACNUR, 2015) 

Desde 2010, vem ocorrendo uma crescente entrada de refugiados no Brasil e, 

com isso, têm aparecido uma parcela composta de crianças e adolescentes 

desacompanhadas de seus pais ou separadas de suas famílias, que ingressam no país 

mediante as formas de admissão elencadas na lei207 ou sem qualquer tipo de visto para 

depois solicitar o refúgio. Quando a criança e o adolescente se encontram sem os pais, 

mas estão sob os cuidados de uma terceira pessoa, existe a necessidade de regularizar 

a representação legal deles, o que requer a intervenção do sistema de justiça, com 

vistas à proteção desse segmento.  

Até 2017, não existia uma orientação para o atendimento de crianças e 

adolescentes imigrantes desacompanhadas. Somente em 09 de agosto de 2017 foi 

aprovada uma Resolução Conjunta nº 01 elaborada pelo Comitê Nacional para 

                                                           
207 Que antes era regido pela Lei nº 6815/1980 (Estatuto do Estrangeiro) e passa a ser regido 
pela Lei nº 13.445 de 24 de maio de 2017, que instituí a Lei de imigração, mas que só passou a 
vigorar após 180 dias de sua publicação. 
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Refugiados (CONARE), pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (CONANDA), pela Defensoria Pública da União (DPU) e pelo Conselho 

Nacional de Imigração (CNIg), para determinação de procedimentos de identificação, 

atenção e proteção para crianças e adolescentes desacompanhados ou separados, de 

outras nacionalidades ou apátridas.  

Para efeito desta resolução, crianças e adolescentes desacompanhados são 

aqueles que não possuem pessoa adulta lhe acompanhando em território nacional e 

separados são aqueles que estão acompanhados por uma pessoa adulta que não é o 

responsável legal. 

As crianças e adolescentes e os adultos que não são seus responsáveis legais 

que residem no Rio de Janeiro são encaminhados a Coordenadoria de Defesa dos 

Direitos da Criança e Adolescente (CDEDICA) pela Polícia Federal ou pela Cáritas 

Arquidiocesana do Rio de Janeiro208. O atendimento a população infanto-juvenil 

refugiada na CDEDICA está previsto no artigo 20, inciso IV da Deliberação CS/DPGE 

Nº 76 de 31 de agosto de 2011 que fixa e modifica atribuições deste órgão.   

Durante os anos de 2016 e 2017 (levantamento até agosto deste ano), a 

Defensoria Pública recebeu dez casos, perfazendo um total de três crianças e nove 

adolescentes refugiados/as sem representantes legais, oriundos da República do 

Congo (3), Angola (7), Guiné (1) e Senegal (1). As solicitações de refúgio são 

decorrentes de perseguição política, étnica, religiosa (nos casos de Angola, Guiné e 

Senegal) e de guerra interna com grave ameaça a violação dos direitos humanos (no 

Congo).  

Tais crianças e adolescentes supracitadas têm ficado sob os cuidados de irmãos, 

de pessoas da família extensa, de terceira pessoa com quem tem apenas vínculo 

socioafetivo ou de uma terceira pessoa sem vínculo de parentesco e socioafetivo, todos 

refugiados/as geralmente da mesma nacionalidade. Uma adolescente foi encaminhada 

para acolhimento institucional por se encontrar sem adulto cuidador, sendo direcionada 

posteriormente para família acolhedora.   

A criança e o adolescente desacompanhados ou separados dos pais ou do seu 

representante legal, na condição de refugiados/as, tem enfrentado um obstáculo na sua 

                                                           
208 Organização da sociedade civil que trabalha atendendo refugiados e os solicitantes de refúgio 
com o objetivo de prestar assistência e proteção aos mesmos. Atua em convênio com o Alto 
Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) e o Ministério da Justiça.  
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recém-chegada ao Brasil no que se refere à solicitação de refúgio. Isso porque a 

representação legal deste segmento tem sido pré-requisito para a concessão do 

protocolo do pedido de refúgio. Sem a comprovação formal da guarda, o pedido é 

negado, logo, as crianças e adolescentes indocumentadas ficam em situação irregular 

no país e, portanto, impossibilitadas de acessarem alguns serviços públicos, tais como 

educação e assistência social.  

As crianças e adolescentes atendidas na CDEDICA vivenciam situação de 

vulnerabilidade social, pois enfrentam problemas em relação ao idioma (com exceção 

dos angolanos), a falta de documentos, de referência familiar, de ausência de moradia 

ou moradia precária, de renda, de escola, saúde, sendo fundamental a intervenção das 

políticas públicas para proteção integral dos mesmos conforme preconiza a legislação 

brasileira.  

O Brasil não conta ainda com programas específicos para refugiados, diferente 

de outros países ricos da Europa que fornecem apartamentos alugados para refugiados, 

alimentação e ajuda financeira durante todo o tempo que a pessoa permanece no país 

(SILVA, 2014).  

Segundo a ACNUR (2016), o Brasil é conhecido internacionalmente como país 

acolhedor, existindo dificuldades iniciais em relação ao idioma e aos aspectos culturais. 

Esta população também enfrenta, assim como os brasileiros, a precariedade dos 

serviços públicos brasileiros. Mas não se pode dizer que o grau de dificuldade é o 

mesmo tendo em vistas as particularidades desta expressão da questão social.  

No âmbito do Estado do Rio de Janeiro, foi instituído por meio do Decreto nº 

42.182/2009 o Comitê Estadual Intersetorial de Políticas em Atenção a Refugiados 

(CEIPAR), se tornando em agosto de 2014, Comitê Estadual Intersetorial de Políticas 

em Atenção a Refugiados e Migrantes (CEIPARM), presidido pela Secretaria de Estado 

de Assistência Social e Direitos Humanos, do qual a defensoria é membro. Mas este 

órgão colegiado ainda está no âmbito da formulação e discussão de políticas públicas 

na área e incentivo às entidades que atendem este público.  

No Brasil, é oferecida ao refugiado/a inscrição no Cadastro Único do Governo 

Federal que dá acesso ao Programa Bolsa Família, que no Brasil tem sido o ‘carro chefe’ 

da política de Assistência Social. Esta política pode ser considerada como uma política 

compensatória (MOTA, 2009), dentre elas a política de renda mínima como uma 

estratégia que, ao transformar os desempregados e subempregados em clientela da 
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assistência social, banem o direito ao trabalho da pauta dos trabalhadores, substituindo-

os pelo acesso a uma renda mínima de sobrevivência. Da mesma forma, Bering (2016) 

trata estes programas de transferência de renda como compensatórios, pois não 

conseguem incidir sobre a desigualdade persistente, mas reconhece os importantes 

impactos na vida dos segmentos pauperizados da classe trabalhadora devendo ser 

defendidos especialmente a ampliação dos benefícios.  

No que tange ao acesso aos benefícios sociais, em nove casos atendidos, 

crianças e adolescentes e os respectivos cuidadores não estavam inseridos em 

programa social, sendo devidamente orientados e encaminhados para tal na defensoria. 

Três adultos estavam inseridos no mercado informal de trabalho, tendo dificuldades de 

manutenção das necessidades básicas. Duas famílias ainda contavam com a ajuda da 

Cáritas em relação à alimentação e auxílio financeiro, estando totalmente à margem da 

política social brasileira. Três adolescentes não estavam inseridos em unidade de 

ensino público por falta de documentação, estando fora da escola há vários meses 

desde a sua chegada ao Brasil; um bebê de três meses filho de uma adolescente 

refugiada nascido no Rio de Janeiro estava sem registro civil de nascimento apesar da 

garantia de ter seu registro civil garantido na Maternidade Pública209.  

Espera-se que tal realidade melhore com a promulgação da Lei de Migração (Lei 

nº 13.445, de 24 de maio de 2017), que desburocratiza o processo de regularização 

migratória, combate a discriminação e amplia o acesso aos serviços e direitos sociais 

independente da situação migratória (Art. 3º e 4º da Lei). No que tange a criança e o 

adolescente a referida lei estabelece no seu artigo 3º, inciso XVII “proteção integral e 

atenção ao superior interesse da criança e do adolescente migrante”, o que reforça as 

legislações nacionais e internacionais de proteção à infância. Mas a lei não é auto 

aplicável e não faz referência quanto aos mecanismos de sua proteção.  

O art. 40, inciso V dispõe que a criança ou adolescente desacompanhado de 

responsável legal e sem autorização expressa para viajar desacompanhado, 

independentemente do documento de viagem que portar, será encaminhado ao 

                                                           
209 Lei nº 7088 de 22 de outubro 2015, que estabelece medidas para a erradicação do sub-registro 
civil de nascimento no estado do Rio de Janeiro, e dá outras providências. Art. 2º - Fica 
determinada a instalação de unidades interligadas de registro civil de pessoas naturais e de 
postos de atendimento de identificação civil nos estabelecimentos de saúde públicos e nos 
conveniados com o SUS, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, que realizem, no mínimo, 100 
(cem) partos ao mês.  
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Conselho Tutelar ou, em caso de necessidade, a instituição indicada pela autoridade 

competente. O que não costuma ocorrer e espera-se que mude com a vigência da lei.  

Ao passo que a nova Lei de Migração garante maior ampliação dos direitos a 

população imigrante e refugiada, os tempos atuais não são favoráveis no campo das 

políticas sociais que sofrem ataques do atual governo e que tem apresentado propostas 

para a redução das suas coberturas e precarização das mesmas.  

 

4. Desafios postos ao Serviço Social na atenção a crianças e adolescentes 

imigrantes solicitantes de refúgio 

O Serviço Social da CDEDICA, juntamente com a Psicologia, realiza estudo 

técnico junto a crianças e adolescentes imigrantes em situação de refúgio e respectivos 

os adultos com os quais eles/as convivem no Brasil com o objetivo de emitir parecer 

sobre o pedido de guarda destes em relação àqueles. Os documentos produzidos são 

analisados e utilizados pelos/as Defensores/as Públicos/as para subsidiar a ação de 

guarda.  

Os procedimentos técnicos incluem atendimentos individuais e em grupo, visitas 

domiciliares e institucionais, dentre outros, a depender da necessidade de cada caso e 

levando em consideração a autonomia profissional na escolha dos mesmos. Os 

atendimentos contam com intérpretes para os usuários que não falam a língua 

portuguesa. Além de atuar nos casos individuais, a equipe tem participado de reuniões 

da CEIPARM para debater sobre a formulação de políticas voltadas a proteção à 

infância e juventude refugiada.  

Ao realizar o estudo social, não raro identifica-se que a permanência da criança 

junto a uma terceira pessoa compatriota ou de origem africana, mesmo que não parente, 

tem sido benéfica no que tange ao provimento da sua subsistência como também da 

melhor integração social e preservação da sua identidade, crença e cultura. É notório 

que crianças e adolescentes têm desenvolvido boas relações de convivência com os 

colegas de escola, da vizinhança e da comunidade e aprendem mais rápido do que os 

adultos o idioma português. A análise de todos os casos deve considerar, 

primariamente, a necessidade e o melhor interesse da criança.   

O que se percebe é que o acolhimento de refugiados por outros que estão na 

mesma condição, muitas vezes, se configura como estratégia de sobrevivência para 
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enfrentar as condições adversas em um país para eles desconhecido. Por outro lado, é 

revelado pelos entrevistados (do Congo e Angola) que o cuidado de uma criança não 

se restringe aos pais, mas mobiliza a comunidade ao entorno e a rede de sociabilidade 

da família, realidade esta que pode ser comparada aos estudos de Fonseca (2002) e 

Sarti (2006) no Brasil sobre circulação de crianças entre os lares e compartilhamento do 

cuidado que funcionam como recurso utilizado por famílias para enfrentar a pobreza.   

Sendo assim, torna-se imprescindível que o profissional, ao trabalhar com as 

pessoas solicitantes de refúgio, empreenda estudos a fim de conhecer as 

especificidades da realidade político-econômica, histórica, familiar e cultural dos quais 

elas fizeram e fazem parte. É importante se atentar para aspectos relativos às histórias 

de vida, aos costumes e valores desses sujeitos, às particularidades dos países de onde 

se originam, às formas de sociabilidade, aos arranjos e espaços familiares próprios da 

cultura do país de onde vieram e as necessidades de subsistência ocasionadas pelo 

deslocamento forçado.  

Estas análises pressupõem que as manifestações da “questão social” 

apresentam características diferentes nos diversos países e variam de acordo com a 

forma de inserção deles na ordem capitalista mundial. Sendo assim, Netto (2010) 

sintetiza que “a caracterização da “questão social”, em suas manifestações já 

conhecidas e em suas expressões novas, tem de considerar as particularidades 

histórico-culturais e nacionais”. (NETTO, 2010, p. 11) 

Logo, percebe-se a necessidade das políticas de atendimento considerarem 

estas particularidades e o entendimento de mundo dessas pessoas, como elas 

interagem com a realidade vivida, para que, assim, não se efetuem práticas 

preconceituosas e discriminatórias.  

A confecção do Parecer Social não é e não pode ser a única intervenção 

realizada no processo de trabalho do Serviço Social. Para além da demanda judicial, 

objetiva-se o atendimento de outras necessidades desses indivíduos identificadas 

durante o estudo social. Isso requer que o profissional efetue práticas que visem garantir 

os direitos sociais por meio da socialização de informações sobre direitos e deveres, 

sobre as políticas e programas sociais, sobre a rede de serviços que compõem o 

território de moradia e encaminhamentos para as demais políticas setoriais.   

Verifica-se que a integração local dessas crianças e dos adolescentes e, até 

mesmo dos adultos com quem convivem, mediante a inserção deles/as nas políticas 



 

 

 

382 

públicas não ocorre ou acontece de forma precária, o que os deixa em situação de 

extrema vulnerabilidade como exposto anteriormente. A burocracia estatal, o 

sucateamento das políticas sociais e dos serviços, a falta de investimentos na área da 

infância acusam o desrespeito aos princípios orientadores do ECA e impõem 

dificuldades à garantia dos direitos dessa população, que são endossadas por um 

discurso xenófobo e conservador. Tal contexto impõe desafios ao trabalho do assistente 

social que deve:  

Desmistificar diversos mitos que encobrem a persistência da desigualdade e 
da pobreza, o aumento do desemprego e de relações informais de trabalho 
sem direitos, a falta de qualidade na saúde pública, a redução da previdência 
pública, a expansão do ensino privado em todos os níveis, as crescentes 
expressões de violência no campo e na cidade e contra a juventude negra. 
(BOSCHETTI, 2017, p. 66).  

  

Democratizar a informação sobre os direitos e os serviços, portanto, se torna 

imperioso no exercício profissional. Vasconcelos (1997) informa em “Serviço Social e 

prática reflexiva” que a socialização de informações é um instrumento de ação sobre a 

realidade social. A educação destina-se transformar as condições causadoras dos 

problemas, contribuindo para mudanças em todos os aspectos da vida. Esse saber é 

necessário para que a população saiba como e o que reivindicar procurando alternativas 

e suas viabilizações. 

A equipe se propõe ao acolhimento da população atendida e trabalha no sentido 

de garantir que a mesma tenha acesso à educação, aos benefícios assistenciais, aos 

serviços de saúde e participe da vida comunitária com o objetivo de promover seu bem 

estar físico, mental e social em solo brasileiro.   

O Serviço Social depara-se com uma população alienada dos seus direitos, já 

que o segmento refugiado se origina de outro país e por isso, desconhece a legislação 

brasileira. A alienação, de acordo com Fernandes (2005), é um produto da 

desumanização das relações sociais que propiciam o estranhamento do sujeito em seu 

próprio meio e o não reconhecimento deste no seu contexto, alheio às dimensões da 

vida social.  

Esta expressão da questão social é produto de uma sociedade onde as relações 

sociais são mediadas pelo capitalismo, em que se predominam o lucro, a concentração 

de riqueza antes do sujeito. Para superar isso, Montaño (2009) recomenda que:  

O compromisso ético-profissional, portanto, deve estar voltado para atender os 
problemas da que afetam essas classes sociais (que vivem do trabalho). É por 
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isso, que a opção político profissional deve, além das orientações ideopolíticas 
de cada assistente social individualmente (o que pode reforçar ou não aquela 
opção), se voltar fundamentalmente para a defesa dos interesses e direitos da 
classe trabalhadora e para a defesa dos princípios de democracia e justiça 
social (...) (MONTAÑO, 2009, p. 64). 
 

Ao Serviço Social cabe a atuação em defesa dos direitos humanos, de traço 

politizante e respeito às diferenças. Faz-se necessário que este profissional desenvolva 

maiores competências em concordância com o projeto ético político da profissão, que 

se vincula a um projeto societário que propõe a construção de uma nova ordem social 

sem exploração/dominação de classe, etnia e gênero.  

 

5. Considerações finais 

Abordar o tema de crianças e adolescentes imigrantes e refugiadas no âmbito 

do Serviço Social se faz necessário a partir da realidade atual caracterizada pela 

chegada, nos serviços públicos, deste segmento populacional e que tem enfrentado a 

falta de acesso aos direitos sociais básicos provocados pela burocracia estatal e a 

crescente precarização das políticas públicas, apesar do ordenamento jurídico pátrio 

não fazer distinção entre brasileiros e imigrantes no gozo dos direitos humanos.  

O Serviço Social da Defensoria Pública da cidade do Rio de Janeiro tem se 

preocupado com os aspectos culturais dos imigrantes no desenvolvimento de ações 

para seu acolhimento e a integração local, a necessidade de rever práticas para 

desburocratizar os serviços estatais e principalmente, a constatação da ausência de 

investimentos públicos na política de atendimento, o que contribui para práticas 

discriminatórias e dificuldades na garantia da proteção integral das crianças e 

adolescentes. 

Ao Serviço Social cabe a pressão por políticas sociais universais e de qualidade 

na intenção de garantir os direitos desta parcela da população que ainda sofre com a 

invisibilidade nos atendimentos do poder público. Da mesma forma, cabe a atuação em 

defesa dos direitos humanos, sem distinção de idade, raça, sexo, gênero, etnia e 

orientação sexual, tendo o dever de viabilizar o acesso dessas crianças e adolescentes 

aos direitos e as políticas públicas existentes, em conformidade aos princípios éticos e 

políticos do projeto profissional.  

Crianças e adolescentes nacionais ou não nacionais são sujeitos de direitos e 

devem ser atendidos nas tramas de suas relações familiares, culturais e sociais, ou seja, 
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considerando os diversos aspectos de suas vivências, protegidos de todas as formas 

de violência.  

O tema da criança e adolescente imigrante e refugiado/a requer capacitação dos 

profissionais e estudos teórico-práticos mais aprofundados, com vistas à proteção desse 

público, em conformidade com o que preconiza a Convenção sobre os Direitos da 

Criança, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Constituição da República.   
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REFLEXÕES SOBRE OS IMPACTOS DA REFORMA TRABALHISTA PARA OS 
“NOVOS ROSTOS” DA IMIGRAÇÃO NO BRASIL 

 

Vanito Ianium Vieira Cá210 
Jussara Maria Rosa Mendes211 

 

 

1. Introdução 

O presente este artigo tem por finalidade refletir acerca dos impactos da reforma 

trabalhista nas condições de vida dos novos rostos de trabalhadores imigrantes, a fim 

de contribuir para dar visibilidade à realidade juslaboral destes sujeitos para que sejam 

tomadas as providências necessárias para garantir a proteção dos mesmos, já que na 

relação desigual entre capital e trabalho, onde o primeiro explora o segundo ao seu 

limite, o trabalhador migrante tende a sofrer mais a exploração e superexploração do 

trabalho, devido a sua vulnerabilidade, pois sequer é visto como sujeito de direitos, 

sendo reduzido apenas à mão-de-obra barata (COSTA e VARGAS, 2016). 
 

Os “novos rostos”, que chegam são imigrantes vindos de países “não 

tradicionais”, de cultura não ocidental, com uma concepção de mundo diferente 

(ZAMBERLAM, et al., 2014). Esses imigrantes se enquadram no grupo de imigrantes 

considerados vulneráveis (detentores de visto humanitário, permanente por razões 

humanitárias e solicitantes desses vistos). Além das circunstancias relativa à sua 

vulnerabmilidade, na qual, a grande maioria desses imigrantes se tornam “alvos” fáceis 

para a exploração da mão de obra por empresários brasileiros (PAIM, 2014). Neste 

sentido, tanto a dificuldade de conseguir emprego como a sua inserção em situações 

laborais precárias, somam-se e se configuram como um dos principais componentes 

negativos das condições de vida e trabalho desses imigrantes. Situação essa agravada 
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em meio a uma crise cujo traço essencial é agudamente destrutivo de direitos, de 

identidade social de emancipação coletiva. Nos últimos anos o Brasil vem presenciando 

uma verdadeira barbárie social, com imensos retrocessos sociais, econômicos, éticos, 

políticos e humanos com sucessivos ataques aos direitos sociais e trabalhistas e, 

consequentemente a retirada de direitos socais já conquistados. A denominada 

“modernização das leis trabalhistas” (Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017), em vigor, 

revogou a consolidação das Leis do Trabalho (CLT), criada em 1943, considerado por 

muitos como um grande avanço para o trabalhador brasileiro. Ou seja, é mais uma 

expressão desse ataque em curso contra os direitos sociais. A nova lei trabalhista em 

vigor muda substancialmente as relações do trabalho protegendo de forma arbitrária e 

tendenciosa o empregador e ao trabalhador restam regras rígidas que além de 

inviabilizar, aos desfavorecidos economicamente, a gratuidade de acessão à justiça, 

acima de tudo, aumentam jornadas de trabalho, precariza as já precárias condições e 

relações de trabalho, permitem a terceirização de atividades fins, entre outras 

desvantagens aos trabalhadores. De sujeitos de direitos tonam-se homens carcaça, 

sujeitos sujeitados a este contexto de barbárie. 
 

A sustentação destas reflexões centrou-se em um estudo de caráter exploratório 

embasado em três eixos: revisão bibliográfica tomando por base pesquisas publicadas 

com relação à temática migratória alinhados a uma perspectiva teórico-metodológica da 

teoria marxista. 

 

2. Desmonte do Estado em nome do mercado: a precarização dos direitos 

sociais no Brasil 

A luta pelos direitos sociais tem sido acima de tudo, uma luta permanente da 

classe trabalhadora para garantir a sua efetivação. Neste sentido, os direitos sociais, 

assim como individuais, constituem os direitos fundamentais assegurados pela a Carta 

Magna brasileira. Portanto, a Constituição Federal de 1988, segundo Carinhato (2008), 

foi um relevante marco institucional ao apresentar um novo modelo de seguridade 

social. Tal padrão passou a estruturar, segundo o autor, a organização e o formato da 

proteção social brasileira, em busca da universalização da cidadania e da consagração 

dos direitos sociais em benefício da sociedade (CARINHATO, 2008, p.45). Porém, nas 

opiniões da Behring e Boschetti (2011), apesar dos avanços espreitados no texto 
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constitucional, produto de uma correlação de forças desfavorável devido orientações 

que deram a sustentação ao conservadorismo no campo da política social. A maior 

dificuldade para a sua efetivação consiste pelo fato de haver “uma distância entre a 

definição dos direitos em lei e sua implementação real que persiste até os dias do hoje” 

(BEHRING e BOSCHETTI, 2011, p.79). Essa situação se traduz numa “forte 

instabilidade dos direitos socais”, que acompanha uma espécie de instabilidade 

institucional e política permanente, com dificuldades de configurar “pactos mais 

duradouros e inscrever direitos inalienáveis” (Ibid., p.79). Contudo, apesar desta 

instabilidade permanente no que tange à sua implementação e efetivação, é preciso 

admitir que o modelo de Seguridade Social previsto no texto constitucional, ainda que 

restrito ao tripé saúde, assistência social e previdência, é reconhecido pela a sociedade 

brasileira como um dos avanços do processo de redemocratização do país. Muito 

embora esse reconhecimento, segundo Ribeiro et al. (2016), “não significa pensar que 

a legalização dos direitos sociais, por si só, garante sua efetivação” (RIBEIRO et al., 

2016, p.91). Mas, o fato é que, a sua inscrição legal aponta para a possibilidade de 

mudanças, instaurando um padrão de proteção social potencialmente ampliado, que 

supere o caráter restritivo, clientelista e assistencialista que historicamente marcou e 

ainda marca a intervenção do Estado na arena dos direitos socais (Ibid., p.91). 
 

A presente conjuntura, marcada, especialmente, nos últimos anos por série de 

ataques e retrocessos nos direitos sociais é um indicativo para a compreensão do 

desafio de assegurar as conquistas socais no Brasil previsto na Constituição Federal de 

1988. Esse momento também revela, no nosso entendimento, como “a organização do 

capital condiciona a organização social, consolidando os seus interesses hegemônicos 

[...]” (PRATES, 1995, p.12). 
 

De acordo com Jinkings (2016), o agravamento repentino do quadro econômico 

e uma recessão planejada, que derrubou o PIB, criou uma situação de extrema 

vulnerabilidade para o governo da petista e consequentemente a sua queda (JINKINGS, 

2016, p.12). Não obstante, a interrupção da petista, oportunizou, segundo Graça Costa 

(2016), 
 

[...] movimentos rumo ao desmonte do Estado. Proposta de privatização do 
patrimônio público e desvinculação constitucional dos gastos sociais 
obrigatórios visam instituir um Estado mínimo no Brasil, com todos os prejuízos 
que isso traz para as políticas públicas de proteção social (COSTA, 2016, p.9). 
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Portanto, não se pode, por isso, negar importantes avanços sociais facilmente 

reconhecíveis que a sociedade brasileira conheceu nos últimos tempos, quiçá, salvo 

erro, os mais importantes da sua história, apesar de todas as contradições. 
 

Segundo Chauí (2016), “estudos, pesquisas e análises mostram que houve uma 

mudança profunda na composição da sociedade brasileira, graças aos programas 

governamentais de transferência da renda, inclusão social e erradicação da pobreza”; e 

continua: 
 

A política econômica de emprego e de elevação do salário mínimo, à 
recuperação de parte dos direitos sociais das classes populares (sobretudo 
relativos a alimentação, saúde, educação e moradia), à articulação entre esses 
programas e o princípio do desenvolvimento sustentável e aos primeiros 
passos de uma reforma agrária que permita às populações do campo não 
recorrer à migração forçada em direção aos centros urbanos. Os programas 
sociais determinaram mudanças profundas nos costumes (particularmente no 
que se refere às mulheres e aos jovens), operando transformações no plano 
da cultura, isto é, dos valores simbólicos (CHAUI, 2016, p.15). 

Seguindo essa linha de raciocínio, Mancebo (2017) afirma que, os governos 

petistas, “ampliaram as políticas sociais compensatórias, trazendo melhorias para os 

setores sociais mais empobrecidos, porém abandonaram a agenda de reformas 

estruturais; descuidaram da expansão dos bens e serviços de uso coletivo” (MANCEBO, 

2017, p.877). Contudo, os governos petistas não conseguiram, segundo o autor, 

“coordenar e executar os investimentos necessários em infraestrutura; e assistiram, 

sem reagir, à reprimarização da pauta de exportações e à desindustrialização do país 

[...]” (Ibid., p.877). Ainda continuando nessa linha de discussão, Luís Felipe Miguel 

(2017), nota que, “os mandatos do PT foram ciosos dos limites que esse arranjo 

institucional impunha. Entenderam que era necessário cuidado ao mexer com os 

privilégios dos grupos mais poderosos; na verdade, assumiram que eles deveriam ser 

acomodados, não afrontados” (MIGUEL, 2016, p.32). 
 

Partindo do pressuposto da compreensão de que a política é uma força social 

que adquira uma função na sociedade capitalista, Marx nos lembra, segundo Tonet 

(2013, p.105), que a política é a resposta da parte hegemônica do ser social, as classes 

dominantes, à questão de como continuar a reprodução da sociedade burguesa sem 

por em perigo a sua posição privilegiada. Marx entende que a política e a economia são 

inseparáveis e a primeira depende da segunda. Não obstante, talvez seja a partir dessa 

compressão do Marx que se deve fazer uma leitura mais ampla e aprofundada sobre as 
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contradições das gestões petistas durante seus 13 no poder. Todavia, reconhecendo 

ambos os pontos de vistas, parece-me acertada a leitura da Alessandra Ribeiro (2016): 
 

Apesar destes importantes avanços, a Seguridade Social no Brasil não foi 
efetivada conforme prevista na Carta Constitucional, dada a sua submissão ao 
projeto neoliberal que se sustenta desde a década de 1990 até os dias de 
hoje. O modelo de Seguridade Social brasileiro, já restrito desde sua origem, 
a partir das sucessivas contrarreformas, tem implementado a mercantilização 
da saúde e da previdência e a focalização da assistência social (RIBEIRO et 
al., 2016,p.91. Grifo no original). 

 

Como se pode constatar, desde os anos 1990 até os dias de hoje, salientam 

Behring e Boschetti (2011), “tem sido de contrarreforma do Estado e de obstaculização 

e/ou redirecionamento das conquistas de 1988, num contexto em que foram derruídas 

até mesmo aquelas condições políticas por meio da expansão do desemprego e da 

violência” (BEHRING e BOSCHETTI, 2011, p.147). Aliás, essa é velha receita dos 

neoliberais frente à crise do capital, transformando sempre a responsabilidade para a 

classe trabalhadora, privatizando tudo que é possível, incumbindo apenas o Estado 

assegurar assistência mínima e paliativa. 
 

De acordo com a Iamamoto (2013), para os neoliberais, “as conquistas sociais 

acumuladas têm sido transformadas em causa de “gastos sociais excedentes”, que se 

encontrariam na raiz da crise fiscal dos Estados [...]” (Iamamoto, 2013, p.335). Para eles 

(os neoliberais), o bem-estar individual minimiza o bem-estar coletivo. Com isso, cada 

indivíduo responsável “para buscar o bem-estar para si e sua família por meio da venda 

de sua força de trabalho para o mercado” (BEHRING e BOSCHETTI, 2011, p.62). Neste 

contexto “a intervenção do Estado no atendimento às necessidades sociais é pouco 

recomendada, transferida ao mercado e à filantropia, como alternativas aos direitos 

sociais que só têm existência na comunidade política” (IAMAMOTO, 2013, p.335). Ou 

seja, não cabe ao Estado garantir bens e serviços públicos para todos, estes devem ser 

buscado individualmente, o que levaria todos os indivíduos a atingir uma situação de 

bem-estar (BEHRING e BOSCHETTI, 2011, p.62). Portanto, dada a essa circunstância, 

para que o indivíduo se torne “merecedor” de um mínimo de proteção social pública, 

segundo Pereira (2014, p.59) precisará provar a sua derrota e incapacidade de superá-

la via empenho próprio. Castel (2013) define o homem liberal como “um indivíduo 

racional e responsável que persegue seu interesse na base das relações contratuais 
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que estabelece com outrem” (Castel, 2013, p.339), para mostrar que “nem todos os 

homens estão à altura desse ideal” utópico do pensamento neoliberal. 
 

Em suma, por outro lado, em sua obra intitulado “As reformas estruturantes e o 

contrato social”, Ferreira (2017, p.2) mostra que o bem-estar social que imperou na 

primeira metade do século XX, fortemente influenciado pela doutrina keynesiana (o New 

Deal do Presidente Roosevelt, o Relatório Beveridge na Inglaterra, o nacional-

socialismo alemão, modelo adotado pelos países escandinavos. 
 

Também podemos citar a realidade atual de Portugal que, na contramão das 

políticas de austeridade defendidas pelos neoliberais e impostas pelo (FMI, União 

Europeia e Banco Central Europeia), o país tem conseguindo resultados positivos com 

a queda do desemprego e o crescimento da economia (Santos, 2017, p.11), 

abandonando assim as receitas “salvacionistas” dos neoliberais como forma de superar 

as crises. Ou seja, todos esses governos superaram as crises ampliando os direitos em 

particular às necessidades da classe trabalhadora. 
 

Camila Pereira (2014), apoiando-se na obra de T. H. Marshall (1967), mostra 

que afirmação dos direitos sociais no século XX, “só foi possível por meio da 

implantação de um Estado Social forte e atuante no mesmo período” (p.56). Dentro 

dessa lógica, segundo a autora, os direitos sociais reclamam a interferência e a 

participação do Estado na sociedade e a proteção pública contra inseguranças sociais. 

E conclui: 
 

Como tais, eles não se reduzem a um mero sistema institucional de garantias 
de prevenção e de assistência, como sinônimo de compensação de falhas do 
mercado ou de ações governamentais, mas devem legitimar e dar cobertura 
legal às políticas sociais universais mediante as quais eles se materializam 
(PEREIRA, 2014, p. 56). 

 

Assistimos hoje uma espécie de captura das instituições brasileira atualmente 

em função de colocá-las ao serviço do mais radical neoliberalismo econômico e do 

retrocesso social, uma perversa tentativa de minimização do Estado na área de 

economia e social em nome do “mercado”, “[...] apto a oferecer soluções para privações 

associadas a vícios, desejos e preferências individuais [...]” (PEREIRA, 2014, p. 52). 

Essa dura realidade aponta para inevitabilidade de neutralidade de qualquer pessoa 

(nacional ou estrangeiro) que vive no Brasil e compromissado com o bem coletivo. Pois, 

ao contrário da necessidade da proteção e garantia dos direitos sociais, que devem ser 
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concretizados por políticas públicas, tendo como premissa a justiça social frete às 

crônicas desigualdades sociais permanente na sociedade brasileira, assistimos hoje no 

Brasil dramático retrocesso com o desmonte dos direitos sociais que, aceleradamente, 

vêm sendo implementado pelo governo interino liderado por Michel Temer. 
 

Os argumentos apresentados pelo governo por meio do relator da reforma 

trabalhista, segundo uma matéria publicada no jornal da Câmara dos Deputados, 

intitulada: “Relator diz que reforma trabalhista vai gerar empregos; outros deputados 

contestam”, da Lara Haje (2018), na qual o deputado Rogério Marinho (PSDB-RN) 

afirma que: “a proposta não vai retirar direitos, vai ajudar a preservar empregos e dar 

segurança jurídica ao empreendedor, gerando novos postos de trabalho” E, acrescenta: 

“Os fatos demonstram que há enorme insegurança jurídica e que há necessidade da 

lei”. Por seu lado, o deputado da oposição e contrário a reforma, Wadih Damous (PT-

RJ) não acredita que a reforma vai trazer mais emprego ou estabilidade. Segundo ele, 

os dados de reformas feitas em outros países demonstram que isso não é verdade. Para 

ele, a reforma vai levar à precarização das relações de trabalho. “Bico não é emprego 

digno; e a proposta abre espaço para o bico institucionalizado”. O argumento do governo 

é débil e cheio de contradições. Sakamoto (2017), nota que vários pontos da reforma 

são declaradamente inconstitucionais e longe muito de ser considerada uma lei 

“moderada”. Aliás, como bem lembra Pedro Costa (2017, p.8), “ao longo dos séculos 

XX e XXI, a legislação laboral brasileira vem sendo alterada expressivamente o que 

notabiliza a falácia do argumento de que é “velha”, “retrógrada”, e, por isso, deveria ser 

renovada, modernizada”. Ainda de acordo com Costa (2017), com o fortalecimento do 

neoliberalismo, assim, que atravessou a república do Brasil desde a década de 90, e 

com a consumação do “golpe” de estado de 2016, consolidou-se, na agenda 

conservadora, o pacote das contrarreformas que respondem diretamente aos interesses 

da burguesia brasileira (COSTA, 2017, p. 9). Ou seja, esta ofensiva de ataques e 

retirada de direitos historicamente conquistados, intensificaram-se e mantêm essa 

tendência depois da tomada de posse do presidente interino Michel Temer, com a 

“famosa” frase logo no seu primeiro discurso à Nação: "Não fale em crise, trabalhe” 

(URIBE, G. e CUCOLO, 2016). De lá para cá, iniciou-se a onda de retrocessos nos 

direitos socais, sobretudo, trabalhistas sem qualquer diálogo com a sociedade brasileira. 

Embora escrevesse em um contexto diferente, Castel (2017), trouxe uma nova definição 
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sobre a “questão social” que, amplia nosso entendimento sobre atual momento que a 

sociedade brasileira atravessa. Segundo o autor: 

 

A nova questão social hoje parece ser questionamento desta função 
integradora do trabalho na sociedade. Uma desmontagem desse sistema de 
proteções e garantias que foram vinculadas ao emprego e uma 
desestabilização, primeiramente da ordem do trabalho, que repercute como 
uma espécie de choque em diferentes setores da vida social, para além do 
mundo do trabalho propriamente dito (CASTEL, 2004, p. 240). 

De recordar que o processo de flexibilização do Direito do Trabalho no Brasil não 

é de responsabilidade exclusiva do Poder Legislativo ou do Executivo. Segundo Costa 

(2017), é indispensável destacar a destreza do Poder Judiciário nesse fenômeno e, 

conclui: 

 

Na Justiça do Trabalho, há mais súmulas e orientações jurisprudenciais do que 
artigos na CLT, e a grande maioria delas mitiga ou retira direitos trabalhistas. 
O Tribunal Superior do Trabalho – que deveria ser o grande guardião do Direito 
do Trabalho –, portanto, contribuiu vigorosamente com esse projeto de redução 
de direitos. A título de exemplo, podemos mencionar algumas intervenções 
mais marcantes, como a Súmula 331 (que abre quase integralmente nosso 
ordenamento 

 

à terceirização), a Súmula 444 (que permite a dilação da jornada para 12 horas 
diárias), a Súmula 85 (que institui o regime de compensação de jornada para 
facilitar o trabalho extraordinário sem a contraprestação do devido adicional) 
(COSTA, 2017, p.8-9). 

 

Também não se deve esquecer de que essa onda de precarização dos direitos 

sociais em nome do “mercado” conta com grade ajuda de mídia tradicional brasileira 

que mostrou claramente seu lado nesse processo de “aniquilação das políticas 

defendendo” (FERREIRA, 2017). Não resta a dúvida que a grande parte da mídia 

brasileira sempre foi grande aliado e incentivador dos projetos neoliberais (Estado 

Mínimo). Hoje, continua atacando os direitos sociais e trabalhistas, “reproduzindo 

repetidamente o discurso da necessidade de “modernização” das leis trabalhistas para 

a superação da crise econômica. Um discurso sem medo de transparecer sua real 

intenção” (COSTA, 2017, p.8). Aliás, é importante ressaltar que no Brasil “não há 

democracia na comunicação, 9 famílias detêm 95% dos meios de comunicação de 

massa, sendo que 66% corresponde à família Marinho” (PRATES, 1995, p.30). 
 

Essa intensificação de retiradas de diretos também atingiu a população migrante. 

Pode- se citar amplos vetos da nova Lei de Migração (Lei 13.445/17), que define os 
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direitos e os deveres do migrante e do visitante no Brasil. Depois do Projeto da Lei ter 

sido aprovado por unanimidade no Senado, na sua sanção, sofreu 30 vetos do 

presidente Michel Temer. Entre os dispositivos vetados está a anistia a todos os 

estrangeiros que entraram no país irregularmente até 6 de julho de 2016; impedimento 

de imigrantes exercer cargo, emprego e função pública, entre outros. Diante do 

momento político que o Brasil atravessa os vetos já eram esperados, porém, o que 

surpreendeu a muitos foi quantidade de vetos (30 vetos). 
 

Abdelmalek Sayad (1998), um grande estudioso clássico da migração 

reconhecido mundialmente na temática, em sua brilhante obra intitulada “A imigração”, 

afirma que o fenômeno da imigração revela a função objetiva (ou seja, secreta) da 

regulamentação aplicada aos imigrantes: 

 

(...) mudando segundo as circunstâncias, segundo as populações relativas, 
essa regulamentação visa impor a todos a definição constituída em função das 
necessidades do momento. Com efeito, não pode escapar a ninguém que, no 
fundo, 

 

é uma certa definição da imigração e dos imigrantes que está em questão 
através do trabalho ao mesmo tempo jurídico [...]”. (SAYAD,1998, p.50-51). 

 

Condição essa, que expõe a “via sacra” enfrentada pelo imigrante, que deve 

trabalhar para sobreviver tanto quanto trabalhar para regularizar a sua condução 

jurídica. Ou seja, precisa ser útil para o capital e para o país para garantir um mínimo 

reconhecimento. Com certeza, essa situação, para além de obstaculizar a inserção de 

uma população vulnerável à exploração em todos os níveis, principalmente à exploração 

e superexploração laboral, coloca em irregularidade muitos imigrantes que chegam ao 

país sem recursos econômicos que aceitam qualquer tipo de trabalho para poder 

sobreviver. É justamente com essas lentes que se devem observar os impactos da 

“contrarreforma” trabalhista na vida dos trabalhadores imigrantes. 

3.  Os impactos da reforma trabalhista para os novos rostos de imigrantes no 

Brasil 

De acordo com Sayad (1998), “o imigrante é um provisório definitivo”. É definitivo 

desde quando ele responde a necessidade do capital. Porém, é provisório porque é o 

primeiro a ser renegado na sociedade. Principalmente, digamos assim, nos momentos 
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da crise, exemplo disso é preconceito disseminado na sociedade brasileira atualmente 

de que “imigrantes vêm aqui para roubar nossos empregos”. Para Sayad: 

 

Um imigrante é essencialmente uma força de trabalho, e uma força de trabalho 
provisório, temporária, em trânsito. Em virtude desse princípio, um trabalhador 
imigrante (sendo que trabalhador imigrante são, quase um pleonasmo), mesmo 
se nasce para a vida (e para emagrecer) na imigração, mesmo se é chamado 
(como imigrante), durante toda sua vida no país mesmo se está destinado a 
morrer (na imigraçao), como Imigrante, continua sendo um trabalhador definido 
e tratado como provisório, ou seja, revogável a qualquer momento. A estadia 
autorizada ao imigrante está inteiramente sujeita ao trabalho, única razão de 
ser que lhe é reconhecida: ser como imigrante primeiro, mas também como 
homem - sua qualidade de homem estando subordinado a sua condição de 
imigrante... Afinal, um imigrante só tem razão de ser no modo provisório e com 
a condição de que se conforme ao que se espera dele; ele só está aqui e só 
tem sua razão de ser pelo trabalho e no trabalho; porque se precisa dele, 
enquanto se precisa dele, para aquilo que se precisa dele e lá onde se precisa 
dele (SAYAD, 1998, p.55). 

 

Se a condição do imigrante é indissociável ao trabalho se expressa, a meu ver, 

como uma questão social. Pois com os impactos da globalização capitalista aumentou 

a concentração da renda, beneficiando uma pequena parcela da população mundial em 

detrimento do resto, aprofundando a pobreza, a miséria, a exclusão social. Como afirma 

Basso (2014), para o autor, causas permanentes da imigração na atualidade são, em 

primeiro lugar, o histórico desenvolvimento desigual do capitalismo que forjou países 

sem acumulação originária e com mercado interno garroteado pelas imposições dos 

centros capitalistas. Segundo autor, a grande parte dos países que são ex-colônias, a 

descolonização política não reverberou na economia, portanto, enquanto esse ciclo de 

dependência não for superado, “os atuais movimentos migratórios não vão cessar. Eles 

tendem, ao contrário, a aumentar”. A segunda causa se refere à intensificação da 

penetração direta do capital transnacional na agricultura dos continentes “em 

desenvolvimento” (BASSO, 2014, p. 31). Desta forma, a “questão social”, “indissociável 

da exploração, desigualdade e pobreza, expressa a banalização da vida humana, 

resultante de indiferença frente à esfera das necessidades das grandes maiorias de 

trabalhadores e dos direitos a elas atinentes” (IAMAMOTO, 2013, p.332). É exatamente 

neste contexto que Basso (2014) aponta os imigrantes como um setor importante da 

“classe que vive do trabalho”. Por isso, acabam sendo expostos a condições de trabalho 

precárias e insalubres (BASSO, 2014, p. 31). Partindo do pressuposto de que a 

premissa básica da sociedade capitalista é a exploração. 
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Nesse sentido, a migração, como fenômeno social, ainda que lhe pesem as 
derivações que ocasionam o deslocamento de indivíduos, e que estes tenham 
múltiplas determinações, o desdobramento fundante desse processo é a 
afirmação da mais-valia, seja como grupo que substituirá algum segmento da 
“classe que vive do trabalho”, seja na condição de grupo que será 
superexplorado (FARIAS, 2017, p.56) 

 

O sistema perverso capitalista é naturalmente destrutivo, bárbaro, injusto e 

violento, mante-se sugando permanentemente a força do trabalhador em condição de 

assalariado. Quando se trata do trabalhador imigrante, essa exploração torna-se inda 

mais violento e cruel, pois, o sistema aproveita da sua dupla-vulnerabilidade (econômica 

e jurídica) e sonho de conseguir uma vida melhor e o explora em todas as condições 

possíveis. Ou seja, o sistema capitalista depende da exploração, superexploração do 

trabalho e da acumulação desenfreada para reproduzir-se. Aprofundando as 

desigualdades de toda a natureza no mundo inteiro. Parafraseando a obra de Marx 

(1983), Pereira (2014) afirma que: 

 

O capital não tem (...) a menor consideração pela saúde e duração de vida do 
trabalhador, a não ser quando é coagido pela sociedade a ter consideração. À 
queixa sobre degradação física e mental, morte prematura, tortura do 
sobretrabalho, ele responde: deve este tormento atormentar-nos, já que ele 
aumenta o nosso gozo (o lucro)? De modo geral, porém, isso também não 
depende da boa ou má vontade do capitalista individual. A livre-concorrência 
impõe a cada capitalista individualmente, como leis externas inexoráveis, as 
leis imanentes da produção capitalista (MARX, 1983, apud PEREIRA 2014, p. 
182). 

 

Com base desta afirmação, à luz da Reforma Trabalhista, os trabalhadores 

migrantes, pela sua vulnerabilidade acentuada, são os que mais ocupam os trabalhos 

precários, como o trabalho terceirizado. Portanto, a Reforma acaba por intensificar a 

criação de trabalhos precários, ampliando a viabilidade de terceirização (inclusive para 

a atividade-fim), e criando outros trabalhos precários, como o trabalho intermitente. 

Somando a essa lamentável situação, Costa e Vargas (2016) identificam que: 

 

[...] as violações aos direitos do trabalhador migrante não se restringem ao 
subemprego, à precarização e à exploração. Sofrem também com a 
discriminação pela cor, pela religião, pelo gênero – por parte do seu 
empregador, dos seus colegas de trabalho, da sociedade em geral. A 
tendência, também, é de que essa carga discriminatória seja intensificada pela 
xenofobia [...] (COSTA e VARGAS, 2016, p.111). 
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Diante do exposto, a realidade sugere a elaboração de políticas públicas 

migratórias efetivas que tutelem a proteção juslaboral e social desses sujeitos em 

situação de maior vulnerabilidade econômica e social, marcados por dificuldades e 

obstáculos de acesso à justiça e aos serviços públicos. 
 

Contudo, apesar de reconhecer o limite de instrumentos jurídicos na proteção 

plena da população migrante (trabalhadores) contra a lógica perversa do capital, 

compartilho entendimento de que “a luta pela melhoria das condições de trabalho é 

fundamental à classe operária e está, em certa medida, é traduzida na conquista de 

direitos trabalhistas” (COSTA, 2017, p.27-28). Aqui se construiu a preocupação central 

deste artigo sobre os impactos da reforma trabalhista para os trabalhadores imigrantes 

em função da vulnerabilidade (econômica, social e jurídico) frente à exploração e 

superexploração da força de trabalho, uma das tendências fundamentais do 

desenvolvimento capitalista. O que significa que grande número de trabalhadores 

imigrantes sofrerá duras consequências danosas. Apenas a título de ilustração 

podemos citar aqui três exemplos: Se não vemos: 

 

• Quanto ao acesso à justiça do trabalho. Diz a lei: “Art. 507-B. “É facultado 

a empregados e empregadores, na vigência ou não do contrato de emprego, 

firmar o termo de quitação anual de obrigações trabalhistas, perante o 

sindicato dos empregados da categoria”.


• Comentário: Certamente vai ser dificultado para todo mundo o ajuizamento 

de ações trabalhistas, especialmente para migrantes, já que as incertezas do 

processo (se vai sair com dívida, por exemplo), além disso, os imigrantes 

visivelmente tem menos acesso à legislação, menos condições financeiras 

(imigrantes vulneráveis) e reduzidas possibilidades de estabelecer 

sociabilidades no trabalho (prova testemunhal) (Costa e Vargas, 2016). 

Enfim, são capturados e mutilados de suas possibilidades de acesso a 

direitos já garantidos pela Constituição Federal. Tornam-se isolados 

socialmente e também nas relações de trabalho.

• Terceirização de atividades fim: “Art. 4o-A. Considera-se prestação de 

serviços a terceiros a transferência feita pela contratante da execução de 

quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal, à pessoa 
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jurídica de direito privado prestadora de serviços que possua capacidade 

econômica compatível com a sua execução”.

• Comentário: Permitindo a terceirização de atividades fins e não somente de 

atividades meio, a reforma trabalhista tenderá a ampliar ainda mais 

contratações de muitos imigrantes sem carteira assinada, ou seja, qualquer 

veículo empregatício, sem nenhum compromisso por parte empregador. 

Essa situação se torna ainda mais difícil para o imigrante, haja vista que 

muitos imigrantes não dominam a burocracia além de ter a dificuldade com o 

idioma.

• Redução do tempo de descanso: “Art. 59-A. Em exceção ao disposto no 

art. 59 desta Consolidação, é facultado às partes, mediante acordo individual 

escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, estabelecer 

horário de trabalho de doze horas seguidas por trinta e seis horas 

ininterruptas de descanso, observados ou indenizados os intervalos para 

repouso e alimentação”.


• Comentário: Pesquisas vem demostrando que muitos trabalhadores 

imigrantes (caribenhos, africanos e até, latino-americanos) são vítimas de 

longas jornadas de trabalho e excesso de tarefas a serem cumpridas em 

pouco tempo. Acima de tudo, considerando o fato de que muitos deles 

ocupam postos de trabalho degradantes, insalubres e de baixa remuneração 

em empresas de setores que, frequentemente, figuram na lista suja do 

trabalho escravo, como oficinas de costura, frigoríficos, carvoarias e 

construção civil, entre outros. Está liberação, poderá ser danosa e agudizar 

as já precárias condições de saúde e trabalho à saúde destes trabalhadores.

 

A nova legislação trabalhista altera uma série de normas previstas na 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), prevendo, em vários artigos, a retirada dos 

direitos trabalhistas, como acesso à justiça, férias, horas extras, jornada de trabalho, 

entre outros. Essa afronta amplia, a meu ver, a vulnerabilidade, a deterioração das 

condições de vida e de saúde do trabalhador. 
 

Nos últimos anos, o Brasil vem presenciando sucessivos ataques aos direitos 

sociais e trabalhistas. A redução dos direitos dos trabalhadores é mais uma expressão 

desse ataque em curso com precarização das condições de vida dos trabalhadores 
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imposta pela terceirização, desemprego estrutural crescente, desregulamentação das 

relações de trabalho e cortes orçamentários em políticas sociais e públicas que reduzem 

direitos sociais e trabalhistas arduamente conquistados pela a classe trabalhadora. 

A reforma Trabalhista (Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017), em vigor, revogou 

a consolidação das Leis do Trabalho (CLT), criada em 1943212, que reunia toda a 

legislação trabalhista existente no país na época e considerada uma das principais 

marcas do trabalhismo getulista. No entanto, a nova lei trabalhista em vigor, muda 

substancialmente as relações do trabalho beneficiando, quase que na sua totalidade, 

os empregadores, em uma relação desigual, de servilismo e de expropriação de direitos 

do empregado. Impõe novas normas que inviabilizam os trabalhadores desfavorecidos 

economicamente a gratuidade de acessão à justiça, aumentando jornadas de trabalho 

e permitindo a terceirização de atividade fins, entre outras questões. 
 

Portanto, refletir acerca dos impactos destas mudanças nas condições de vida 

dos trabalhadores imigrantes, é de grande relevância considerando a relação desigual 

que permeia o binômio capital e trabalho, empregadores e empregados, na qual o 

primeiro explora o segundo para além de seus limites. Na situação do trabalhador 

migrante esta relação poderá tornar-se ainda mais agudizada, considerando a situação 

de vulnerabilidade dos imigrantes que já trazem consigo as marcas profundas da 

desigualdade, na qual sequer visto como sujeito de direitos. Sua condição é reduzida à 

mão-de-obra barata, sofrendo de forma mais intensa a "coisificação" inerente à 

exploração e superexploração do trabalho pelo capital. 

 

Conclusões inconclusas 

Os direitos sociais foram arduamente conquistados ao longo de séculos, sendo 

a sua maioria conquistada no século XX, por meio da pressão de vários movimentos 

socais e da classe trabalhadora. Também essa conquista só foi possível por meio da 

implantação de um Estado Social forte comprometido com o bem coletivo. Atualmente, 

como diz a Camila Potyara Pereira (2014, p.56) “os direitos sociais reclamam a 

interferência e a participação do Estado na sociedade e a proteção pública contra 

inseguranças sociais”. Apesar disso, na contramão dessa perspectiva e das 

                                                           
212 Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, 
e as Leis nos 6.019 por meio de pesquisa bibliográfico, de 3 de janeiro de 1974, 8.036, de 11 de maio de 
1990, e 212, de 24 de julho de 1991. 
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necessidades da sociedade brasileira, profundamente marcada pelas desigualdades 

sociais, o país vem assistindo aceleradamente um forte retrocesso nas conquistas 

alcançadas nos governos anteriores por meio das ditas “medidas provisórias”. Diante 

deste cenário adverso, de minimização do Estado, de acordo com a agenda neoliberal, 

percebe-se que o atual governo está disposto a privatizar tudo o que estiver ao seu 

alcance, atacando a proteção social, principalmente as legislações trabalhistas. 

Obviamente, essa conjuntura afeta todos os trabalhadores e, sobremodo, os 

trabalhadores imigrantes considerando suas diferentes vulnerabilidades, principalmente 

aqueles que se encontram ainda em situação irregular, pois, como apontam as 

pesquisas, são os que mais ocupam os trabalhos precários. Frente ao exposto é 

possível afirmar que as recentes mudanças na legislação trabalhista trouxeram sérios 

impactos para a vida destes sujeitos como vimos em alguns exemplos acima citadas. 
 

Através destas discussões constata-se que a Reforma Trabalhista se propõe a 

intensificar a criação de trabalhos precários, ampliando a viabilidade de terceirização 

(inclusive para a atividade-fim), e criando outros trabalhos precários, como o trabalho 

intermitente. Vale lembrar que, o Brasil é o único país membro do MERCOSUL que não 

ratificou a Convenção 143 da Organização Internacional do Trabalho, documento que 

trata da defesa dos direitos dos trabalhadores migrantes Convenção nº 143 da OIT 

Relativa às Migrações em Condições Abusivas e à Promoção da Igualdade de 

Oportunidades e de Tratamento dos Trabalhadores Migrantes (DUTRA, 2016, p.247). 
 

Revela-se o quão difícil, complexo e contraditório é efetivar direitos em uma 

sociedade capitalista, que impõe ciladas e novos desafios na travessia. Neste contexto, 

o Estado, que por vezes é visto como o principal garantidor da proteção social através 

da materialização das políticas públicas e sociais é ao mesmo tempo o Estado que surge 

para dar manutenção e defender os interesses do capital. 
 

Por fim, a intensidade de retirada dos direitos sociais e trabalhistas pelo atual 

governo em favor da lógica do mercado, aparentemente sem nenhum compromisso com 

a as necessidades sociais e direitos dos trabalhadores, apontam para um horizonte de 

reorganização e de resistência coletiva da classe trabalhadora envolta em mecanismos 

de estranhamento em face às possibilidades históricas do vir-a-ser (Martins, 2000,12). 
 

Assim, as conclusões são preliminares, refletem o estágio momentâneo de 

implantação de mecanismos de dominação, mutilações e alienação constantes na 
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Reforma trabalhista brasileira. As conclusões tornam-se inconclusas, pois a esperança 

não feneceu e seguimos fortes em defesa destes direitos fortemente ameaçados! 
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1.  Introdução 

O fenômeno do fluxo migratório internacional tem adquirido centralidade no 

mundo contemporâneo e vem se tornando alvo de sistemáticos debates nas mais 

variadas áreas de conhecimento, nacional e internacionalmente. O grande 

deslocamento humano tem sido amplamente noticiado por diversos veículos de 

comunicação nos últimos anos. Segundo a ACNUR (Alto Comissariado das Nações 

Unidas para Refugiados), até o final do ano de 2016, havia aproximadamente 65,6 

milhões de deslocados em todo o mundo. Desse montante, são 22,5 milhões de 

refugiados, sinalizando para o mundo a necessidade de se pensar e debater sobre as 

migrações, e principalmente sobre os refugiados nos dias atuais215. 

Embora o contingente de refugiados no Brasil ainda seja modesto, se comparado 

com o contingente de migrantes residentes no país ou espalhados por diferentes países 

pelo mundo, a magnitude da situação vivida pelos refugiados tem contribuído para que 

o debate acerca do fluxo migratório internacional tenha se tornado mais recorrente. De 

acordo com a ACNUR, grande parte dos refugiados e solicitantes de refúgio (84%) 

encontram-se em países de renda média ou baixa e, em média, um em cada três 

pessoas (4,9 milhões de pessoas) são acolhidos em países menos desenvolvidos. No 

que se refere aos refugiados, nove em cada dez são acolhidos por países em 

desenvolvimento. Por dia, 34 mil pessoas são obrigadas a migrar (ACNUR, 2017; Ipea, 

2017)216.  

                                                           
213 Professora Associada da ESS/UFRJ, Departamento de Fundamentos,  marileiainoue@gmail.com 
214 Assistente Social, Graduada em Serviço Social pela ESS/UFRJ, sufelix.sf@gmail.com  
215Segundo o Relatório anual “Tendências Globais” (Global Trends) divulgado no primeiro semestre de 

2017, pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), até 2016, haviam 

aproximadamente 65,6 milhões de deslocados em todo o mundo, entre eles, apátridas, aqueles que 

solicitam asilo político, migrantes e refugiados. 
216 http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/170829_Refugio_no_Brasil.pdf, Acesso 
em 27.09.2017.  

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/170829_Refugio_no_Brasil.pdf
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O Brasil registrou, no ano de 2010, o total 966 solicitações de refúgio. Seis anos 

depois, em 2016, esse número aumentou expressivamente, atingindo a marca de 

28.670 de solicitações de refúgio em território nacional. Segundo o Comitê Nacional 

para os Refugiados (CONARE)217, até abril de 2016, 25 mil solicitações de refúgio 

estavam submetidas a exames do órgão competente, e 9.552 pessoas haviam sido 

reconhecidos pelo governo brasileiro com o status de refugiado, de 82 nacionalidades 

diferentes (CONARE, 2016218,Ipea, 2017, p. 17)219. 

A matéria sobre os refugiados foi incansavelmente alvo dos meios de 

comunicações nacionais e internacionais que diariamente noticiavam o drama e as 

adversidades vividas por uma massa de indivíduos que cruzavam os continentes das 

mais variadas formas.  

No entanto, são quase nulas as informações sobre a situação vivenciada pelo 

povo congolês na comunidade internacional. Os grandes meios de comunicação 

internacionais — tanto televisiva quanto impressa — ignoram a dramática situação na 

qual se encontra a República Democrática do Congo. Desde 1996, cerca de seis 

milhões de pessoas morreram nos conflitos existentes no país, na sua maioria mulheres 

e crianças. Milhares vivem na extrema miséria, existindo pessoas vivendo em condições 

bestiais. Dezenas de milhares de mulheres são sistematicamente violentadas como 

estratégia de guerra220, colocando o Congo como o pior lugar no planeta para se nascer 

mulher. 

A República Democrática do Congo é o terceiro maior país do continente 

africano, com 2,34 milhões de quilômetros quadrados em extensão territorial, atrás 

apenas do Sudão e da Argélia. Serrano e Munanga (1997) afirmam que em solo 

congolês é possível encontrar uma diversidade de riquezas naturais e minerais, tais 

como: cobalto, estanho, cobre, tungstênio, diamante, entre outros. O Congo produz, por 

                                                           
217  Órgão do governo brasileiro ligado ao Ministério da Justiça, responsável por analisar e decidir sobre 
os pedidos de refúgio no país. 
218 Comitê Nacional para os Refugiados, dados divulgados pela Secretaria Nacional de Justiça. 
http://www.justica.gov.br/noticias/brasil-tem-aumento-de-12-no-numero-de-refugiados-em-
2016/20062017_refugio-em-numeros-2010-2016.pdf . Acesso em 17 Agos. de 2017. 
219 Disponível em: 
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/170829_Refugio_no_Brasil.pdf  Acesso em 
28 de Set. de 2017. 
220 Dados do documentário: Crise no Congo – revelando a verdade (Crisis in the Congo) realizado em 
2011. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=X29oQH5s9tg/watch?v=X29oQH5s9tg 
 acesso em 21 de Mar. 2017. 

http://www.justica.gov.br/noticias/brasil-tem-aumento-de-12-no-numero-de-refugiados-em-2016/20062017_refugio-em-numeros-2010-2016.pdf
http://www.justica.gov.br/noticias/brasil-tem-aumento-de-12-no-numero-de-refugiados-em-2016/20062017_refugio-em-numeros-2010-2016.pdf
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/170829_Refugio_no_Brasil.pdf
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/170829_Refugio_no_Brasil.pdf
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/170829_Refugio_no_Brasil.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=X29oQH5s9tg/watch?v=X29oQH5s9tg


 

 

 

406 

ano, cerca de 1 bilhão de dólares apenas em ouro221. Além disso, o país dispõe de uma 

grande reserva hídrica e metade de suas leivas são ocupadas por florestas, contribuindo 

para que o país seja considerado um espetáculo geológico pelas grandes riquezas de 

minérios existentes em seu solo. 

Entender a conjuntura vivenciada pela República Democrática do Congo é 

primordial para compreender o crescimento do processo de deslocamento de 

congoleses para o Brasil. Segundo o CONARE, a Síria é o primeiro país na lista de 

comunidades originárias na concessão de refúgio no Brasil222. A República Democrática 

do Congo ocupa o segundo lugar deste ranking, com 168 congoleses com o status de 

refugiado concedido pelo governo brasileiro (CONARE, 2016)223. 

De acordo com dados disponibilizados pela Cáritas Arquidiocesana do Estado 

do Rio de Janeiro, a comunidade originária da República Democrática do Congo é tida 

como a segunda224 maior comunidade africana de refugiados localizada no estado 

fluminense. Até dezembro de 2015, o número de refugiados atendidos pelo Programa 

de atendimento a refugiados e solicitantes de refúgio da instituição era de 808 

refugiados reconhecidos pelo país, e outros 500 aguardavam o requerimento do 

processo submetido à análise. Apenas no ano de 2015, 331 congoleses solicitaram 

refúgio no Estado do Rio de Janeiro. 

Em decorrência do panorama nacional e da relevância da temática, as autoras 

se dedicaram, ao longo de 12 meses, a averiguar se os solicitantes de  refúgio e 

refugiados oriundos da República Democrática do Congo que residem no Estado do Rio 

de Janeiro estavam tendo acesso às políticas públicas existentes no território nacional. 

Através da apresentação da trajetória até a chegada ao estado fluminense, foi possível 

verificar como se realiza o acesso dos refugiados e solicitantes de refúgio congoleses 

às diferentes políticas públicas. 

                                                           
221 Dados divulgados pela ONU BRASIL. Disponível em: https://nacoesunidas.org/onu-influencia-do-
contrabando-de-vida -selvagem-em-conflitosconflitos-armados-na-rd-congo  - acesso em 23 de Mar. 
2017.  
222 Apenas no ano 2016, 326 sírios forma reconhecidos como refugiados pelo governo brasileiro. 
223 Dados divulgados pelo CONARE. Disponível em: 
http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/portugues/Publicacoes/2017/ref
ugio-em-numeros-2010-2016 acesso em Agos.de 2017. 
224 Atrás apenas de Angola, com 2.311 refugiados reconhecidos pelo Brasil, onde o primeiro grande fluxo 
ocorreu durante a guerra civil naquele país entre os períodos de 1976 a 2002, sobretudo no início da década 
de 1990 (CARITAS, 2015). 
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No desenvolvimento da pesquisa, partimos da premissa básica que os 

solicitantes de refúgio e os refugiados congoleses não estão tendo acesso às políticas 

públicas disponíveis no Brasil, já que a atual conjuntura brasileira atinge dimensões 

nunca vivenciadas no país. A crise econômica e principalmente a crise política 

enfrentada pelo Brasil têm contribuído para que o país experiencie um verdadeiro 

desmonte social. Medidas intituladas como provisórias, emergenciais ou essenciais 

para restabelecer o crescimento econômico nacional são postas como propostas para 

colocar o Brasil novamente "sobre os trilhos". As deliberações partem de um controverso 

governo que vem demonstrando a sua face sombria a tudo que se refere ao social no 

país. Os recentes projetos e dispositivos legais determinados por este governo vêm 

continuamente se dedicado a atacar de forma deliberada as políticas públicas existentes 

no território nacional. O ataque promovido a essas políticas sociais tem contribuído 

gradativamente para que se amplie a seletividade no acesso, para a conversão em 

políticas mais focalistas e excludentes, além de acarretar em dificuldades tanto 

financeiras como materiais, culminando na precarização dos serviços prestados por 

elas.  

Concebendo que o processo investigativo começa a partir de um 

questionamento, Minayo (2002) aponta que é fundamental que o questionamento 

corresponda ao movimento em busca de lograr respostas, que requer a concepção de 

novos tipos de conhecimento, ou até mesmo do aprofundamento de acúmulo teórico já 

adquirido ao longo do processo de formação profissional.  Dessa forma, o alinhamento 

dessa concepção à dimensão investigativa presente na profissão de Serviço Social 

assume um papel importante para que seus profissionais não percam de vista o 

compromisso ético atribuído a sua atuação profissional. Logo, compreender que a 

situação vivenciada pelos solicitantes de refúgio e refugiados possui dimensões 

dramáticas que demandam dos profissionais de Serviço Social respostas qualificadas e 

análises aprofundadas, é  imprescindível  para  que se entenda a complexidade da 

situação vivida por eles, tanto no seu país de origem como principalmente no país 

receptor, e que as dificuldades encontradas por esse grupo social perpassam nos 

diversos espaços da vida social, sejam elas por intermédio das diferenças linguísticas, 

culturais e territoriais. 

O entendimento por parte dos/as Assistentes Sociais sobre a gênese da questão 

social e os fenômenos por eles acarretados devem ser objeto contínuo de 
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aprimoramento. O acúmulo teórico-metodológico e ético-político que contribui para que 

apreenda a totalidade e a particularidade de cada sujeito alvo de sua intervenção 

profissional, auxilia na formulação de propostas profissionais efetivas que se 

materializam aos princípios éticos norteadores do projeto profissional do Serviço Social. 

Desta forma, é de extrema importância que os/as Assistentes Sociais se aproximem e 

estejam inseridos no debate, no que tange ao crescente fluxo migratório no âmbito 

nacional. É necessário apreender a conjuntura atual vivenciada no Brasil e no mundo 

sobre o aumento do deslocamento humano, uma vez que essa temática vem se 

apresentando cada vez mais relevante no Estado brasileiro e que, portanto, podem ser 

postas como demandas nos mais diferentes espaços ocupacionais nos quais os 

profissionais de Serviço Social estão inseridos e são requisitados a atuarem. 

 Sob essa perspectiva, a falta de conhecimento acerca do fenômeno migratório 

no Brasil pode contribuir para a inviabilização de direitos já instituídos no país. Sendo 

assim, o aprimoramento sobre a temática e a compreensão dos seus determinantes se 

expressam como componente essencial para efetivação do exercício profissional de 

qualidade. 

No que tange aos processos metodológicos, os instrumentais e métodos eleitos 

como forma de operacionalização e averiguação do fenômeno pesquisado foram 

diversos: entrevistas, observação, levantamento de dados bibliográficos, entre outros. 

O projeto de pesquisa foi desenvolvido a partir de uma abordagem qualitativa e 

participativa, sendo o instrumento adotado como meio de materialização, entrevistas 

semi diretivas com questionários semiestruturados (com questões abertas e fechadas). 

O grupo alvo do estudo foram adultos refugiados ou solicitantes de refúgio provenientes 

da República Democrática do Congo, de ambos os sexos (feminino e masculino) em 

idade laboral, que estavam inseridos no espaço institucional da Cáritas Arquidiocesana 

do Rio de Janeiro, unidade esta que está localizada no bairro da Tijuca, Zona Norte da 

cidade do Rio de Janeiro. Todas as entrevistas foram realizadas no interior da entidade, 

no dia que a instituição realiza atendimento jurídico e social para os refugiados e 

solicitantes de refúgio de diferentes nacionalidades. 

Em virtude da relevância da temática na atualidade, diversos autores e diferentes 

organizações sociais de variadas áreas têm publicado vasta literatura sobre o tema, 

dentre elas organizações como Serviço Pastoral dos Migrantes, Centro de Estudo 

Migratório, Comissão Nacional para os Refugiados (CONARE), Alto Comissariado das 
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Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), ONU Brasil, entre outros. O levantamento 

bibliográfico de diferentes autores, dos diversos campos do conhecimento contribuiu 

para que a análise do fenômeno migratório sobre a perspectiva dos refugiados fosse 

aprofundada, possibilitando inclusive uma contextualização dos diversos processos 

históricos, tanto no panorama local quanto no âmbito mundial ao longo dos anos. 

Através da pesquisa bibliográfica, do levantamento documental e eletrônico, as autoras 

aprofundaram o conhecimento com o tema investigado, contribuindo para que o projeto 

fosse desenvolvido. Além disso, foram utilizadas bibliografias no âmbito do Serviço 

Social, tais como Ética: fundamentos sócio-históricos e Código de Ética do/a Assistente 

Social comentado, que auxiliaram na compreensão das dimensões ético-política e 

teórico-metodológica em matéria de Serviço Social, que colaboraram para a análise em 

face da conjuntura vivenciada pelo grupo pesquisado, além de aproximar os/as 

profissionais de Serviço Social do debate e contribuir para fornecer respostas e 

posicionamentos em face à realidade social apresentada por eles enquanto usuários. 

Notadamente a pesquisa pretendeu fornecer subsídios para o debate sobre o 

fenômeno migratório de refugiados no Estado do Rio de Janeiro no interior da profissão 

de Serviço Social. Os sujeitos pesquisados discorreram sobre sua trajetória até 

chegarem ao território nacional, relataram a descoberta do preconceito, o desafio de 

vencer a burocracia brasileira, além de ter que superar as barreiras atitudinais, ao 

mesmo tempo em que se depararam com a ausência de políticas públicas eficazes para 

o seu atendimento no Estado do Rio de Janeiro.  

 

2. A nova legislação e a temática de e/imigração e refúgio 

Inicialmente é importante que se explicite o que é refúgio, para que 

posteriormente possa se definir o que é refugiado. E principalmente, que se desenvolva 

uma distinção entre os conceitos de refugiados e migrantes, já que ambos possuem 

conotações diferentes e os Estados/Nações os concebem de forma distinta. 

O termo refugiado tem sua origem etimológica no latim refugere, formado por re 

(intensificativo) mais fugere, de fugir225. Já a palavra migração vem de migrare (latim), 

trocar de posição, mudar de residência. Os migrantes são definidos como aqueles que 

                                                           
225 Segundo o Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa. NASCENTES, Antenor, 1955. 
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se deslocam com o objetivo de trabalhar ou de residir. Os imigrantes (de immigrare 

“passar por, de in-, “para dentro” mais migrare) são os indivíduos que vieram do 

exterior226. 

A Organização Internacional para as Migrações (OIM) define a migração como: 

Processo de atravessamento de uma fronteira internacional ou de um Estado. 
É um movimento populacional que compreende qualquer deslocação de 
pessoas, independentemente da extensão, da composição ou das causas; 
inclui a migração de refugiados, pessoas deslocadas, pessoas desenraizadas 

e migrantes econômicos. (OIM, 2009, p. 42)227. 

 

Sob essa perspectiva, Santos (1994) afirma que a migração é o movimento da 

população pelo espaço, podendo ela ser acarretada por transformações econômicas, 

sociais e políticas que ocorrem nos diferentes lugares, e que as migrações não são um 

fenômeno atual — desde os tempos primitivos os homens já se deslocavam pelo 

espaço. Por mais que o fenômeno seja tão antigo, ele é constantemente renovado e 

alterado, já que a cada período histórico uma série de determinantes e fatores 

estabelecem novos processos de mobilidade humana, contribuindo para que a migração 

seja compreendida como um fenômeno histórico e social. 

No entanto, até o século XX, não havia definição para aqueles que fugiam de 

seu país de origem, motivados por temores odiosos ou de raça, religião, nacionalidade, 

posicionamento político e guerras, impulsionando-os para que buscassem abrigo em 

outro país. Embora normativos internacionais já tivessem sido concebidos, como por 

exemplo a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, na qual se pronunciava 

no artigo XIV que: 

a) Toda pessoa vítima de perseguição, tem o direito de procurar e gozar asilo 
em outros países. 

b) Este direito não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente 
motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos propósitos e 
princípios das Nações Unidas (ONU, 1948)228. 

 

                                                           
226 Segundo o Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa. NASCENTES, Antenor, 1955. 
227 Glossário sobre migração, criado pelo OIM, Órgão fundado em 1951 e responsável por estudar o 
fenômeno migratório internacional. Disponível em: http://publications.iom.int/system/files/pdf/iml22.pdf 
Acesso em 29 Set. de 2017. 
228 DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS. Adotada e proclamada pela resolução 217 
A (III) da Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de Dezembro de 1948. 

http://publications.iom.int/system/files/pdf/iml22.pdf
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Foi apenas em 1951, com aprovação da Convenção de Genebra229, que o 

conceito de refugiado foi consolidado. Salientando ainda, para a exigência do 

reconhecimento da prática harmônica dos movimentos migratórios em todo o mundo, 

sendo este o primeiro documento a levantar o conceito de refugiado (RAMOS, 2001, p. 

24-30). 

O que podemos observar nas últimas décadas é que milhares de pessoas são 

forçadas a se deslocar por todo o mundo. Em muitos dos casos, essa foi a única 

alternativa encontrada por um contingente cada vez mais crescente de indivíduos que 

são obrigados a abandonar o seu país de origem com uma única meta — preservar sua 

liberdade, garantir sua segurança e assegurar sua vida. É importante que se 

compreenda que a situação vivida por esses indivíduos não se resume apenas de uma 

escolha, mas sim a única alternativa por eles encontrada diante das dificuldades 

enfrentadas em sua pátria. 

No entanto, a persistente insegurança e o ambiente cada vez mais hostil no 

mundo contemporâneo, frente à mobilidade humana, vêm contribuído para que os 

organismos internacionais sejam pressionados a buscar soluções adequadas e, 

principalmente, a fornecer proteção ao grande contingente de refugiados e deslocados 

em todo o mundo. Nessa perspectiva, nos últimos anos os países vêm produzido, no 

âmbito normativo legal de cada Estado/Nação, os mais variados aparatos legais, alguns 

mais protetivos e outros mais restritivos no que tange ao processo das diásporas atuais. 

O Estado brasileiro é visto internacionalmente como um precursor à proteção 

dos refugiados. Os diferentes tratados internacionais nos quais o país é signatário têm 

colaborado para que o ordenamento jurídico brasileiro incorpore a proteção a esse 

segmento populacional em legislações próprias, auxiliando para que os direitos sociais 

e o bem-estar não apenas dos refugiados, mas também dos migrantes residentes no 

Brasil sejam assegurados. O Brasil dispõe de atos normativos considerados modernos 

e próprios, que além de conter uma concepção ampliada sobre o tema, contribuindo 

para o reconhecimento e a concessão de refúgio no país. 

                                                           
229 Adotada em 28 de julho de 1951 pela Conferência das Nações Unidas de Plenipotenciários sobre o 

Estatuto dos Refugiados e Apátridas, convocada pela Resolução n. 429 (V) da Assembléia Geral das 
Nações Unidas, de 14 de dezembro de 1950. Disponivel em: 
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_relativa_ao_Estatuto_dos_Ref
ugiados.pdf  Acesso em 24 Agos. de 2017. 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_relativa_ao_Estatuto_dos_Refugiados.pdf
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_relativa_ao_Estatuto_dos_Refugiados.pdf
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O primeiro normativo jurídico a tratar sobre os estrangeiros no Brasil é datado 

de 1891 – Primeira Constituição Republicana – que concebia como cidadão brasileiro 

aqueles que “achando-se no Brasil, aos 15 de Novembro de 1891, não declararem, 

dentro em seis meses depois de entrar em vigor a Constituição, o ânimo de conservar 

a nacionalidade de origem” (BRASIL,1891)230. 

No início dos anos 1980, a legislação até então vigente é alterada pela Lei 6.815 

aprovada em agosto em plena ditadura militar. A Lei 6.815 — também conhecida como 

Estatuto do Estrangeiro — redefine a situação jurídica do estrangeiro no Brasil231. O 

Estatuto do Estrangeiro explicita sua conduta e princípios autoritários no transcorrer dos 

seus artigos. O contexto histórico no qual o normativo jurídico é formulado evidencia o 

período de recessão que o país vivenciava, mostrando-se completamente incompatível 

com o espírito existente na Constituição Federal de 1988, sinalizando a premência de 

ser revisto. O aparato decretava uma série de proibições e vetos aos imigrantes que 

desejassem ingressar em território nacional, entre eles, proibindo o direito de 

associarem-se a atividades sindicais e impedindo de manifestar-se, contribuindo para 

restringir a liberdade dos estrangeiros e vedando a possibilidade de exercerem 

atividades de natureza política ou se envolverem direta ou indiretamente em questões 

públicas no país. 

O Estatuto do Estrangeiro ficou em vigor de 1980 até o primeiro semestre do ano 

de 2017,  quando o Congresso Nacional Brasileiro aprovou e sancionou a Nova Lei de 

Migração (Lei 13.445/17), revogando o Estatuto do Estrangeiro (Lei 8.615/80) — marco 

do regime ditatorial brasileiro — representando uma vitória para os movimentos sociais, 

defensores do tema e entidades da sociedade civil organizada, que desde o 

restabelecimento da democracia no país lutavam para que a Lei 8.615/80 fosse abolida 

e sinalizavam para a necessidade de se implementar uma nova lei de migração no 

Brasil, a qual estivesse em concordância com as normas internacionais acerca da 

proteção aos direitos humanos, com os tratados internacionais assinados pelo Brasil, e 

que fosse compatível com o espírito presente nos textos constitucionais.  

                                                           
230 Art. 69º, CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL, 1891. Disponível 

em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao91.htm  Acesso em 08 Jun. de 2017. 
231 Entre definição estabelece a criação de um Conselho Nacional de Imigração (CNIg) como órgão 
responsável por formular política de migração, orientar e coordenar as atividades de imigração no país. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao91.htm
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A revisão do Estatuto do Estrangeiro tornou-se cada vez mais relevante, na 

medida em que o normativo já não acompanhava as demandas existentes no cenário 

nacional. O processo migratório de intensificação das diásporas, principalmente de 

refugiados, são matérias fundamentais na conjuntura atual, contribuindo para a que 

legislação anterior não fosse mais compatível com as obrigações que advêm das 

normas internacionais, assim como a própria Constituição Federal, além de não estar 

em conformidade com legislações específicas ao tratar sobre os refugiados no país, a 

Lei 9.474 de 1997 — Lei Nacional de Refugiados232. 

A Lei 13.445/17 contém diversos avanços que podem ser conferidos nos seus 

cento e vinte e cinco artigos. É responsável por redefinir os direitos e deveres dos 

migrantes e visitantes em território nacional, reorientando as normas de entrada e de 

permanência dos migrantes no país, responsável também por ter o desígnio de 

desburocratizar os processos documentais para ingresso no Brasil, além de ser mais 

condizente com princípios e normas mais compatíveis com os textos estabelecidos na 

Constituição Federal de 1988, como, por exemplo, o princípio da dignidade da pessoa 

humana. 

Uma das medidas mais significativas da Nova Lei de Migração é a alteração da 

concepção de estrangeiro para imigrante, sob a ótica e a relevância dos direitos 

humanos, contribuindo para que não sejam mais vistos como questão de segurança 

nacional. A superação da visão dos imigrantes como ameaça auxilia para que sejam 

vistos como sujeitos de direito pelo ordenamento jurídico. Além disso, dispõe de uma 

política de acolhimento e concessão de autorização de residência independente da sua 

situação migratória, possibilitada pela expectativa de regularização da situação através 

da assistência jurídica prestada pela Defensoria Pública, simplificando a concessão de 

vistos, inclusive os vistos de trabalho, concedidos independente da existência de 

contrato de trabalho, reduzindo as hipóteses de negação, entre outras. 

                                                           
232 No ano de 1997, a Lei 9.47443, intitulada como Estatuto dos Refugiados, foi aprovada no Brasil, como 
um suporte jurídico para os refugiados residentes no país. Simboliza um marco histórico normativo no que 
tange à proteção aos direitos humanos aos refugiados no país, representando um avanço para a 
internalização do Direito Internacional dos Refugiados, e uma política pública de ampla relevância no 
cenário mundial atual, representando o direito do acesso à proteção, assistência e integração local dos 
refugiados, contribuindo para que o normativo seja uma das melhores e mais modernas legislações para 
refugiados na atualidade. 
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No entanto, embora mudanças significativas tenham ocorrido com a 

implementação do novo aparato jurídico, questões importantes não foram contempladas 

pela nova legislação, tais como: anistia para imigrantes que ingressaram no país sem 

documento até seis de Julho de 2016; extensão da autorização de residência a pessoas 

sem vínculo familiar direto; concessão de visto ou autorização de residência para fins 

de reunião familiar e outras hipóteses de parentesco, dependência afetiva e fatores de 

sociabilidade; definição que considera como grupo vulnerável, solicitantes de refúgio, 

requerentes de visto humanitário, vítimas de tráfico de pessoas, menores 

desacompanhados, além do conceito de migrante disponível na legislação, apenas com 

definição sobre imigrante, emigrante, residente fronteiriço, visitante, apátrida233, não 

contemplando a diferenciação de refugiados e migrantes, distinção extremamente 

necessária já que o Estado os acolhe de modo diferente. Foram apenas algumas 

questões barradas por meio do veto presidencial, evidenciando que ainda há muito para 

se avançar para que a Lei 13.445/17 seja amplamente considerada protetiva aos 

imigrantes e refugiados. 

3. O Serviço Social e a temática de e/imigração e refúgio 

Mediante a compreensão de que os/as Assistente Sociais atuam cotidianamente 

nas múltiplas expressões da questão social e o que vigente Código de Ética dos/as 

Assistentes Sociais de 1993 aponta como atribuições desses profissionais a 

participação na elaboração, execução e avaliação de políticas públicas, assim como a 

formulação de programas sociais, é substancial que os/as profissionais de Serviço 

Social estejam inseridos no contexto contemporâneo, e que absorvam o debate sobre 

a conjuntura atual vivenciada no Brasil acerca das diásporas migratórias. A apreensão 

dos diversos determinantes sociais apresentados por este fenômeno e principalmente 

dos elementos trazidos por eles contribuem para que os/as Assistentes Sociais possam 

viabilizar o acesso dos solicitantes de refúgio e os refugiados aos seus direitos 

legalmente assegurados e possibilitar a sua plena integração social e cidadã na 

sociedade brasileira. Nessa perspectiva: 

 

                                                           
233 ART 1º- II, III,IV, V e VI da Lei 59 n°13.445/17. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13445.htm Acesso em 09 Agos. de 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13445.htm
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Seu posicionamento a favor da equidade e da justiça social, de forma que 
assegure a universalidade de acesso aos bens e serviços relativos aos 
programas e políticas sociais, assim como no empenho na eliminação de 
todas as formas de preconceitos, principalmente de grupos socialmente 
discriminados e à discussão das diferenças (CFESS, 1993) 234. 

 

Essas premissas devem ser garantidas tanto aos brasileiros natos como a todos 

os que residem em território nacional, inclusive os migrantes235 e refugiados. A base 

norteadora da formação dos/as profissionais de Serviço Social concebe o indivíduo 

mediante ao entendimento emancipatório dos seres humanos, pautado no princípio dos 

direitos humanos, e que, portanto, deve ser assegurado a todos sem distinção. O 

fomento de tais condicionantes estendidos aos refugiados, solicitantes e migrantes 

acolhidos no território nacional, proporciona que após terem superado suas 

necessidades imediatas e emergenciais encontradas num primeiro momento, estarão 

prontos para reconstruir suas vidas num novo país, numa nova sociedade e nova 

cultura. 

De acordo com estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(Ipea), divulgado no segundo semestre de 2017, os grandes centros urbanos são os 

principais destinos buscados pelos refugiados e solicitantes no Brasil. Os estados de 

São Paulo e Rio de Janeiro são os distritos que mais receberam solicitantes de refúgio, 

seguidos por Foz do Iguaçu e Brasília236.  

      A busca dos solicitantes e refugiados pelas grandes metrópoles sinaliza que sua 

imagem opulenta e suntuosa ainda sugere que nelas se encontram as melhores 

oportunidades de postos de trabalho. Munidos de esperança, os solicitantes e 

refugiados se empenham em encontrar ofícios que os possibilitem recomeçar, porém 

muitas vezes os trabalhos disponíveis e preenchidos por eles são os que envolvem 

tarefas e serviços braçais, com jornadas de trabalho quase sempre extensas e 

exaustivas. No esforço de reconstruir e alterar sua vida, agora em novo país, os 

solicitantes de refúgio e refugiados se inserem nas grandes cidades, deparando-se com 

as mazelas provocadas pela desigualdade social presente na sociedade brasileira. A 

                                                           
234 BRASIL. Lei n°8.662 de 07 de Junho de 1993. Código de Ética do Serviço Social. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8662.htm . Acesso em 20 Jul. de 2017. 
235 Inclui todos os tipos de migração, seja econômica, forçada, ambiental, voluntária, entre outras. 
236Disponível em: 
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/170829_Refugio_no_Brasil.pdf . Acesso em 
27 Set de 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8662.htm
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/170829_Refugio_no_Brasil.pdf
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violência urbana, o alto custo de vida, o elevado índice de desemprego, a precariedade 

nos serviços públicos, miséria, entre outros, são apenas algumas das dificuldades 

encontradas não apenas pelos brasileiros, mas também pelos refugiados e solicitantes 

de refúgio acolhidos em território nacional. 

Com base nas informações obtidas por intermédio da pesquisa realizada, foi 

possível constatar que o Estado do Rio de Janeiro é um espelho da carência e escassez 

de políticas públicas para o atendimento dos solicitantes de refúgio que chegam ao 

estado fluminense. O distrito é desprovido tanto no âmbito municipal, quanto estadual, 

de serviço, programa ou projeto de atendimento aos solicitantes e refugiados 

estabelecidos na cidade. Não há, em nenhuma esfera, uma estrutura ou sistema público 

para acolher aqueles que chegam em seu território — essa incumbência fica a cargo da 

própria comunidade, que através do seu espírito de solidariedade, e das redes 

estabelecidas por nacionalidade realizam o acolhimento inicial. 

A partir das entrevistas realizadas com os congoleses na Cáritas RJ237 fica 

evidente que a sociedade civil tem assumido o protagonismo no âmbito do atendimento, 

acolhimento e integração dos refugiados e solicitantes de refúgio no território nacional.  

Os entrevistados relatam que a entidade (Cáritas RJ) é a encarregada de direcioná-los 

tanto na acolhida inicial, como em todo o processo para  solicitar refúgio na cidade, além 

de ser ela porta voz do governo, para informá-los sobre sua situação jurídica no país. É 

notório que o Estado vem gradativamente se eximindo de suas responsabilidades, 

esquivando-se de suas obrigações. Em contrapartida, podemos verificar uma ampliação 

no processo de refilantropização e o alargamento por parte do setor da sociedade civil 

no atendimento social das demandas trazidas por esse grupo.  

O Estado do Rio de Janeiro dispõe de uma estrutura completamente inepta para 

acolher e abrigar qualquer adulto em seu território. As poucas instituições e abrigos 

existentes são destinadas para o atendimento de crianças e adolescentes, mulheres 

vítimas de violência doméstica ou para a população idosa. São limitadas as instituições 

destinadas ao atendimento de adultos na cidade do Rio de Janeiro — as 

disponibilizadas são destinadas a acolher a população em situação de rua existente na 

                                                           
237 A Cáritas Arquidiocesana, entidade ligada à Igreja Católica,  nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, 

regiões brasileiras que mais concentram solicitantes de refúgio no país tem assumido o protagonismo no 
atendimento aos solicitantes de refúgio, refugiados e migrantes.  
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cidade. Todavia, tais instituições são precárias, insalubres e inadequadas para receber 

qualquer ser humano, estando geograficamente afastadas do centro da cidade.  

O Estado de São Paulo vem demonstrando algumas iniciativas positivas e tem 

avançado  no que se refere à infraestrutura de acolhimento aos refugiados e imigrantes. 

A cidade paulista dispõe de ao menos quatro centros de acolhimento aos refugiados e 

imigrantes. Ainda são insuficientes, se comparados com o tamanho espacial da 

metrópole paulistana, e ao número de imigrantes e solicitantes de refúgio que buscam 

em solo paulistano uma oportunidade de restabelecer sua vida. Em novembro de 2014, 

foi inaugurado o Centro de Referência e Atendimento para Imigrantes (CRAI-SP) 

unidade pública administrada pelo município de São Paulo238. No âmbito estadual, a 

Casa de Passagem Terra Nova é outro espaço destinado ao acolhimento dos refugiados 

e imigrantes na cidade239. Além das instituições públicas, a cidade de São Paulo conta 

ainda com iniciativa de instituições e organizações sociais criadas pela sociedade civil. 

O Centro de Acolhida do Imigrante (Sefras Migrantes) é um deles, fundada em 2014 

através da parceria estabelecida entre a instituição e o poder público240. A Casa do 

Imigrante e Centros Pastorais também desenvolvem serviços de atendimento a esse 

grupo na cidade de São Paulo. 

 

4. Considerações Finais 

Neste trabalho, procurou-se investigar como os refugiados e solicitantes de 

refúgio originários da República Democrática do Congo inseridos no espaço urbano da 

metrópole carioca estavam acessando as políticas públicas disponibilizadas em todo 

território nacional. 

                                                           
238 Portal da Prefeitura de São Paulo: 

em:http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_humanos/migrantes/crai/index.php?p=1869
73. Acesso em 14.10.2017. 
239  A unidade disponibiliza 50 vagas para atendimento, com uma estrutura de 10 quartos com banheiros 
individuais, além de conter refeitório, área de convivência, lavanderia, copa e salas de atendimento 
individualizado. Informações extraídas do Portal  do governo do Estado de São Paulo em 06 Mai. de 
2017. http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/ 
ultimas-noticias/alckmin-visita-casa-de-acolhimento-refugiados-em-sao-paulo/ Acesso em 14 Out. de 
2017. 
240 Mediante a parceria como a  Secretária de Assistência e Desenvolvimento Social no estado paulista. A 
organização acolhe refugiados e solicitantes de refúgio provenientes de diversas partes do mundo, 
dispondo de serviço de atendimento 24 horas por dia. Informações  disponíveis em:  
http://www.sefras.org.br/novo/servicos/sao-paulo/sefras-migrante/  Acesso em 14 Out. de 2017. 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_humanos/
http://www.saopaulo.sp.gov.br/
http://www.sefras.org.br/novo/servicos/sao-paulo/sefras-migrante/
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Através da pesquisa de campo, diversas circunstâncias e contextos emergiram 

mediante a fala dos entrevistados, trazendo elementos que na maioria das vezes não 

constavam no roteiro desenvolvido inicialmente241. No entanto, é importante destacar 

que o espaço no qual as entrevistas foram conduzidas — Cáritas RJ — é muito 

significativo, pois contribui determinantemente para que certos discursos possam ser 

realizados, visto que o lugar de onde eles falam colabora expressivamente para que 

possamos entender o que narram e o porquê o fazem. 

Assim, um dos resultados fundamentais encontrados ao longo da pesquisa 

através da narrativa dos refugiados e solicitantes congoleses se revela na identificação 

de barreiras que ainda estão presentes na sociedade brasileira, e que necessitam ser 

derrubadas. Burocracia, barreiras atitudinais, ausência de políticas públicas e o 

preconceito constituem-se apenas como alguns dos pontos expressos por eles e que 

ainda precisam ser vencidos para que os mesmos possam verdadeiramente estarem 

integrados na sociedade brasileira.  

A negação ou a inexistência de direitos sociais básicos presentes no estado 

fluminense se expressa mediante à deficiência de programas ou projetos estatais para 

acolher e atender os solicitantes e refugiados que chegam ao Estado do Rio de Janeiro. 

Essa deficiente estrutura colabora para ampliar a vulnerabilidade desse grupo social, e 

para que questões tais como pobreza, miséria e exclusão social façam parte do 

cotidiano de muitos dos refugiados e solicitantes inseridos no território nacional. 

Observamos gradativamente o Estado transferindo para as mãos da sociedade 

civil deveres e responsabilidades que são de sua incumbência, comprovando que 

atualmente vivemos em um processo de refilantropização por parte do Estado Brasileiro 

dos seus encargos. No que se refere à assistência, acolhimento e atendimento aos 

solicitantes de refúgio e refugiados no país, testemunhamos a expansão de diversas 

organizações não governamentais da sociedade civil promovendo a proteção, 

assistência e integração local de milhares de solicitantes e refugiados no território 

nacional. A Cáritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro, por exemplo, representa na 

cidade o ponto de referência para muitos dos refugiados e solicitantes que chegam ao 

                                                           
241 Um dos instrumentos  manipulado no desenvolvimento do projeto, foi o método da narrativa oral,  que 
contribuiu para que as pesquisadoras intervissem o mínimo possível, de modo que, os entrevistados 
pudessem conduzir sua narrativa livremente, evidenciando sua voz no projeto. 
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estado. O espaço institucional simboliza, para muitos, o lugar que os auxiliará no seu 

processo de solicitação de refúgio, ajudará quando ainda não tiver domicílio na cidade, 

assistirá quando estiverem à procura de emprego, entre outras necessidades por eles 

apresentadas, sendo a entidade o representante, e o responsável pela integração dos 

refugiados e solicitantes de refúgio na metrópole carioca. 

É importante destacar que, uma vez reconhecido e admitido pelo governo 

brasileiro como refugiado, o Estado nacional torna-se responsável pela proteção e 

promoção legal da integração social desse indivíduo na sociedade brasileira. Todavia, 

o que notamos por parte do poder público é o aparelho estatal se esquivando de suas 

atribuições e obrigações neste sentido. 

No percurso do projeto de pesquisa, outros elementos eclodem — racismo e 

preconceito, burocracia e a falta de conhecimento dos direitos da população de 

refugiados — sinalizando e dando dimensão da importância de se debater o fenômeno 

migratório de refugiados e solicitantes de refúgio no Brasil, além de contribuir para que 

a diáspora não seja compreendida pelo simples feito da vontade ou escolha do ato de 

migrar, mas sim como a única maneira encontrada por eles como forma de assegurem 

sua vida. Além disso, é sugestivo que essa discussão seja realizada no interior da 

profissão do Serviço Social, já que os seus profissionais atuam cotidianamente nas 

múltiplas expressões da questão social e, entre as atribuições contidas no vigente 

Código de Ética da profissão, outorga como prerrogativas dos Assistentes Sociais 

participar da elaboração e do gerenciamento das políticas sociais, assim como na 

formulação e implementação de programas sociais. Ademais, a aproximação com a 

temática traz considerações e elementos significativos para ser pensada e refletida no 

cotidiano e na prática dos Assistentes Sociais frente às questões por eles apresentadas.  

Os Assistentes Sociais pautam-se no princípio dos direitos humanos e no 

entendimento emancipatório dos seres humanos, tem como incumbência promover o 

debate sobre a questão dos refugiados, contribuindo para que os princípios 

fundamentais abarcados no Código de Ética tais como “autonomia, emancipação e 

plena expansão dos indivíduos sociais” se estendam a todos os que residem em 

território nacional. E que a “ampliação e consolidação da cidadania (III), posicionamento 

em favor da equidade e justiça social (V), o empenho na eliminação de todas as formas 

de preconceito e o respeito à diversidade (VI)” sejam premissas sempre evocadas pelos 

profissionais do Serviço Social como meio de contribuir para a construção de estratégias 
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e propostas que possam promover práticas materializantes a esse grupo socialmente 

fragilizado e vulnerabilizado, e como meio de alcançar sua plena integração social na 

sociedade brasileira, de maneira que possam reconstruir suas vidas em um novo país. 

Posto isso, o presente trabalho se esforça em contribuir para que essa discussão 

se intensifique e se amplie no interior do espaço acadêmico do Serviço Social, 

estimulando e fomentando a produção de diferentes análises e estudos no campo do 

conhecimento social, e como meio de potencializar e fortalecer os seus interesses, além 

de contribuir para intensificar as bandeiras e lutas desses cidadãos. 

 

5. Referências Bibliográficas 

ACNUR,Relatório anual “Tendências Globais” (Global Trends) divulgado pelo Alto 

Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Disponível em: 

http://www.unhcr.org/globaltrends2016/#_ga=2.76960213.199684715.1518009790-

1043791659.1498149912  Acesso em 29 de Mai. de 2017. 

BARROCO, Maria Lúcia Silva. Código de Ética do/a Assistente Social comentado/ 

Maria Lúcia Silva Barroco, Sylvia Helena Terra; Conselho Federal de Serviço Social – 

CFESS ,(organizador). São Paulo: Cortez, 2012. 

BRASIL. Lei n°8.662 de 07 de Junho de 1993 – dispõe sobre a profissão de Assistente 

Social e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8662.htm Acesso em 20 Jun. de 2017. 

BRASIL. Lei nº 6.815 de 19 de Agosto de 1980 – Define a situação jurídica do 

estrangeiro no Brasil, cria o Conselho Nacional de Imigração. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6815.htm Acesso em 02 Out. de 2017. 

BRASIL. Lei nº13.455 de 24 de Maio de 2017. Institui a Lei de Migração. Disponível 

em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13445.htm Acesso 

em 09 Agos. de 2017. 

BRASIL. Lei nº 9.474 de 22 de Julho de 1997. Define mecanismos para a 

implementação do Estatuto dos Refugiados de 1951, e determina outras providências. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9474.htm Acesso em 04 

Agos.de 2017. 

BRASIL. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL, 

1891.Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao91.htm Acesso em 05 Jun. 

de 2017. 

http://www.unhcr.org/globaltrends2016/#_ga=2.76960213.199684715.1518009790-1043791659.1498149912
http://www.unhcr.org/globaltrends2016/#_ga=2.76960213.199684715.1518009790-1043791659.1498149912
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8662.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6815.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13445.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9474.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao91.htm


 

 

 

421 

BRASIL. Decreto nº57. 533 de 15 de Dezembro de 2016 e regulamentada pela Lei 16. 

478 DE 08 de Julho de 2016 que institui a Política Municipal para População imigrante 

em São Paulo. Disponível em: http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-57533-

de-15-de-dezembro-de-2016/ Acesso em 30 Out. de 2017. 

BRASIL,http://www.brasileirosnomundo.itamaraty.gov.br/a-comunidade/estimativas-

populacionais-das-comunidades/Brasileiros%20no%20Mundo%20-%20Estimativas.pdf 

Acesso em 08 Jun. de 2017. 

BRASIL, 

http://www.csem.org.br/pdfs/conceitos_basicos_de_migracao_segundo_a_oim.pdf 

Acesso em 03 Out. de 2017. 

BRASIL,http://www.justica.gov.br/noticias/brasil-tem-aumento-de-12-no-numero-de-

refugiados-em-2016/20062017_refugio-em-numeros-2010-2016.pdf Acesso em 17 

Agos. de 2017. 

BRASIL, https://www.youtube.com/watch?v=X29oQH5s9tg – acesso em 21 de Mar. de 

2017.Documentário Crise no Congo (Crisis in the Congo: uncovering the truth) Acesso 

em 18 Abril de 2017. 

CASTELLANO, Igor da Silva. Congo, a guerra mundial africana: conflitos armados, 

construção do estado e alternativas para a paz/ Igor Castellano da Silva. – Porto 

Alegre: Leitura XXI/Cebrafrica /UFRGS, 2012. 

CARITAS ARQUIDIOCESANA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2015.Disponível 

em: 

http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/portugues/E

statisticas/numeros_do_refugio_no_rio_de_janeiro_abr_2016 Acesso em 29 de Mai. 

de 2017. 

DESLANDES, Suely Ferreira. Pesquisa Social: teoria, método e criatividade./ Suely 

Ferreira Deslandes, Gomes Romeu, MINAYO, Maria Cecília de Souza(organizadora). 

29.ed – Petrópolis, RJ: Vozes, 2010. 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, em 06 Mai. de 2017.Disponível em: 

http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/ultimas-noticias/alckmin-visita-casa-de-

acolhimento-refugiados-em-sao-paulo/  Acesso em 14 Out. de 2017. 

HAYDAU, Marcelo. A integração de refugiado no Brasil. In: 60 anos de ACNUR – 

perspectivas de futuro – São Paulo: Editora CL-A Cultural, 2011. 

IPEA, 

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/170829_Refugio_no_Br

asil.pdf  Acesso em 27 Set. de 2017. 

IPEA,http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=31

094&catid=6&Itemid=4  Acesso 04 Out. de 2017. 

http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-57533-de-15-de-dezembro-de-2016/
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-57533-de-15-de-dezembro-de-2016/
http://www.brasileirosnomundo.itamaraty.gov.br/a-comunidade/estimativas-populacionais-das-comunidades/Brasileiros%20no%20Mundo%20-%20Estimativas.pdf
http://www.brasileirosnomundo.itamaraty.gov.br/a-comunidade/estimativas-populacionais-das-comunidades/Brasileiros%20no%20Mundo%20-%20Estimativas.pdf
http://www.csem.org.br/pdfs/conceitos_basicos_de_migracao_segundo_a_oim.pdf
http://www.justica.gov.br/noticias/brasil-tem-aumento-de-12-no-numero-de-refugiados-em-2016/20062017_refugio-em-numeros-2010-2016.pdf
http://www.justica.gov.br/noticias/brasil-tem-aumento-de-12-no-numero-de-refugiados-em-2016/20062017_refugio-em-numeros-2010-2016.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=X29oQH5s9tg
http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/portugues/Estatisticas/numeros_do_refugio_no_rio_de_janeiro_abr_2016
http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/portugues/Estatisticas/numeros_do_refugio_no_rio_de_janeiro_abr_2016
http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/ultimas-noticias/alckmin-visita-casa-de-acolhimento-refugiados-em-sao-paulo/
http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/ultimas-noticias/alckmin-visita-casa-de-acolhimento-refugiados-em-sao-paulo/
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/170829_Refugio_no_Brasil.pdf
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/170829_Refugio_no_Brasil.pdf
http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=31094&catid=6&Itemid=4
http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=31094&catid=6&Itemid=4


 

 

 

422 

PREFEITURA DE SÃO PAULO, 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_humanos/migrantes/crai/ind

ex.php?p=186973 Acesso em 14 Out. de 2017. 

MILESI, Rosita, ANDRADE, William Cesar. A sociedade civil na atenção aos 

imigrantes e refugiados – O agir do IMDH. In: Migração e trabalho. Brasília: Ministério 

Público do Trabalho, 2015. 

SERRANO, Carlos e MUNANGA, Kabengele. A Revolta dos Colonizados: o processo 

de descolonização e as independências da África e da Ásia. 3ª ed., São Paulo: Atual 

Editora,1997. 

NASCENTES, Antenor, Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro, 

1955. 

RAMOS, André de Carvalho, RODRIGUES, Gilberto, ALMEIDA, Guilherme Assis. 60 

anos de ACNUR: perspectiva de futuro. – São Paulo: Editora CL-A Cultural, 2011. 

SANTOS, Regina Bega. Migração no Brasil. São Paulo: Scipione, 1994. 

VALENSOLA, Renato Henrique. O conflito na República Democrática do Congo e a 

ausência do Estado na Regulação das Relações Sociais. In: Revista Laboratório de 

Estudo da Violência da UNESP/Marília. Ano 2013 – Edição 12 – Novembro. 

 

  

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_humanos/migrantes/crai/index.php?p=186973
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_humanos/migrantes/crai/index.php?p=186973


 

 

 

423 

SAÚDE MENTAL E BARREIRAS DE CUIDADO EM MIGRANTES BOLIVIANOS  
EM SÃO PAULO 

 

Lineth Hiordana Bustamante Ugarte242 
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1. Introdução  

Segundo dados da Organização das Nações Unidas  (ONU) existem atualmente 

mais de 244 milhões de pessoas no mundo em situação de migração internacional, 

correspondendo a 3,3% da população mundial (https://nacoesunidas.org/numero-de-

migrantes-internacionais-chega-a-cerca-de-244-milhoes-revela-onu/). 

Diferentes organizações comprometidas com equanimidade na saúde mental, 

como a World Psychiatric Association (WPA), a American Psychological Association 

(APA) e Organizações Não-Governamentais, como a Rede Atenea 

(http://laredatenea.com/english/index.html) têm difundido uma extensa literatura na área 

da saúde mental dos migrantes internacionais, bem como sensibilizado a comunidade 

científica na área de saúde mental para a necessidade de desenvolvimento de 

competências culturais nos profissionais de saúde mental (Bhugra et al. 2011; 

http://www.apa.org/topics/immigration/immigration-report-professionals.pdf). 

Este assunto tem recebido cada vez mais interesse devido ao reconhecimento 

do impacto da migração sobrea a saúde pública. Pessoas migrantes são suscetíveis a 

experiências de discriminação, violência e exploração, todas elas sabidamente afetando 

a saúde física e mental. Além disso, os problemas de saúde apresentados pelos 

migrantes podem não ser bem compreendidos no novo país de residência. Para tornar 

o problema ainda mais complexo, barreiras legais ou socioeconômicas podem impedir 

o acesso ao serviço de saúde em muitos casos. Quando os migrantes têm acesso aos 

serviços, estes podem não ser sensíveis ou apropriados a questões culturais e 

linguísticas. As comunidades que recebem um grande número de migrantes estão 
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diante de novos desafios, como o aumento da diversidade da população e a 

consequente mudança no perfil cultural e nas perspectivas dos pacientes sobre saúde. 

Isso inevitavelmente impacta o trabalho dos profissionais de saúde no dia-a-dia dos 

serviços. As abordagens atuais do manejo da saúde mental de migrantes devem 

acompanhar o ritmo da complexidade, da velocidade, da diversidade e do volume dos 

fluxos migratórios presentes em diferentes lugares. O objetivo final é assegurar que 

todos os migrantes exerçam seu direito fundamental á saúde, estabelecido 

internacionalmente como um direito humano fundamental.  

Garantir a equanimidade e não-discriminação requer a participação de diferentes 

setores do governo, de organizações sociais, religiosas e políticas, mas também das 

organizações promotoras de conhecimento através da pesquisa, como as 

universidades. Na atualidade a migração no Brasil e particularmente na cidade de São 

Paulo vem crescendo exponencialmente com a presença de diferentes grupos de 

populações de migrantes cada um com suas especificidades linguísticas, culturais, 

sociodemográficas e comportamentais, representando um novo desafio à estrutura dos 

serviços de saúde no Brasil. A literatura existente sobre este tema e a análise de alguns 

indicadores focados no acesso aos cuidados de saúde pelas principais comunidades 

migrantes residentes no Brasil revelam que, apesar de serem conhecidos as diversas 

situações de vulnerabilidade nas que se encontram os migrantes face às problemáticas 

da saúde física, e de terem sido feitos esforços para a sensibilização desta população 

face aos riscos das doenças infectocontagiosas como a tuberculoses por exemplo, até 

o momento, não foi desenvolvida, uma reflexão aprofundada sobre a saúde mental dos 

migrantes para a construção da “competência cultural” nos serviços destinados a esta 

população. O que se torna particularmente importante se tomarmos em consideração 

as diversas experiências traumáticas pelas quais os migrantes atravessam durante o 

processo migratório. Neste sentido, percebe-se a urgência e a necessidade de adotar-

se, no Brasil, políticas de saúde “culturalmente sensíveis” ou “culturalmente 

competentes”, com o propósito de melhorar a qualidade dos serviços de atenção à 

saúde física em geral e da saúde mental em particular para uma população cada vez 

mais multicultural. 

Apesar da relevância do problema, existem poucos grupos de pesquisa em 

nosso meio trabalhando com a temática da saúde mental e migrações. Este estudo teve 
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como objetivo fortalecer o campo da Psiquiatria Transcultural no Programa de Pós-

Graduação em Psiquiatria e Psicologia Médica da Universidade Federal de São Paulo 

e realizar uma contribuição relevante não só à literatura na área, mas a gestores e 

profissionais de saúde que busquem aprofundar-se na temática da saúde mental de 

migrantes. 

2. Objetivo 

O objetivo desse estudo foi entender os diferentes fatores envolvidos na saúde 

mental de migrantes bolivianos adultos residindo na cidade de São Paulo, avaliando, 

especificamente a associação entre psicopatologia não-psicótica e as barreiras que esta 

população enfrenta para receber cuidado adequado. 

3. Metodologia 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética local e pela Comissão Nacional 

de Ética em Pesquisa e todos os assuntos forneceram consentimento informado por 

escrito antes da inclusão no estudo. A amostra foi constituída por 104 indivíduos 

nascidos na Bolívia, com nacionalidade boliviana e morando em São Paulo por pelo 

menos 30 dias antes da inclusão, com idade entre 18 e 80 anos e capaz de ler e escrever 

em espanhol ou português. Os fatores de exclusão foram a presença de deficiência 

intelectual, demência ou qualquer outra incapacidade de participar dos procedimentos 

de pesquisa. 

O recrutamento começou com o contato com indivíduos elegíveis, que foram 

escolhidos aleatoriamente em lugares comumente freqüentados por eles, como a Praça 

Kantuta no bairro de Canindé, a Rua Coimbra em Brás (rua boliviana), o ponto consular 

da Bolívia no bairro de Brás e o consulado da Bolívia No bairro de Vila Mariana, e através 

de referências de amigos e conhecidos. Depois do primeiro Contato com os 

pesquisadores, os indivíduos foram convidados a agendar uma entrevista que ocorreu 

em casa ou em outro lugar de preferência do assunto. Após uma explicação detalhada 

dos objetivos da pesquisa, foi obtida informação por escrito. Todas as entrevistas foram 

conduzidas em espanhol, por um entrevistador boliviano. A entrevista centrou-se em 

obter dados demográficos, grau de fluência em português, um questionário sobre fatores 

relacionados à experiência migratória, estigma e experiências de discriminação. Foram 

aplicados os seguintes instrumentos: 
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Questionário de auto-relato (SRQ-20): é uma ferramenta de triagem para 

transtornos psiquiátricos desenvolvidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e 

validada no Brasil por Mari e Williams (1986) e amplamente utilizada neste país 

(Gonçalves et al., 2008 Santos et al., 2009). Consiste em 20 itens, abordando as 

características dos transtornos mentais não psicóticos mais comuns. Escala de BACE 

(Escala de Barreira de Cuidados): A Escala de Barreiras para Avaliação de Acesso a 

Cuidados (BACE) é um instrumento de auto-relato composto por 30 itens projetados 

para avaliar barreiras para obter cuidados adequados em saúde mental. Foi traduzido e 

adaptado ao contexto brasileiro por Silva et al., 2014. A versão utilizada aqui foi uma 

adaptação da versão para espanhol colombiano feita por Herazo e colaboradores 

(comunicação pessoal). 

4. Estatística 

As estatísticas descritivas foram feitas usando desvio padrão e médio, intervalo 

mediano e intercuartil ou porcentagem, quando apropriado. Para comparar significa, 

usamos Student t-test. A análise de correlação foi realizada utilizando análise de 

correlação de Pearson    Ou análise de correlação de Spearman, quando apropriado. 

Uma análise de regressão linear múltipla foi realizada com o objetivo de determinar o 

efeito preditivo do escore total BACE (variável independente) no escore SRQ-20 

(variável dependente), incluindo no modelo as variáveis que estavam significativamente 

correlacionadas com o escore total BACE ou SRQ-20. O nível de significância foi 

estabelecido como 0,05.    

5. Resultados 

Foram estudados cento e quatro indivíduos de ambos os sexos no estudo (64 

homens e 40 mulheres) entre 18 e 77 anos. As variáveis clínicas e demográficas foram 

descritas na Tabela 1. Geograficamente, houve predominância de homens, 

representando 61,5% da amostra. O tempo de residência média no Brasil foi de 6,11 

anos, em todas as entrevistas o tempo mínimo de residência foi  de pelo menos 6 meses 

no país, com uma estadia máxima de 32 anos. Observamos também que a população 

era composta por jovens adultos em idade ativa, já que a idade média era de 31,08 anos 

(desvio padrão de 9,82 anos). Do ponto de vista educacional, era uma população 

qualificada com escolaridade variando de 1 a 17 anos, com uma média de 10,49 anos 
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(desvio padrão 3,18). Em relação ao status migratório dos participantes, a maioria (n = 

55; 53,4%) disse ter visto de residência permanente, 39 (37,9%) relataram o visto de 

residente temporário e 7 (6,8%) restantes sem visto de residente. Quase todos os 

participantes tinham o espanhol como língua principal. Três participantes (3,12%) 

tiveram quechua como língua nativa e 7 (7,28%) tem o aymara. Com relação à cidade 

de nascimento, a maior parte da amostra vem das cidades de La Paz, Cochabamba ou 

Potosí. La Paz tem uma tradição nas atividades de costura e, como esta é a principal 

atividade de trabalho dos migrantes bolivianos em São Paulo, e por isso, há um fluxo 

mais ativo desta cidade. 

Cochabamba e mais notavelmente Potosí são regiões com oportunidades de 

emprego escassas e, por isso, um forte estímulo para a migração. Além disso, há 

recrutadores organizados de empregadores no Brasil nesses lugares. Na verdade, na 

amostra, 40,8% dos indivíduos relataram que as despesas de viagem foram pagas pelo 

empregador no Brasil. 

Quanto ao trabalho, apenas 4 participantes (3,8%) estavam desempregados. Do 

total de inquiridos, observou-se que, antes da migração, 24,8% eram estudantes, 14,9% 

eram alfaiates e 13,9% eram dedicados a atividades comerciais. No Brasil, 64,4% da 

amostra trabalha no setor de costura, 13,9% é dedicada ao comércio e 4,0% é 

empresária ou autônoma. No que diz respeito à renda familiar, variou de 200 a 7000 

reais (cerca de US $ 62 a US $ 2197), a média de 1.956,91 reais por mês (DP = 1326,00 

reais), cerca de US $ 617,88 (DP = US $ 411,65) . Dos 104 entrevistados, 10 pessoas 

declinaram revelar sua renda econômica. Dos participantes totais, 60 (58,8%) 

consideram que a renda familiar é insuficiente, 29 (28,4%) afirma que é relativamente 

suficiente, e 12 (11,8%) é suficiente. 

Em relação ao SRQ-20, o escore médio foi de 8,31 (DP = 5,94), com 52,5% da 

amostra com escores SRQ-20 superiores a 7, o que indica alta probabilidade de 

transtorno mental não psicótico. Os sintomas mais freqüentes foram: sentir-se nervoso, 

tenso e preocupado (74,8% da amostra); sentir-se triste (75,7%), má qualidade do sono 

(72,8%) e dificuldades para tomar decisões (61,2%). Na Tabela 2, descrevemos 

detalhadamente os resultados do SRQ-20 para toda a amostra, para cada dimensão do 

questionário (Santos et al., 2009). As mulheres apresentaram diferença significante 

significativamente maior de SRQ-20 em comparação com o sexo masculino (9,86 (DP 

= 5,13) e 5,73 (DP = 4,22), respectivamente (p <0,001). O escore total SRQ-20 não foi 
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correlacionado com a idade (p = 0,091), Nível de educação (p = 87   0.505) e tempo de 

vida no Brasil (p = 0.769), mas correlacionou-se negativamente com a renda familiar (P 

= -0.240; p = 0.038), indicando um efeito protetor de uma maior renda em saúde mental. 

Em relação às barreiras de cuidados, os resultados para cada dimensão de 

BACE foram descritos na Tabela 3, incluindo média e SD para cada item BACE e a 

porcentagem da barreira de notificação de amostra em qualquer grau e barreira visto 

como uma barreira principal para cada item BACE. O escore total médio de BACE foi 

de 29,39 (DP = 13,22), o escore médio no estigma BACE foi de 10,35 (DP = 6,35), 

escore médio em BACE Instrumental 11,74 (DP = 5,36) e escore médio em BACE 

Attitudinal 6,90 (DP = 3,85) . A idade não foi correlacionada com o escore BACE total (p 

= 0,444), bem como com a dimensão do estigma (p = 0,378) e a dimensão atitudinal (p 

= 0,648), embora tenha sido correlacionada negativamente com a dimensão 

instrumental (P = -0,24; p = 0,024, indicando que os indivíduos mais velhos tinham 

menos barreiras instrumentais de cuidados. Como a idade poderia estar relacionada a 

outros fatores de proteção, realizamos uma análise de correlação entre os escores 

instrumentais do BACE e outras variáveis potencialmente relacionadas à idade. Todas 

as dimensões do BACE não estavam correlacionadas com Anos de educação, tempo 

de vida no Brasil e renda familiar. A pontuação na dimensão instrumental do BACE 

também foi significativamente negativamente correlacionada com o nível de experiência 

na escrita em português (P = -0,289; p = 0,006), indicando que um nível mínimo de 

domínio da linguagem escrita poderia ser necessário para superar os obstáculos 

instrumentais para a obtenção de cuidados adequados. Além disso, o sexo não teve 

influência nos escores BACE. 

Curiosamente, o SRQ-20 foi positivamente correlacionado com todas as 

dimensões do BACE, exceto o estigma BACE (p = 0,234). As correlações para a 

pontuação total de BACE, BACE instrumental e atitude BACE foram P = 0,284 (p = 

0,028), P = 0,349 (P = 0,004), P = 88   0,397 (P <0,0001), respectivamente, indicando 

que os indivíduos que relatam mais barreiras aos cuidados também são mais propensos 

a reportar sintomas psiquiátricos. Para avaliar ainda mais o efeito preditivo do escore 

BACE total no escore SRQ-20, construímos um modelo de regressão múltipla usando o 

escore BACE como variável independente e escore SRQ-20, idade, sexo e renda 

familiar como variáveis dependentes. Em conjunto, uma combinação do escore total, 
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idade e sexo de BACE previu 35,5% da variância no escore total SRQ-20 (Tabela 4) (R2 

= 0,355, p <0,001). Neste modelo de regressão, a renda familiar não alcançou 

significância estatística. 

6. Discussão 

Neste estudo, avaliamos pela primeira vez barreiras para obter atendimento 

adequado em uma amostra de migrantes bolivianos residentes em São Paulo, Brasil. 

No entanto, testamos a associação entre as pontuações da escala BACE e o risco de 

transtornos psiquiátricos não psicóticos nesta população. Mais de metade da amostra 

apresentou resultados de SRQ-20 acima de 7, indicando alta probabilidade de 

transtorno mental não psicótico e os mais prevalentes foram sintomas de depressão e 

ansiedade. Como esperado, as pessoas do sexo feminino apresentaram maior escore 

SRQ-20 em comparação com os homens, o que é compatível com a maior prevalência 

de transtornos depressivos e de ansiedade entre mulheres na população em geral. 

Curiosamente, os indivíduos que relataram uma baixa renda familiar tiveram uma alta 

probabilidade de denunciar sintomas psiquiátricos, o que poderia estar relacionado a 

uma maior exposição ao estresse e às circunstâncias de privação, mas também a uma 

dificuldade de indivíduos com transtornos mentais obter e manter bons empregos (Scott 

et al. 2013). 

Em relação às barreiras do cuidado, verificamos que a amostra relatou barreiras 

significativas em todas as dimensões do BACE, com os maiores índices observados no 

Perguntas: "Profissionais de meu próprio grupo étnico ou cultural não estão disponíveis", 

"Não tendo ninguém que possa me ajudar a obter cuidados profissionais" e "Dificuldade 

em aproveitar o tempo de trabalho". A idade mais velha e o grau de proficiência na 

escrita Português foram variáveis importantes para reduzir as barreiras instrumentais 

aos cuidados. 

Um resultado interessante foi a correlação positiva do escore SRQ-20 e o escore 

total BACE, BACE instrumental e BACE atitudinal indicando que os indivíduos que 

relatam mais barreiras ao tratamento também têm maior prevalência de sintomas 

psiquiátricos. Como nosso estudo possui um desenho transversal, era impossível saber 

se eles tinham mais sintomas porque eles não estão sendo tratados, por outro lado, se 

mais indivíduos sintomáticos também tiverem dificuldades em se organizar para obter 

cuidados. Como uma terceira hipótese, é possível que uma variável adicional possa ser 
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responsável pelo impacto tanto da psicopatologia quanto das barreiras ao cuidado. O 

modelo de regressão múltipla adotado neste estudo também confirmou o efeito preditivo 

do BACE no escore SRQ-20, indicando que uma combinação do escore total, idade e 

sexo de BACE predisse 35,5% da variância no escore total SRQ-20. 

Os resultados deste estudo devem ser interpretados à luz de algumas limitações. 

O tamanho de amostra relativamente pequeno e o projeto de seção transversal 

excluíram relações de causa e efeito. Além disso, não era possível saber se os 

indivíduos incluídos no estudo preenchiam critérios de DSM-5 para transtornos mentais, 

porque não era possível incluir um instrumento de diagnóstico padronizado. No entanto, 

SRQ-20 e BACE são instrumentos validados e confiáveis para avaliar sintomas não 

psicóticos e barreiras de cuidados, respectivamente. Além disso, nossa amostra incluiu 

principalmente indivíduos relativamente bem adaptados ao novo país. Barreiras de 

cuidados poderiam ser ainda mais fortes para os recém-chegados. 

A falta de significância da associação entre estigma BACE e SRQ-20 poderia 

sugerir que, em contextos de privação de serviços ou na falta de condições materiais e 

objetivas para obter estigma de cuidados, poderia ser mais difícil ser expressado como 

uma barreira significativa. Juntos, nossos resultados indicam que mais de metade da 

amostra de migrantes bolivianos que vivem em São Paulo, Brasil, especialmente 

mulheres, apresentou psicopatologia não psicótica significativa. Os indivíduos que 

relatam mais barreiras aos cuidados, especialmente as barreiras instrumentais e 

atitudes, também apresentam maior risco de sintomas psiquiátricos, 

independentemente do sexo, idade e renda familiar. Nossos resultados sugerem que as 

ações para aumentar a disponibilidade de serviços de saúde mental, especialmente 

serviços culturalmente sensíveis, podem reduzir as barreiras de cuidados e 

potencialmente melhorar a saúde mental entre os migrantes. 

7. Conclusão 

A literatura existente no Brasil a respeito de saúde mental e migração tem 

abordado o tema de um modo muito genérico, existindo poucos estudos dedicados a 

investigar os fatores de risco e de resiliência nessa população. Nosso estudo abordou 

especificamente a saúde mental de migrantes bolivianos, por se tratar de um 

contingente em contínuo crescimento. Para isso, incluímos uma amostra por 
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conveniência de uma população demograficamente composta majoritariamente por 

pessoas do sexo masculino e adultos jovens em idade produtiva, sugerindo uma 

migração com motivação principalmente econômica. 

Os achados deste estudo permitiram verificar a alta prevalência de sintomas 

característicos da presença de transtornos mentais não psicóticos na população 

migrante boliviana, sendo que, como esperado, sexo e renda familiar contribuíram de 

forma significativa para a presença destes sintomas entre os participantes.  

Quanto ao sexo, as mulheres apresentam uma maior prevalência de sintomas 

não psicóticos do que os homens, o que é compatível com estatísticas mundiais de 

maior prevalência de transtornos mentais comuns, como os transtornos de ansiedade e 

transtornos depressivos em mulheres. Porém, assim como ocorre em outros estudos, 

também é possível que as mulheres relatem mais seus sintomas do que os homens e 

que, na realidade, as diferenças de prevalência não tenham tanta magnitude. Pode-se 

presumir, também, que são as mulheres as responsáveis por desempenhar múltiplas 

funções entre as que predominam o cuidado dos filhos, da saúde da família, da casa e 

das tarefas domésticas, da alimentação e também do trabalho como gerador de renda, 

deixando, as mulheres bolivianas com uma carga laboral muitas vezes sem uma 

remuneração tangível em termos econômicos, e com um possível impacto na saúde 

mental. Porém, ao avaliar somente a renda familiar não foi possível no presente estudo, 

mensurar o impacto da multiplicidade de tarefas nas migrantes do sexo feminino. 

Quanto à renda familiar, verificou-se que quanto menor é a renda familiar maior 

é a vulnerabilidade do sujeito de apresentar sintomas de transtornos mentais não 

psicóticos. Isto presumivelmente se deve ao fato da baixa renda ser um marcador de 

exposição a um contexto ambiental mais adverso, com menos acesso a experiências 

promotoras de saúde mental e maior exposição à violência ou stress, ou mesmo a 

dificuldades na inserção no mercado de trabalho brasileiro. Porém, também não é 

possível, excluir-se que indivíduos portadores de transtornos mentais não-psicóticos 

tenham mais dificuldade de obter remuneração comparados a não portadores. 

Independente disto, os resultados do nosso estudo são compatíveis com a literatura 

internacional que informa a alta prevalência de transtornos mentais nas populações de 

migrantes, indicando que a experiência migratória pode ter um alto impacto na saúde 

mental dos migrantes, potencialmente mais significativo nas mulheres e nas pessoas 

com uma baixa renda. Os resultados do nosso estudo permitiram, também, identificar 
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alguns nexos significativos entre barreiras de cuidados para a saúde mental e a 

prevalência de transtornos não psicóticos na população de migrantes bolivianos que 

reside em São Paulo. 

Como limitações do estudo apontam-se o tipo de delineamento (transversal), o 

tamanho relativamente pequeno da amostra, e o uso de um instrumento breve para a 

avaliação de sintomas. Contudo, os resultados deste estudo ganham relevância 

significativa ampliando o conhecimento de fenômeno migratório da população boliviana 

e a sua repercussão na saúde mental, fenômeno nunca antes estudado no Brasil. 

Espera-se que seus resultados possam orientar a construção de políticas públicas que 

contemplem as caraterísticas particulares não só dos bolivianos, mas também de outras 

comunidades migratórias culturalmente diferentes, garantindo deste modo o acesso a 

saúde mental com competência cultural. 

Para isso, é necessário contar com serviços de saúde mental culturalmente 

competentes já que, pelos seus contornos especiais, esta é uma das vertentes mais 

delicadas da problemática dos migrantes, sendo evidente, pela vulnerabilidade do 

paciente e pela multiplicidade de desafios impostos aos serviços. Assim, é 

imprescindível o desenvolvimento de competências culturais por parte dos prestadores 

de cuidados, seja na dimensão pessoal e profissional, seja mesmo na dimensão 

institucional e organizacional. O acesso aos cuidados de saúde mental da população 

migrante também foi determinado por barreiras financeiras, organizacionais e 

institucionais. Pode-se pressupor que, se mesmo para os indivíduos nascidos no Brasil, 

acesso, disponibilidade e estigma exercem barreiras significativas ao cuidado, para 

pessoas que possuem diferenças étnicas e culturais, que trazem em si o estigma por 

serem migrantes e que ignoram a organização do sistema de saúde do país de 

acolhimento, os obstáculos a serem vencidos serão ainda maiores. Porém, este 

enfrentamento é oportuno e necessário, a fim de garantir-se que a tradição do Brasil 

como país acolhedor de migrantes seja exercida na prática.  
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1. Introduction  

 Millions of people fled their homes when war broke out in Syria in 2011. At first, 

many of them were reluctant to leave, but over the years, with chances of possible peace 

decreasing and the conditions becoming more difficult, many Syrians chose to flee in 

order to find a peaceful life, away from the brutal situation.  

 The displacement of nearly 5 million Syrians (UNHCR 2015, 03) has happened 

since 2011. The conflict and persecution has lead many people to leave their homes and 

look for safety. Part of the displacement happened internally, but millions decided to go 

further, trying to reach Europe, most of them through crossing at the Aegean Sea, from 

Turkey to Greece. For Syrians, Europe means a place not so far from home that provides 

everything they need. According to one of the interviewees, “people lose everything they 

have in war, so at least when they flee, all they want is a government that will help them 

to restart a life, instead of beginning from zero.” However, Europe is not an easy 

continent to arrive at: usually it is achieved with a payment to smugglers and involves 

risks that have costed thousands of lives. Many European countries have made the 

entrance more difficult, hampering visas and making the journey more dangerous and 

risky for refugees. Until the end of 2015, around 11.7 million Syrians had to move, 

whether internally or to another country (UNHCR 2015, 06). The majority of the refugee 

population is in neighboring countries, such as Turkey, Lebanon or Jordan, 

corresponding to the first, third and sixth top host countries (UNHCR 2015, 03). With 

millions trying to cross the Aegean Sea to arrive and live in Europe, many European 

national governments have made new policies trying to contain the amount of people 

arriving. Syria is the country that has more refugees than anywhere else. Until the end 

of 2015, there were nearly 4.4 million refugees in Europe - including not just Syrians 
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(UNHCR 2015, 14) - almost the same amount of Turkey, Lebanon and Jordan together 

(4.3 million).  

 On the other hand, Brazil has opened its borders through the open-ended 

Humanitarian Visa Programme (UNHCR 2016, 21) in 2013 for Syrians, allowing them to 

find a safe place in a far continent, very far away from home. Until May 2016, there were 

2.298 Syrians in Brazil (CONARE 2016, 11).  However, different than Europe, Brazil is 

11.000 kilometers away from Syria and does not provide any kind of support. The culture 

has many differences and the struggles do not stop once refugees are in Brazil. Thus, 

this paper has as purpose to examine the main reasons that have lead Syrians to seek 

asylum in the South American country. As verified within the scope of this research, 

Brazil was not known by many of its Syrian residents, but, as of now, has more than 

2.000 refugees. A very small number, if compared to other countries, yet still is the 

biggest group of refugees when compared to other nationalities in Brazil. If Europe is 

reachable and closer than compared to Brazil, why do thousands of Syrians find 

themselves in Brazil right now? If the Humanitarian Programme does not provide 

anything else apart from a visa, why have Syrians still decided to go to Brazil and start 

from little? This research aims to discover the main causes that have influenced Syrians 

to choose Brazil as a new home.  

1.1  State Policies 

 When it comes to state policies, Brazil offers legal entry and stay. Refugees do 

not get any housing or integration program. If they need so, or if their income is too low, 

they can receive money from the government through the Bolsa Familia Program, 

directed to families with low wages. The Open-Ended Humanitarian Visa Programme is 

only for people from Syria; no other nationality has the same benefit conceded. 

According to Castles, de Haas and Miller (2014, 222), asylum seekers are those people 

looking for protection outside the national territory and waiting for a refugee status to be, 

or not be, granted. In Brazil, due to the urgency of the situation and the increase of Syrian 

refugees asking asylum, the process takes months or years. As soon as they arrive, they 

can go to the Federal Police, ask asylum, have a protocol at the same time, entailing a 

work permit and a national identification document. Even if Brazil does not have the 

appropriate structure to receive all of them, still they grant a chance for asylum seekers 
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to restart a life. Since 2013, 100% of the asylum requests done by Syrians were accepted 

in Brazil. (UNHCR 2014, 4). As mentioned by Mau et al(2015, 1193), “an increase in 

numbers does not necessarily need to mean a loss in control capacity.” It is true, as 

demonstrated by the Syrian case in Brazil, in which thousands are arriving at the 

moment, with many waiting for their asylum requests to be processed. Granted or not, 

the Brazilian government still has control over all of those arriving at international airports 

in the territory. The rate of Syrians coming has grown due to the fact that borders are 

open for them, and none of them have been rejected (until 2014; UNHCR 2014, 4). They 

are able to have legal status and protection. Syrians have an advantage if compared to 

other nationalities, since Brazil has only allowed Syrians to do the Open-ended 

Humanitarian visa Programme, because they have a conflict back in their country of 

origin and are allowed to receive protection in Brazil. For Mau et al (2015, 1194) , when 

requesting a visa prior to the traveller’s trip through the consulates or embassies in the 

country of origin, states demand control and sometimes prevent people from crossing 

the borders and traveling. The Syrians coming to Brazil need to go through an interview 

at the Consulate in Lebanon, usually answering why they want to move to Brazil, their 

professions and if they know somebody there, but that is all. It does not go much further 

and usually the process takes less than 2 weeks, allowing them to flee and start a new 

life in South America. 

2. Theoretical framework 

 Two aspects are taken into consideration regarding the theoretical approach: 

class and networking.  Regarding class, according to Van Hear (2004, 2) having money 

greatly influenced the decision on which country migrants would flee to and 

accompanying route chosen. It is interesting to point out how class plays an important 

role in determining the guidelines chosen by refugees. It is reasonable as Van Hear 

noted that those in better-off conditions will have greater chances of fleeing to places 

that also offer better conditions (2004, 3). Better, in this particular case, may not mean 

the country that offers the greatest stability, but the one that is able to give the safety 

sought by asylum seekers.  

 Usually better-off people are endowed with financial capital. But it is important to 

know the meaning of capital: what helps migrants in specific field in a specific time? 

Referring to Bourdieu (as cited in Van Hear, 2004), capital takes many different forms. 
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Whether it is economic, cultural or social, it is necessary for a migrant to be able to turn 

one form of capital into another. According to Bourdieu, capital can be explained as, 

“properties capable of conferring strength, power and consequently profit on their holder” 

(1987, 4). Still, in order to move somewhere else, migrants need to possess different 

kinds of capital and mix them to achieve a determined goal, that is in terms of 

international movement. Therefore, only those able to combine capitals, whether they 

are social, financial or informational, will be successful in their journeys. (Van Hear 2004, 

6) For instance, someone with a limited amount of money but a great number of social 

acquaintances might be able to arrive as far as someone who possess a greater amount 

of financial capital, thus turning his social capital into economic and being able to migrate. 

As seen in this research, possessing certain capitals have enabled migrants to choose 

a determined route, the means to arrive and the destination. (Van Hear 2004, 13) For 

most of the interviewees in this research, if they did not have had access to  economic 

or social capital, it would have been more difficult to migrate to Brazil, chosen by many 

as a safe destination. To Van Hear (2004, 28), not having a particular capital may restrict 

the possible destinations a migrant can reach, limiting his chances and making him more 

probable to choose a not very safe place. Once more, Van Hear (2004, 29) mentions 

that religious institutions or relatives may help a person to migrate, confirming some of 

the interviewees histories that will be further seen.   

When analyzing the use of capitals, it is crucial to say how class has a 

determinant role in the migration process. A destination chosen and the means taken 

may be dictated by class (Van Hear 2014, 100). Staying put, moving internally or 

internationally may be a decision taken based upon class and the capitals available to 

that class, in order to make the migration happen. Nonetheless, usually those better-off 

will be able to move abroad since economic capital might facilitate the process if 

compared to those who have social or cultural capital (Van Hear 2004, 6). Being able to 

reach a developed destination is not available for everyone: it requires financial capital 

and it is limited to those well-off. Again, only people provided with certain amounts of 

capital or able to combine these capital will be able to partake in an international 

migration and afford it. (Van Hear 2014, 111) As will be further seen in this research, Van 

Hear is right and his theory can be applied to this case when he says: “In conflict settings 

people from better-endowed households may be able to access asylum routes to affluent 

countries” (Van Hear 2014, 112).  
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However, this does not mean that poor people stay put and those better-off move. 

Its is also a matter of choosing, being able to make a decision of moving or not. As 

explained by Van Hear (2004, 113),  depending on the situation, the better-off can 

choose to stay put or move, while sometimes those with limited resources may not have 

the same power of decision and are more volatile to circumstances. So, whether the 

decision is moving out, coming in, moving on, moving back or staying put, these all could 

be voluntary or forced mobility or immobility, depending on choice. These decisions are 

usually taken based on the capitals people own. All these processes are possible 

because people could transform the capitals they possess into another one and migrate. 

For Syrians, it meant they could transform the capitals they have into others and flee to 

Brazil, whether it was through social connections offering them the chance to show the 

possibility of moving to Brazil or through financial capital that allowed them to buy a ticket, 

flee and restart a new life.  

2.1  Social networks 

Social connections have a decisive role in the migration process. Through 

networking, future migrants have the chance to find out more about a place, ask for 

advice and information from someone who has previously migrated. To Massey et 

al(1994, 1495), “people living in a community characterized by a long history and high 

prevalence of out-migration are very likely to be connected socially to people who have 

been abroad, and these people tend to have considerable knowledge about conditions 

and resources at points of destination”. These quote can be applied to the findings of 

this research, as will be further seen: the number of interviewed people that had a prior 

contact in Brazil is considerable and should be taken into consideration. Through them, 

they had the chance to gather more information and choose a city to live based upon a 

prior contact they had there. Also, according to Massey et al(1994, 1495) risks and costs 

are reduced when migrants have social connections. It is always more difficult for the 

first migrants to face a movement if compared to those that have a prior connection in 

advance: it is more difficult in a financial and psychological way. Usually the first ones to 

arrive do not know what to expect, nor whether their duties, language, culture and other 

different aspects  hamper successful integration (Massey et al 1994, 1497). If other 

migrants move in advance, they make the path safer and more possible for those who 

have the same wish. As found in this research, many of the asylum seekers picked a 
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certain city to go and settle down in Brazil because they had prior contacts there that 

would allow them to decrease the expenses and risks. Besides, after arriving in a new 

society, learning the language, making connections to nationals, finding a job and 

becoming more adapted, many decide to settle down in a new society, confirming what 

Massey et al mentioned (1994, 1499-1502). Furthermore, it must be reminded that, for 

refugees, settling down should be an option because most of them do not have anywhere 

else to go in a short term. Within a few years, it could be possible to move somewhere 

else, but if they, initially, were accepted to live in Brazil, they might spend a few years 

there before migrating to a second place.  

 However, as a refugee, it is difficult to find a country willing to accept them. In 

contrast to Massey et al, Krissman has another approach regarding social networks. For 

him, networking does not always develop in a proportional way; sometimes people with 

weak bonds also participate in the migration process and are linked to each other; 

unconnected people may be part of the network, so it is not just about kinship or strong 

ties(Krissman 2005, 5).  As seen in this research, one of the interviewees met a prior 

migrant through social media to gather more information about Brazil. That case confirms 

what Krissman says about intermediaries or meetings in random places; while Massey 

et al exclude some of the relevant individuals that make the process happen, who should 

be included in the networking review. Networks can go beyond family, friendship or 

organizations (Krissman 2005, 5-7, 14). Another point of disagreement with Massey et 

al that must be mentioned is that not every migrant comes from the same hometown, as 

there is a range in origins that is often forgotten by Massey et al, but is mentioned by 

Krissman. When migration starts, it involves people that come from more than one town, 

and the theory by Massey et al should not limit itself to propose that migrants originate 

from the same place (Krissman 2005, 34). It must be reminded that migration does not 

involve only kinship or people related through strong bonds, but also other players who 

have an important role to make migration happen, such as smugglers or religious 

institutions (Krissman 2005, 17, 25, 34). Smugglers act exactly to take profit, whereas 

the later can be responsible through missions, to try to save people from conflict and 

offer then a safe haven, as it will be seen in this research. Collyer, on the other hand, 

does not ignore the role of smugglers in migration, at this point disagreeing with Massey 

et al (2005, 705). Collyer, in his work, includes the work of paid agents as a means for 
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migrants who do not find support coming from strong ties, such as family or friends. 

Besides, Krissman and Collyer agree on the point that weak ties have an important role 

in migrants decisions, not excluding the fact that there are other factors and parts 

involved in the progress.  (Collyer 2005, 706, 715) 

3. Methodology 

 In this survey I have decided to take a qualitative method in order to look into 

people’s histories in detail. I ask them personal questions regarding their decision to 

move to Brazil and how life has been there so far. Mainly, through qualitative research I 

was able to find the interviewees’ point of view and the experiences they have had 

concerning their move to Brazil and their lives afterwards. By listening to their histories, 

I was able to analyze the information and find common patterns. Also, the qualitative 

research was conducted in order to comprehend Syrians behavior, emotions and 

decisions. Doing a qualitative research has allowed me to find out more about the social 

interactions between Syrians and organizations helping them, and at the same time try 

to find patterns of economic, religious and social common histories among the 

participants. (Bailey et al, 2011: 10). In order to finding the main reasons that led Syrians 

to choose Brazil as a new home, I conducted in-depth interviews with eight participants. 

With only one of the interviewees the communication was online. As part of the process, 

some of them were found within the Christian Orthodox Church, and some of them 

through organizations and contacts. The textual data gave me the chance to analyze the 

histories and interpret the main findings. Also, through the qualitative method I was able 

to discover why they had chosen Brazil, how the migration occurred and the process 

they are currently going through since they have arrived in South America. As all the 

migrants with whom I spoke with had been living in Brazil for over an year, the interviews 

were conducted in Portuguese. They were able to express themselves very well, and 

there were no problems regarding communication. I was fully able to understand them 

and if by any chance they could not understand me, I just had to repeat the question and 

the conversation would immediately continue.  

 This research was carried out in Curitiba, South Brazil during the month of March 

and April 2016. Along with refugees, people that work with them were also interviewed. 

Although it was not hard to find Syrian asylum seekers there, the main issue was finding 

people willing to be interviewed. Some of them were very reluctant and did not want to 
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participate. Others, initially, were willing to answer the questions, but I lost contact with 

them and  they  were not interviewed. It is completely understandable that many of them 

did not want to respond, with some even assuming  that I was a government employee. 

However, some refugees were extremely open and wanted to share their stories, show 

their houses and tell me more about their lives. Many were shy and brief, while others 

were very open and discussed life back in Syria, while also comparing it to life now in 

Brazil. Since all the interviewees have lived in the South American country for more than 

one year , all the questions were responded in Portuguese and when allowed, it was 

recorded. When a certain topic was potentially traumatic, such as leaving Syria, few of 

them decided not to tell me. Nevertheless, they were open, kind and in all of them I could 

see a huge will to overcome their difficulties and start a new life in a country with an 

enormous cultural difference. Along with the refugees, I also interviewed people that 

worked with them who utilized their projects, ideas and attitudes to assist them in the 

migration process. Since Brazil is willing to welcome Syrians, but is not able to assist 

them financially, I was glad to see that many Brazilians are willing to mitigate migrants’ 

difficulties. Sometimes, when I asked for more contacts to interview, I ended up having 

the same contact through 2 different people. Also, I decided to interview the Consul of 

Syria in Curitiba, the founder of the Linyon project responsible for empowering migrants 

through work and the President of the Administrative Council for the Orthodox Church.  

 All the questions were answered through an in-depth interview with the specific 

purpose of finding the main reason why asylum seekers have chosen Brazil. During the 

conversation, the interviewees had the chance to describe their lives in Brazil and some 

of them also wanted to share how their lives were back in Syria. The in-depth interviews 

were done in order to find personal experiences about Syrians in a particular setting 

(Bailey et al 2011, 274).  

 This research was conducted in Brazil, in Paraná State, Curitiba. This city was 

chosen due to the amount of Syrians who live there. Also, Curitiba is not as big as Sao 

Paulo or Rio de Janeiro, so I would still have the chance to be in contact with many 

refugees in a city with easy access. Interestingly, many decades ago Curitiba received 

many people from Lebanon and Syria, so the community was large enough to embrace 

new refugees, as many of these people could have relatives coming from Syria 

nowadays. The characteristics of the population researched included their origin from 

Syria, and their decision to start a new life in Brazil. While some of them have continued 
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their studies, others are trying to work and revalidate their diplomas. These were face-

to-face interviews, except for three that were through Skype, which was chosen because 

it was hard to find people willing to participate while I was doing the fieldwork in Brazil. 

Therefore, in Amsterdam I could find three more people through prior connections and 

interview them.  

 Since there were a small number of samples, the method chosen was qualitative 

so I could carry in-depth interviews. As I spoke with them, I was able to find a pattern 

amid Syrians who fled. The population I decided to interview were all refugees from Syria 

and  they corresponded to a quarter of all the refugees in Brazil, being 2.298 people 

(UNHCR 2016, 11). The other 4 nationalities that are part of the majority come from 

Angola, Colombia, Congo and Lebanon, but only for Syrians  has Brazil done an open-

ended humanitarian visa program, so that was one of the reasons Syrians were chosen 

to be respondents.  

Since most part of the research has been done in Europe regarding refugees, 

the main focus was choosing Brazil, a distant country that not many Syrians knew much 

about. To discover more information I conducted the interviews asking questions such 

as, 

 

Why have they chosen Brazil? 

If Brazil was their first choice, was it chosen due to many previous failures with 

other countries? 

What were the main challenges of moving to Brazil? 

What were the difficulties for renting a house, validating a diploma and learning 

the language without any information or support? 

 

While some of the participants talked about hours, others were quite timid and 

short. For every question, I let them talk as much as they wanted, so they would feel 

more comfortable and could share more. Within the conversations, I wanted to discover 

more about their decisions about leaving Syria, while in a second moment I wanted to 

know more about their conditions in Brazil. Through each question asked to Syrians, I 

could discover usually a main reason why they have chosen Brazil and little by little I 

also could find a pattern regarding the challenges at their arrivals. There were no field 

assistants needed. To recruit the interviewees I attended a ceremony at the Eastern 
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Orthodox Church and from there, snowball sampling. I also talked to prior contacts that 

connected me with Syrians. By talking to 8 refugees, I was able to establish a pattern, 

and by talking to civil society, organizations, volunteers and religious people, I could see 

their perspectives, what they actually do and how assistance is provided. 

 The research topic developed was determined due to a shortage of migration 

studies in South America. From the beginning, the main research question was to find 

out why Syrians have chosen Brazil. The data was recorded on the computer, so it could 

be easier to transcribe them later. If any respondent did not feel comfortable about any 

question, I skipped to the next one. Also, in order to protect their identities, I told they 

could have their names changed if wished so,  in order to see if they could open up more 

and share deeply their histories; but in the end, most of them wanted their real names to 

be in the paper, so “people could know who they are and their histories”. The main 

difficulties found, however, was mainly the fact that it was hard to find people willing to 

participate. It was great to see that many of them really wanted to share their histories. 

In general, I could see they were very comfortable and nice, some of them opening up 

their houses so I could interview them there; I wanted them to feel safe while answering 

my questions. 

 To analyze the data, I decided to take a qualitative approach so I could interpret 

the information. Also, I intended to analyze the theory regarding State Policies, network 

and class. To write this paper, I listened to all the interviews again, transcribed, and then 

decided to insert it where they could fit better in this paper regarding the main theories 

described. The conclusions were based on the theory read and the findings, so one could 

relate to the other and I could check whether the theory could be applied to the histories 

told.  

 Since I have had the chance to follow up every participants’ lives, it was easier to 

get any extra information if needed. In general, all the respondents were very open and 

answered all the questions asked. However, some of them were very brief and I could 

not extract any extra details that could be useful in this paper. The limitations of this study 

was finding more people willing to participate in the interview. It was completely 

understandable that many of them were reluctant and ended up not sharing their 

histories. It was also interesting to find that people really wanted to know if I was a 

government employee, even though I explained I am a student doing research and have 
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contacts in common from my prior university that introduced me to these people. After 

all that, some of them simply did not want to participate and that reduced a little the 

number of people I could have got information from. So, even when I was back in 

Amsterdam I had to interview some people through Skype, in order to have more data. 

If I had a greater number of refugees willing to respond my questions, perhaps I would 

have a broader view of the situation and even a quantitative method could have been 

applied. However, since the beginning, the intention was to interpret the information and 

find out why and how they have chosen Brazil. Even though they had different histories 

on how fleeing Syria, and main reasons why not heading to Europe, their struggles in 

Brazil were a pattern that was very easy to observe.  

5. Conclusion 

 It is relevant to point out that safety was a key word in this research. All the 

migrants interviewed had the chance to move somewhere else, mainly Europe, but they 

did not try that because it could be lethal, thus they decided to take a secure journey in 

order to arrive in safe in Brazil. All of the interviewees had the financial means to pay a 

smuggler and cross to Europe. But at the same time, they all had enough means to pay 

a ticket from Middle East to Brazil and restart a new life in South America. However, it 

was not just about arriving in safe: it was about having all the documents, belonging to a 

nation and being able to have a job, have the same rights as national citizens and having 

the chance to restart a new life knowing that they do not have to move somewhere else 

within a few years. Right now, they have the permit to stay and can renew that for a few 

more years if they wish so. Those who are still in Syria and intend to migrate have the 

chance to do that until 2017, because the Brazilian Government extended the Open-

Ended Humanitarian Visa Programme for two more years (UNHCR 2016, 21), allowing 

more people to go and ask asylum. It is relevant to mention how social connections, 

religious institutions, Brasil’s policies, class positions and Europe’s hostile policies have 

had a crucial role to determine Syrians decisions to migrate to South America.  

 For none of the interviewees Brazil was a first choice, for some of them it was a 

very remote possibility that they could never have thought about. However, with the 

conflict getting worse every day, fleeing was a matter of life or death for most of them. If 

their cities was not being bombarded, then groups such as the Islamic State could threat 

them due to a religion problem. They could have chosen an illegal path in order to arrive 
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in Europe, but later that could also mean being illegal in the country, or waiting years for 

a decision of whether they should stay and belong to an European nation or leave. The 

European policies are not the most welcoming, and do not give them the chance to arrive 

in safe in the continent. It would be required a smuggler, a lot of money (especially before 

2015), and courage to cross illegal means and still have the chance of being rejected. It 

is important to mention how all the aspects cited before are very connected and played 

a decisive role on Syrians choice: if there was a safe way to arrive in Europe and if by 

getting there refugees had the opportunity to restart a normal life with all their basic rights, 

millions possibly would have fled. However, the borders were closed, and once in the 

European territory, there was not a 100% chance that they would be accepted, meaning 

that for many of them, it could be a lost journey and not everybody had the braveness or 

the money to put into something that was not sure if it was going to happen or not. All 

the interviewees had enough financial means to cross from Turkey to Greece by boat, 

but they could be stuck in Greece, under horrible conditions waiting again for an 

uncertain decision. But it was not just that: crossing by boat could also mean a lethal 

journey, so, in many ways, trying to arrive in Europe was not safe, nor during nor after 

the crossing. Therefore, through Europe’s hostile policies certainly have made many 

people back away from their decisions and try to move somewhere else. For those who 

could choose not to stay put and had the chance to be somewhere else, Europe meant 

an uncertain continent to be at. They would have financial help provided by the 

Government, but having a job could take a few months or years until the asylum process 

was ready. Other desirable destinations such as Canada, Australia or United States 

would demand the same method, or at their Embassies in Lebanon the process could 

take two years to show a result, a time that refugees simply could not wait in Syria.  

 While Europe closed its borders to keep refugees away, Brazil opened its own 

borders. What was before a sending country, has turned into a receiving country. Brazil 

is known for having a very diverse population, coming from everywhere in the world. At 

this specific moment, it has welcomed two particular nationalities: Haitians after the 

Earthquake in 2010 and since September 2013 Syrians (UNHCR 2016, 21), Brazil has 

opened its borders and has given a special visa to refugees from Syria and in 2015 the 

country decided to extend this decision for two more years, enabling Syrians to come to 

South America. As mentioned before, Brazil has its own interests concerning a more 

relevant view in the international scenario and therefore has opened its borders to people 
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in need. Different than Europe, however, Brazil does not provide any kind of assistance 

and refugees do not have access to any governmental support regarding housing or a 

monthly assistance. After so many demands, however, Brazil has included Syrians in 

need in the Bolsa Familia Program, responsible for helping low-income people. Refugees 

also have access to the Public Health System, but most of the refugees did not flee with 

enough means to survive for months without working in Brazil. Thus, there are gaps of 

integration in the asylum process: Brazil has opened its doors and give the chance to 

Syrians to escape for their lives, to have the same rights as Brazilians have, but in certain 

aspects there is a lack of structure that hamper a full integration of Syrians in Brazil, 

delaying the process that interfere in a better life that they could achieve if simple things 

were available for them, such as renting a house normally, diploma revalidation or even 

basic information.  

 When it comes about choosing Brazil, the country was opened, allowing people 

to restart and re-establish a proper life after fleeing from Syria: they could find a job, 

enroll their children at school and own a house. But Brazil was not a first choice for any 

of them, it was simply the open one that have allowed them to escape from Syria and 

being legal somewhere else, even if that means heading to a place that they did not 

know much about before moving. Besides, it was not just about being open: some of 

them had prior contacts, facilitating the international migration and alleviating the risks 

and expenses, people that they could count with and ask information before moving. The 

social connections played a decisive role on refugees’ decisions, enabling them to 

migrate knowing they would have someone in Brazil they could rely upon. Whether it 

was through religious institutions, civil society, Brazilian Policies or a higher socio-

economic background, migrating to Brazil and being integrated was a feasible choice 

and Syrians made it happen.  
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TRABALHO, CLASSE E IMIGRAÇÃO 

 

Líria Maria Bettiol Lanza246 
Marcílio Ronaldo Garcia247 
Luis Alberto Maccagnan248 

Daiane Taís Aguilar249 

 

1. Introdução 

As imigrações internacionais vêm sendo debatidas em vários espaços da vida 

social o que permite sua análise de diferentes formas. O artigo apresentado se situa 

teoricamente no campo das teorias econômicas da migração e, pretende problematizar 

os recentes fluxos imigratórios para o Brasil a partir da perspectiva de classe, com 

recorte na região metropolitana de Londrina PR, que desde 2010 tem recebido 

permanentes fluxos migratórios em seus territórios. 

A pesquisa desenvolvida e debatida nesse momento, permitiu que 

apresentássemos dados preliminares da sistematização dos dados coletados em um 

primeiro momento, a partir de uma abordagem qualitativa, valendo-se de recursos 

quantitativos, tendo sido utilizado um formulário, que foi aplicado junto a 97 (noventa e 

sete) imigrantes residentes nos cinco municípios com maior presença destes na região, 

a saber: Arapongas, Cambé, Jaguapitã, Londrina e Rolândia. Ainda, compreendem 

como fontes da pesquisa, duas entrevistas em profundidade com imigrantes haitiano e 

colombiano. 

O estudo foi organizado em três secções, em que na primeira, trouxemos para 

as reflexões as questões em torno do trabalho no modo de produção capitalista, na 
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sequência discutimos a categoria classe social na contemporaneidade. As duas 

secções articuladas nos forneceram alguns indicativos para análise contida na terceira 

secção, em que são apresentadas informações selecionadas para a problematização 

dos imigrantes a partir de uma perspectiva de classe social. 

2.  A organização do trabalho no capitalismo contemporâneo 

Para compreendermos a organização do trabalho no capitalismo contemporâneo 

é de suma importância considerar que a exploração do trabalho é fundamental para a 

acumulação do capital. Nesta relação social de produção o trabalhador vende a sua 

força de trabalho em troca de um salário para conseguir seus meios de subsistência, e 

nada mais. Se constitui nesta relação o antagonismo entre o capital e o trabalho, 

surgindo assim duas classes fundamentais distintas: a burguesia (classe proprietária 

dos meios de produção) e o proletariado (classe trabalhadora que detém a força de 

trabalho).  

Para a ampliação constante da acumulação do capital, a organização do trabalho 

surge como uma forma de conhecimento incorporada ao modo de produção capitalista, 

sendo que: 

 
A organização do trabalho foi elevada à categoria de matéria do conhecimento 
a ser conquistada com base na luta política e econômica explícita entre o 
empresariado (...) e os trabalhadores. Enquanto aos últimos, tal conhecimento 
passou a ser um dos poucos meios de assegurar sua subsistência e, portanto, 
suas condições mínimas de saúde física e mental (...), ao empresariado tal 
conhecimento tornou-se um importante meio de controle social, econômico e 
político da classe trabalhadora, com o objetivo de manter em funcionamento o 
sistema de acumulação de capital (PINTO, 2007, p.19). 
 
 

Ressaltamos que o processo de organização do trabalho se amplia no período 

de expansão do capitalismo industrial, com a emergência de intensificar a escala de 

produção, diminuir os custos e consequentemente aumentar a acumulação de capital. 

Segundo Braverman (1977) com a organização do trabalho procura-se compreender as 

condições antagônicas de produção do ponto de vista do capitalista e não humano, 

procura-se adaptar o trabalho as necessidades do capital. 

 Deste modo, segundo Netto e Braz (2006), a subordinação do processo de 

trabalho ao capital faz com que o trabalhador perca o controle sobre ele, nesta condição 

em que o capital se apropria realmente do trabalho é potencializada a extração da mais-
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valia. Assim, com o desenvolvimento do capitalismo surgem diferentes modelos de 

organização e controle do trabalho que visam como salientado anteriormente, ampliar a 

acumulação do capital. Tais modelos podem ser chamados de sistema taylorista, 

fordista e toyotista250. Os modelos taylorista e fordista se mantiveram eficientes até 

meados da década de 1970. 

David Harvey (2013) aponta que na década de 1970 há uma crise estrutural do 

fordismo que se torna incapaz de absorver as demandas geradas pelo modo de 

produção capitalista. Ocorre neste período uma rigidez dos investimentos de capital que 

impediam a flexibilidade do planejamento, rigidez nos mercados, na alocação e nos 

contratos de trabalho. Como consequência há um rompimento dos padrões e práticas 

capitalistas organizadas no modelo de produção fordista. Com isto, surge um novo 

modelo de acumulação associado a um novo sistema de regulamentação política e 

social. 

Assim para Harvey (2013) o modelo de acumulação flexível tem como 

fundamento uma maior flexibilidade dos processos de produção, produtos, padrões de 

consumo, mercados e da própria organização do trabalho. Com isto a emergência de 

novos setores de produção, de novas modalidades de serviços financeiros, novos 

mercados e principalmente a ascensão de altas taxas de inovação comercial, 

tecnológica e organizacional, resulta na substituição do modelo fordista pelo da 

flexibilidade.  

No âmbito do trabalho a emergência de uma flexibilidade nos contratos de 

trabalho, acarreta o surgimento do trabalhador temporário, por meio de subcontratações 

e terceirizações, há também a diminuição dos salários e o enfraquecimento dos 

sindicatos, com isto temos um cenário de desemprego estrutural, que leva a um 

processo constante de precarização do trabalho. 

Este período de transformações no âmbito da organização do trabalho é definido 

de acordo com Harvey (2013) como um período de “reestruturação produtiva”.  A 

reestruturação só pode ser efetivada mediante a um conjunto de políticas estatais com 

a flexibilização das barreiras institucionais. O Estado passa a intervir na economia, e no 

que concerne aos trabalhadores há uma eliminação sistemática das regulamentações 
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protetoras básicas no âmbito trabalhista, exacerbando a precarização das condições de 

trabalho. 

 
Os trabalhadores, à medida que permanecem como servos do capital em vez 
de produtores livremente associados que controlem seu próprio trabalho e 
seus próprios destinos, trabalham cada dia para edificar para si mesmos 
prisões de trabalho mais “modernas”, mais “cientificas” e mais desumanizadas 
(BRAVERMAN, 1977, p.200). 
 
 

Desta forma, com o processo de transformação da organização do trabalho 

ocorrem mudanças nas políticas econômicas e sociais realizadas pelo Estado por meio 

de desregulamentações do mercado, das relações de trabalho e dos bloqueios 

comerciais. Isto significará para a classe trabalhadora, um processo constante de 

precarização do contrato e das condições de trabalho.  

 
É a partir da mundialização do capital que se desenvolve um complexo de 
reestruturação produtiva, com impactos estruturais no mundo do trabalho. Ele 
surge como ofensiva do capital na produção, tendo em vista que debilita a 
classe, não apenas no aspecto objetivo, com a constituição de um novo (e 
precário) mundo do trabalho, mas principalmente no subjetivo. É por isso que, 
na perspectiva histórico-ontológica, o novo complexo de reestruturação 
produtiva não possui caráter “neutro” na perspectiva da luta de classes. Ele 
apenas expressa na medida em que se desenvolvem as alterações do 
processo de trabalho, algo que é intrínseco à lei da acumulação capitalista: a 
precarização da classe dos trabalhadores assalariados, que atinge não 
apenas, no sentido objetivo, a sua condição de emprego e salário mas, no 
sentido subjetivo, a sua consciência de classe (ALVES, 2010, p.9). 
 
 

O desemprego surge como um novo estigma do mundo do trabalho, que atinge 

a classe operária. E mesmo com uma parcela imensa de “marginalizados” com relação 

à legislação trabalhista, ainda tende a surgir uma nova exclusão social no próprio campo 

da modernidade. Neste contexto são reforçadas as novas ofertas de trabalho, no qual 

se difunde o trabalho irregular, precário e sem garantias. Esta forma de trabalho vem 

assumindo grandes proporções, porque os países industrializados deslocaram suas 

produções devido a mundialização do capital e de seu processo produtivo.  

Por fim, podemos salientar de acordo com Alves (2010) que se desenvolve, em 

maior amplitude, um mundo do trabalho mais diversificado, segmentado e polarizado, 

com a tendência de tornar ainda mais difícil a própria constituição da solidariedade de 

classe. 
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3.  A imigração na perspectiva de classe 

Para pensar as migrações na constituição de uma economia capitalista, se faz 

necessário entender o significado destas a partir da concepção de classe nos países 

envolvidos, procurando identificar os imigrantes nesta perspectiva. Consideramos para 

tanto, que a migração de acordo com Singer (2017) é um processo social, que apresenta 

causas estruturais que levam determinados grupos a se deslocarem para outros locais. 

 
Convém sempre distinguir os motivos (individuais) para migrar das causas 
(estruturais) da migração. Os motivos se manifestam no quadro geral de 
condições socioeconômicas que induzem a migrar. É óbvio que os motivos, 
embora subjetivos em parte, correspondem a características dos indivíduos: 
jovens podem ser mais propensos a migrar que velhos, alfabetizados mais que 
analfabetos, solteiros mais do que casados e assim por diante. O que importa 
é não esquecer que a primeira determinação de quem vai e de quem fica é 
social ou, se se quiser, de classe (SINGER, 2017, p.53). 
 
 

Desta forma, cabe-nos apresentar o imigrante a partir da compreensão da 

constituição das classes sociais no modo de produção capitalista. Buscando entender 

qual o seu pertencimento de classe, considerando que o estudo da classe social nos 

permite compreender a divisão social em classes assim como a desigualdade 

característica da sociedade capitalista, e ainda nos proporciona analisar duas questões 

fundamentais intrínseca a esta categoria, a luta de classes e a consciência de classes. 

Partiremos assim da concepção de classe Marxiana e sua elaboração teórica pelos 

autores Marxistas. 

Sabemos que a discussão de classe não é uma descoberta do pensamento de 

Marx, o conceito de classe social já era discutido anteriormente a sua obra por outros 

pensadores, como os economistas políticos clássicos até os socialistas utópicos. Assim 

como existem outras abordagens de cunho sociológico para tratar da categoria de 

classe social, como é o caso de Max Weber (MONTAÑO; DURIGUETTO, 2011, p.83). 

De acordo com Marx (2000) “a história de todas as sociedades que existiram até 

hoje tem sido a história da luta de classes”, podemos considerar segundo o autor que 

as classes sociais fundamentais que dividem a sociedade burguesa moderna são: os 

trabalhadores assalariados (detentores da força de trabalho), os capitalistas (detentores 

dos meios de produção) e os proprietários fundiários (ROSDOLSKY, 2001, p.43). Assim, 

as principais classes que constituem o modo de produção capitalista são a burguesia e 

o proletariado.  
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O que as caracterizam, portanto, são suas funções no processo produtivo. 

Segundo Montaño e Duriguetto (2011), três aspectos determinam o papel 

desempenhado pelos sujeitos no processo de produção: o tipo de propriedade que 

possuem (propriedade de força de trabalho, propriedade dos meios de produção, 

propriedade da terra) as relações de produção estabelecidas, e as formas de 

enfrentamento que os sujeitos de uma classe ou fração de classe desenvolvem contra 

outras. A partir disto, compreendemos que: 

 
Não é a renda que determina a classe, mas o tipo de propriedade no e para o 
processo produtivo é que determina o tipo e o volume da renda dos indivíduos 
e das classes. É esta propriedade (da força de trabalho, do capital ou da terra) 
que vai determinar o lugar que ocupam, o papel que desempenham e as 
relações que os sujeitos tendem a desenvolver no processo de produção de 
riqueza (MONTAÑO e DURIGUETTO, 2011, p.87). 
 
 

Entendemos a necessidade de se pensar a categoria classe social no modo de 

produção capitalista na perspectiva apresentada por Marx e Engels, considerando a 

relação de produção estabelecida entre burguesia e proletários, e não pelo seu poder 

aquisitivo, pela sua capacidade de consumo, com a caracterização de “classe” alta, 

média e baixa. A diferenciação entre classe social e setor socioeconômico é 

fundamental para entendermos o antagonismo e as lutas de classes que constitui o 

modo de produção capitalista. 

Disto posto, salientamos a inegável importância do conceito de classe na teoria 

marxista, embora tanto Marx quanto Engels não o tenham elaborado de forma 

sistemática. Mas, ambos admitiram que a classe era uma característica singular distinta 

da sociedade capitalista. Os estudos marxistas consideram que a estrutura de classes 

é muito mais complexa e ambígua do que as elaborações realizadas nas obras de Marx 

e Engels, sendo estes influenciados pelas relações de classe do capitalismo de sua 

época (BOTTOMORE, 2012). Contudo, a categoria classe social é dialética e está 

sempre em movimento. 

 
(...) sendo fundada num modo de produção específico, a) ela apresenta uma 
dimensão estrutural que determina sua gênese e simultaneamente contém 
contradições e formas de enfrentamento que marcam seu movimento – no 
MPC251 a primeira determinação é a relação capital-trabalho; b) ela assume 
determinações diversas em variados contextos históricos – no centro e na 
periferia do capital, em contexto de expansão ou recessão, de correlações de 
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força diversas etc.; c) ela é inseparável da consciência de classe e das lutas 
de classe (MONTAÑO; DURIGUETTO, 2011, p. 87). 
 
 

Importante compreender que as classes sociais estão em um processo de 

constante movimento, acompanhando as transformações no próprio modo de produção 

capitalistas, pois são constitutivas dele. Refutamos aqui as teses de que o operário é 

uma classe em declínio, e que tende a desaparecer. Entendemos que a estrutura de 

classes se complexificou, mas que suas classes fundamentais ainda a constituem, como 

é o caso da burguesia e suas frações e do proletariado e suas frações, assim como a 

classe média ou pequena burguesia. 

4.  Imigrantes internacionais na região metropolitana de Londrina-PR: 

aproximações acerca da perspectiva de classe social. 

Nos estudos migratórios há uma diversidade de aportes teóricos para 

compreender o fenômeno, dentre eles, estão às abordagens econômicas. Tomando 

como referência a sistematização de Dutra (2013) e Durand; Lussi (2015), as últimas 

apoiadas no estudo da Hania Zlotnik, podemos visualizar cinco tradicionais teorias 

econômicas nos estudos já produzidos sobre a mobilidade humana: 1) a teoria 

neoclássica; 2) A teoria da nova economia das migrações; 3) A teoria da migração 

familiar e da seletividade da migração; 4) A teoria do duplo mercado de trabalho (ou 

mercado segmentado); 5) A Word Systems Theory. 

O trabalho é um elemento comum entre todas, já que se considera “o imigrante 

antes de tudo como uma força de trabalho (SAYAD, 1998)”. A partir do aprimoramento 

dos estudos, as causas econômicas, passam a somar-se a outros elementos 

considerados complementares para o entendimento dos fluxos migratórios. 

A opção teórica pela abordagem econômica e centralidade da categoria trabalho, 

se justifica pela condição socioespacial em que se produz a pesquisa. O signo latino-

americano dos países envolvidos nos fluxos migratórios para o Brasil, problematizado 

em estudos de diversos autores (BAENINGER, 2015; VILLEN, 2015) já debateram o 

trabalho nos processos migratórios e como ele conforma, altera e complexifica a análise 

recente. Sendo assim, como evidenciou Ricardo Antunes (2011), “a América Latina é o 

continente do labor”, não restando para a maioria dos cidadãos, outra opção, senão 
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organizar sua vida a partir dele, o que se torna uma tarefa herculana, no contexto 

político-econômico atual do país. 

Tomando como referência a década de 2010, momento em que percebemos 

uma nova configuração das migrações no Brasil, o país viveu uma conjuntura política e 

econômica diversa da atual, em que dados do IBGE (2017) demonstram a existência de 

1,415 milhões de desempregados, tendo sido fechados 864 mil postos de trabalho e a 

redução de 337 mil vagas com carteira assinada. Dessa forma, como o esgotamento 

das ofertas de trabalho mediante os megaeventos esportivos, a região metropolitana em 

estudo, passou a receber um contingente expressivo de imigrantes, não em termos 

numéricos, mas no sentido de sua heterogeneidade e particularidades, evidenciando 

um processo de interiorização de determinados fluxos, como é o caso dos haitianos, 

bengaleses e senegaleses, dentre outros. 

Em nossos estudos já apontamos justificativas para a presença dos mesmos na 

região (BETTIOL LANZA; SANTOS; RODRIGUES, 2016) que indicam o dinamismo 

econômico da região. Tomando indicativos selecionados, relacionados ao trabalho, no 

que tange ao número de empregos sem carteira, enquanto o Brasil apresenta índice de 

19,33%, o Paraná, 15,52%, Londrina, cidade sede da região metropolitana apresenta 

13,55%. Ainda, relacionado ao trabalho por conta própria, no Brasil temos 21,73% 

trabalhadores nessa condição (DATAPEDIA, 2017). 

Dessa forma, consideramos pertinente caracterizar a priori os imigrantes sujeitos 

da pesquisa, tendo como variável o trabalho, tendo como fonte de dados os 97 

formulários aplicados junto aos mesmos até o momento. Vale destacar que os 

formulários foram aplicados a diferentes sujeitos, sendo homens, mulheres, estudantes, 

trabalhadores formais, informais e desempregados.  Do total de entrevistados, 26,80% 

são mulheres, enquanto 73,20% são homens. Além disso, são na sua maioria jovens 

(até 29 anos) e adultos (até 59 anos), com 53,61% e 45,36%, respectivamente. Entre o 

total de entrevistados 95,87% disseram residir com alguém, sendo que dentre estes, 

52,69% residem com os familiares, enquanto 55,91% com amigos. Apenas 1,08% 

residem com colegas de trabalho e 4,30% não responderam a questão. 

Com a aplicação dos questionários foram identificados imigrantes de sete 

nacionalidades, estando entre eles: 8,25% de Senegaleses; 56,70% de Haitianos; 

1,03% de Sírios; 6,19% de Angolanos; 7,22% de Colombianos; 3,09% de Guinenses 
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(Guiné Bissau); 1,03% de Nigerianos; 15,46% de Bengaleses (Bangladesh); e, 1,03% 

de Camaroneses.  

O gráfico abaixo apresenta as principais razões que levaram a emigração. 

 
Gráfico 01 – Principais razões que levaram a emigração. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores com base no formulário para os imigrantes, 2018. 
 
 

Como é possível observar, a principal razão que levou os sujeitos a emigrarem 

é o trabalho com 46,39%, seguido de três razões que possuem percentuais 

aproximados: prosseguimento de estudos com 24,74%; melhores condições de vida 

com 22,68%; questões políticas/ econômicas com 20,62%. Por fim, verificamos a 

reunião familiar, com 4,12% e outras razões com 12,37%. Entre essas outras razões 

estão: amigos; guerra; terremoto; filhos; país de trânsito; namoro; ajuda à família; gostar 

do Brasil; vir visitar alguém e ficar.  

No que tange ao apoio recebido desde que chegaram ao Brasil, 63,92% 

declararam ter recebido auxílio de alguém, enquanto 36,08% não. Dos que 

responderam positivamente, o gráfico abaixo expressa de quem foi esse apoio.  

 
Gráfico 02 – De quem recebeu auxílio desde que chegou ao Brasil. 
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Fonte: Elaborado pelos autores com base no formulário para os imigrantes, 2018. 
 
 

Os dados demonstram que a maioria é auxiliada por amigos, com 45,16%. Em 

seguida está a família com 32,26% e entidades religiosas com 33,87%. Os serviços 

públicos aparecem com apenas 8,06% e os outros aparecem com 4,84%. Nesse 

sentido, temos que destacar a importância da Cáritas Brasileira, que se tornou 

referência no atendimento dos imigrantes que chegam ao Brasil, não sendo diferente na 

região estudada. 

Quando indagados sobre as principais dificuldades vivenciadas, o quadro fica da 

seguinte forma: 

 
Gráfico 03 – Principais dificuldades para inserção na sociedade brasileira. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores com base no formulário para os imigrantes, 2018. 
 

O gráfico demonstra que a principal dificuldade vivenciada pelos imigrantes na 

sociedade brasileira é o idioma com 42,27%. Em segundo lugar aparecem os que dizem 

não possuir dificuldades com 26,80%, seguido dos que relatam os costumes diferentes 

com 20,62%, da dificuldade de acesso à moradia com 13,40% e da discriminação com 

9,28%. Ainda há aqueles que relatam outras dificuldades com 18,56%, sendo que estão 

entre elas: desemprego; trabalho; fome; distância da família; documentação; gravidez 

interrompida; condições de trabalho. E mesmo entre essas outras dificuldades, o 

trabalho e a renda, ou a ausência destes se destacam. 
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Seguindo os apontamentos relacionados ao trabalho, a maioria dos imigrantes 

declarou estar trabalhando, com 59,80%, o que corresponde a 58 imigrantes. Dos 

demais, 37,11% relataram estar desempregados, ou seja, 36 imigrantes estavam sem 

trabalho e 3,09% recebem algum benefício. Do total de imigrantes que relataram estar 

trabalhando, 68,97%, possuem registro em carteira de trabalho e previdência social 

(CTPS), isto é, dos 58 imigrantes declararam estar trabalhando, 40 estão no mercado 

formal, enquanto 27,59% não, o que corresponde a 16 imigrantes na informalidade. 

Ainda houve 3,45% que não souberam responder. 

No que se refere aos desempregados, os índices dos imigrantes residentes em 

Cambé chamam a atenção, visto que 50% do total, isto é, 18 imigrantes que estão sem 

trabalho na região estão no município.   

Mesmo os vínculos de trabalho formais correspondem a postos de trabalho em 

que as condições de trabalho são extenuantes, como é o caso do trabalho em frigoríficos 

que representa 40% do total de vínculos formais, ou seja, dos 40 trabalhadores 

imigrantes com CTPS registrada, 16 estão trabalhando em frigoríficos da região. Mesmo 

com o uso de equipamentos de proteção individual (EPI), os trabalhadores estão 

sujeitos a baixas temperaturas e movimentos repetitivos, que podem trazer agravos à 

saúde. 

No geral, os imigrantes desempenham atividades operacionais que exigem 

poucos níveis de especialização, tais como: auxiliares de produção e manutenção; 

pedreiro ou servente na construção civil; com recicláveis; empregadas domésticas; 

vendedores ambulantes, entre outras.  

No que tange a ocupação anterior ao Brasil e no Brasil, a situação é a seguinte: 

 
Gráfico 03 – Comparação entre a ocupação anterior ao Brasil e no Brasil por setor da economia.  

 
Fonte: Elaborado pelos autores com base no formulário para os imigrantes, 2018. 
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No gráfico acima as colunas da esquerda se referem às ocupações e profissões 

realizadas anteriormente ao Brasil, enquanto as da direita se referem desempenhadas 

em território brasileiro. Na comparação entre os setores secundário e terciário, podemos 

verificar a mudança de predominância, de modo que o trabalho no setor de serviços 

diminui e na indústria aumenta. Apenas um imigrante entrevistado trabalhava 

anteriormente ao Brasil na agricultura e aqui, nenhum foi identificado na pesquisa. Em 

território brasileiro, as diferenças no número de desempregados no que tange a 

ocupação, se tanto a estudantes que declararam está como ocupação, mas que também 

entendem estar desempregados, e também, a trabalhadores que mesmo declarando 

estar desempregados, realizam algum trabalho informal. Ainda referente ao 

desemprego, outro dado que nos chama a atenção é que o desemprego entre os 

imigrantes é maior no Brasil do que no país de onde vieram, quando comparados com 

a ocupação e/ou profissões. Mesmo o trabalho sendo a principal razão de imigração, 

nem sempre ele se concretiza, mas mesmo assim, do ponto de vista da economia, o 

imigrante desempregado ainda tem uma funcionalidade, a de aceitar qualquer trabalho 

para sobreviver, como os trabalhos mais extenuantes que citamos anteriormente.    

No que se refere à renda dos imigrantes, a situação é a seguinte:  

 
Gráfico 05 – Renda referente ao último mês. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores com base no formulário para os imigrantes, 2018. 
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Entre as rendas declaradas pelo total de imigrantes entrevistados, 27,84% 

declararam possuir renda de R$ 1.000,01 à R$ 1.500,00, 17,53% de R$ 500,01 à R$ 

1.000,00, 9,28% possuem renda inferior a R$ 250,00 e 4,12% de R$ 250,01 à R$ 

500,00. Apenas 5,15% possuem renda superior à R$ 2.000,00. Vale destacar que a 

maioria não respondeu a questão com 28,87%, o que pode ter ocorrido pela não 

compreensão da pergunta, mas também por não saberem responder.  

Quando o total de entrevistados foi indagado se já ouviram falar da previdência 

social, 63,92% responderam não, 22,68% colocaram que a conhecem, 12,37% já 

ouviram falar parcialmente e 1,03% não responderam. Ainda com relação ao total de 

entrevistados, no que se refere ao seguro desemprego, 17,53% colocaram já ter 

recebido, enquanto 79,38% nunca receberam.  Dentre os entrevistados, 3,09 não soube 

responder ou não respondeu. 

É nesse quadro que se inserem os imigrantes recentes na região estudada. 

Independente da modalidade migratória, os sujeitos da pesquisa, tem o trabalho como 

elemento dorsal de suas trajetórias no novo território. Vindos de países empobrecidos, 

majoritariamente negros, entram na disputa por uma vaga de emprego com os nacionais 

e, saem perdendo. Destituídos de renda, passam a viver em situações precárias de 

habitação, alimentação, saúde, dentre outros. Muitos, enfrentam as dificuldades de 

comunicar-se em um idioma estranho, em um país que não tem de fato uma segunda 

língua. Diante dessa condição estão sujeitos a relações predatórias de trabalho, com 

remunerações abaixo da média, expansão de horas de trabalho sem remuneração 

condizente, ou discriminação por ser imigrantes, como registramos na coleta de dados.  

Os efeitos dessa realidade são visíveis no processo de resignação frente a 

situação vivenciadas por eles. Reconhecem todos os constrangimentos que sofrem, 

mas os interpretam como algo normal; para alguns pela própria lógica interna do país; 

para outros pela sua condição de imigrantes. Não se trata de atribuir aos imigrantes 

estigmas de “alienados” ou “conformados”, mas de refletir se a sua condição de classe 

anterior, diante de um contexto hostil aos imigrantes, permite seu exercício político, a 

preservação de sua identidade e cultura. Ou nos dizeres de Harvey (2015, p.194) “Mas 

é difícil lidar com essas formas de violência sem lidar com as desigualdades sociais que 

surgem da vida diária, nos mercados de trabalho e nos processos de trabalho”. 

Na entrevista em profundidade realizada com dois imigrantes residentes em 

Londrina e região metropolitana, um Haitiano e outro Colombiano, podemos identificar 
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aspectos importantes para compreendermos a condição de classe de ambos, ou seus 

níveis de concretização. Nas entrevistas podemos observar uma diferença entre as 

relações de trabalho dos imigrantes Haitianos em seu país, com as do Colombiano. 

No Haiti, de acordo com o entrevistado, 90% das famílias Haitianas possuem um 

pedaço de terra para trabalharem, produzindo para sua própria subsistência e 

comercializar, caracterizando assim um campesinato. Ainda na concepção do sujeito 

entrevistado, no Haiti existem duas classes de pessoas, os mulatos e os negros sendo 

os mulatos a classe “rica”, tornando evidente a questão racial como um elemento 

importante para se pensar a formação da sociedade Haitiana. O trabalho na área do 

comércio e da indústria é escasso segundo o entrevistado, por este motivo procuram 

trabalho em outros países como é o caso do Brasil. Com isto, muito imigrantes Haitiano 

conseguem emprego aqui em pequenas empresas configurando uma relação de 

trabalho assalariada. Em um primeiro momento podemos considerar que os imigrantes 

Haitianos podem apresentar uma transitoriedade na complexa constituição das classes. 

Já ao considerar a entrevista realizada com o entrevistado Colombiano podemos 

identificar outras características nos motivos da imigração. Mas, afirma que também há 

em seu país de origem muitas famílias que vivem do trabalho com a terra em pequenas 

propriedades rurais. Relata uma enorme desigualdade social com muitos “ricos” e 

muitos “pobres” e um sistema de estratificação social por renda que orienta a maioria 

dos acessos à bens e serviços. O entrevistado afirma que a principal causa da imigração 

é a procura por trabalho e melhores condições de vida, mas salienta que não é por falta 

de trabalho na Colômbia, mas sim pelas condições de trabalho, com uma grande 

informalidade, sem uma seguridade social no âmbito das relações trabalhistas. Mas, 

importante salientar, que no caso do entrevistado a imigração não se restringiu em 

encontrar melhores condições de trabalho que pressupõe a formalidade nas relações 

de trabalho. Ele é um comerciante, possui seu próprio “negócio”. 

Destacamos também, que embora os dois sujeitos da pesquisa sejam imigrantes 

e com trajetórias de mais de 10 anos de imigração, sua relação com os países de 

deslocamento é bastante diferente, tanto em termos de compromissos financeiros com 

os que ficam, quanto com a possibilidade de voltar a residir no país, sendo os haitianos, 

a partir dos dados coletados, os mais comprometidos em ambos os casos. Da mesma 

forma, os laços sociais com os conterrâneos no Brasil, são mais fortes e orgânicos para 
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o trabalhador haitiano do que para o colombiano que se restringe aos que frequentam 

seu comércio.  

É possível inferir, que nos países há diferenciações sociais tendo por base, no 

Haiti a cor da pele e na Colômbia a renda. No entanto, entendemos que ambas devem 

ser analisadas em uma perspectiva de classe social. Todavia, a posição que cada um 

dos sujeitos entrevistados ocupa na dinâmica capitalista, determina sua ligação com o 

conjunto dos trabalhadores. Encontramos uma percepção maior de “coletiva” no 

imigrante haitiano, que além de princípios de solidariedade e identidade entre os 

trabalhadores imigrantes haitianos, também compreende a condição comum entre eles 

e os brasileiros enquanto trabalhadores. Já para o imigrante colombiano, crítico das Leis 

Trabalhistas brasileiras, os imigrantes são mais disponíveis ao trabalho que os 

brasileiros, mediante as dificuldades vivenciadas por ele com os dois grupos enquanto 

empregador. 

A partir dessas aproximações iniciais, pensar os imigrantes a partir do debate 

das classes sociais é uma tarefa que necessita de grande esforço, posto que há uma 

imensa heterogeneidade entre os imigrantes recentes, como problematizamos acima, o 

que adensa e exige um refinamento do uso dessa categoria nos estudos migratórios.  

Desta forma, como já salientamos, com a crescente complexificação do modo 

de produção capitalista e suas classes fundamentais (burguesia e proletariado), temos 

uma multiplicidade e heterogeneidade das classes sociais. 

 

Essa diversidade de classes representa ora resquícios de classes pré-
capitalistas (constituídas a partir das formas de “circulação simples”: o pequeno 
produtor rural, o comércio familiar e o artesão, por exemplo), ora novas formas 
ainda pouco desenvolvidas de classes sociais (a classe que trabalha com a 
informação, ou alta burocracia política estatal) (...), ora classes 
complementares da atividade produtiva (como os trabalhadores “improdutivos”, 
que não produzem mais-valia, empregadas domésticas etc.), ou até classes 
intermédias entre as duas fundamentais (como a classes média, o gerente, o 
engenheiro, o trabalhador terceirizado ou autônomo altamente qualificado, por 
exemplo) (MONTAÑO; DURIGUETTO, 2011, p.90-91). 
 
 

Diante desta discussão sobre a importância da categoria classe social para Marx 

e Engels e para o pensamento marxista na análise da sociedade capitalista, nos faz 

necessário pensar os imigrantes a partir desta categoria. Pois, com a complexidade do 

capitalismo contemporâneo e o crescente fluxo migratório que tende a acompanhar as 
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transformações na organização do trabalho e os imigrantes buscarem melhores 

condições de vida, faz com que os conflitos de classe se acentuem nos locais de destino. 

Para tanto, consideramos o imigrante a partir da categoria de classes 

subalternas ou grupos subalternos proposta por Gramsci. Segundo Buttigieg (2017), 

tentar formular uma definição precisa de “subalterno” ou de grupo subalterno-classe 

social subalterna no pensamento de Gramsci é inútil, pois não constituem uma “entidade 

isolada e homogênea”, por isso essa categoria é designada pelo autor sempre no plural. 

 

A categoria de grupos subalternos-classes sociais subalternas compreende 
muitos outros componentes da sociedade, além da “classe operária” e do 
“proletariado”. Gramsci não usa “subalterno” ou “subalternos” como simples 
substituto de “proletariado” (BUTTIGIEG, 2017, p.746). 
 
 

Segundo Gramsci “a história dos grupos sociais subalternos é necessariamente 

desagregada e episódica”. Esses grupos ou classes além de serem múltiplos, são 

também divididos e bastante diferentes entre si. Podem atingir um nível significativo de 

organização, mas outros grupos faltam coesão e ainda existem níveis de marginalidade 

e subalternidade nos mesmos grupos (BUTTIGIEG, 2017, p.747). 

Com isto, entendemos a priori que a condição de classe dos imigrantes se 

assemelham as características apresentadas por Gramsci das classes subalternas, mas 

para nos aprofundarmos na compreensão dos imigrantes como constituintes desta 

classe visto que esta discussão não se esgota aqui, o autor aponta os elementos 

importantes para se estudar: 

 
1) A formação objetiva dos grupos sociais subalternos, através do 
desenvolvimento e das transformações que se verificam no mundo da 
produção econômica (...); 2) sua adesão ativa ou passiva às formações 
políticas dominantes (...); 3) o nascimento de novos partidos dos grupos sociais 
subalternos; 4) as formações próprias dos grupos subalternos para 
reivindicações de caráter restrito e parcial; 5) as novas formações que afirmam 
a autonomia dos grupos subalternos, mas nos velhos quadros; 6) as formações 
que afirmam a autonomia integral, etc. (GRAMSCI, 2011, p.140). 
 
 

Assim, o estudo dos imigrantes a partir da compreensão de classes subalternas 

apresentado por Gramsci, se faz necessário para termos elementos que contribuam no 

desafio que esta classe encontra para serem escutados em suas demandas contra a 

hegemonia dominante. 

 

5.  Considerações finais 
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Problematizar os imigrantes recentes no Brasil tendo como foco a categoria 

classe social é uma demanda pleiteada em nossos estudos. O trabalho de pesquisa até 

aqui desenvolvido, permitiu aproximais iniciais que carecem de maior maturamento, 

mas já indicam aspectos, aqui apresentados como resultados, que serão desenvolvidos 

na pesquisa. 

A presença desses novos fluxos, torna mais complexa a discussão de classe 

tendo em vista a sua heterogeneidade e diferenciação em termos do histórico da 

imigração no Brasil. Desse modo, pensar na sua presença enquanto sujeito político na 

luta de classe, exige descortinar as heranças de suas origens classistas, bem como a 

sua posição atual nas relações de produção capitalista no Brasil. 

No geral, a partir da caracterização dos imigrantes pesquisados, entendemos 

que os trabalhadores imigrantes ocupam postos de trabalho com atividades mais 

intensas, em que os trabalhadores brasileiros acabam possuindo grande rotatividade. 

Ainda, essa dominação que se manifesta na estrutura econômica se efetiva na 

superestrutura, subalternizando o conjunto de trabalhadores imigrantes pela ideologia 

burguesa, de modo que isso os leva a naturalizar e aceitar as condições de vida no 

Brasil. 

No que tange as entrevistas, verificamos diferenciações sociais tendo por base 

os países de onde vieram os imigrantes, sendo no Haiti a cor da pele e na Colômbia a 

renda. Mas, compreendemos que ambas devem ser analisadas na perspectiva de 

classe social, com a posição que cada um dos sujeitos entrevistados ocupa na dinâmica 

capitalista, o que determina sua ligação com o conjunto dos trabalhadores. Assim, a 

maior percepção “coletiva” do imigrante haitiano se contrapõe ao ideário burguês 

manifesto no imigrante colombiano, com suas críticas as legislações trabalhistas 

brasileiras, que atualmente vivenciaram um desmonte, que no momento ameaça a 

previdência social.   
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VIDAS ESTRANHAS: ESPACIALIDADES QUE EDUCAM/PRODUZEM SUJEITOS 
MIGRANTES  

Douglas Luís Weber252 
Camilo Darsie253 

Betina Hillesheim254 

Andreza Noronha255 
 

1. Introdução 

Os processos que envolvem aquilo que conhecemos por globalização e/ou 

mundialização ocasionaram diversas mudanças em relação aos modos de vida 

individuais e coletivos, em diferentes lugares do mundo. Muitas são as discussões que 

problematizam o tema, chegando ao ponto de emergirem discursos contraditórios 

acerca dos efeitos de tal fenômeno. No entanto, a partir da perspectiva por meio da qual 

operamos neste texto, é necessário levar em consideração as mudanças que envolvem 

a relação espaço-tempo e as dinâmicas humanas que a constituem. 

 Neste sentido, o espaço é uma dimensão que pode ser relativizada quando 

relacionada ao tempo, pois, de acordo com as possibilidades de deslocamento e acesso 

à informação – típicas de um mundo interligado – ele se tornou elástico, ou seja, uma 

estrutura cujas distâncias podem ser aumentadas ou diminuídas, conforme um conjunto 

de fatores sociais, culturais e econômicos. Este fato nos leva a refletir sobre a 

transformação de suas dinâmicas, as quais são permanentemente ressignificadas, 

desde a perspectiva do global até o individual, estabelecendo modos de ser/viver em 

diferentes lugares, ou seja, em diferentes parcelas do espaço. 

As migrações humanas se configuram como uma dessas dinâmicas. Elas 

operam no sentido de ressignificar o espaço – enquanto totalidade –, por meio das 

intenções e ações de seus praticantes, e, ao mesmo tempo, fazem emergir articulações 

entre espacialidades que educam/produzem e, consequentemente, ressignificam a vida 

dos sujeitos migrantes. Bauman (1999) nos ajuda a pensar essa ideia ao afirmar que 

não há importância na distância e que a mesma, por vezes, parece existir apenas para 

sua nulidade. Assim, novas feições e discussões podem ser pensadas, principalmente, 
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no que tange à educação de sujeitos por meio das experiências vividas por meio dos 

processos de deslocamento pelo espaço e de produção de espacialidades. 

Diante disto, nas linhas que seguem, aprofundaremos tais noções e discutiremos 

as migrações, de modo a demonstrar o que entendemos por “vidas estranhas” e, em 

seguida, apresentaremos apontamentos acerca do espaço, das espacialidades e da 

educação/produção de sujeitos migrantes. 

2. As migrações e o estabelecimento de vidas estranhas. 

As migrações podem ser definidas como deslocamentos de pessoas, de um 

lugar do mundo para outro, a fim de estabelecerem residência permanente ou 

temporária (COSTA e REUSCH, 2016). Existem duas formas de migração, quais sejam, 

as nacionais, que ocorrem dentro de um território, e as internacionais, quando envolvem 

o atravessamento de fronteiras políticas (WEINTRAUB, TITTANEGRO e 

VASCONCELLOS, 2014). 

 Conforme aponta Harvey (2001), certa facilidade de acesso a tecnologias de 

transporte encurtaram as distâncias entre as diversas parcelas do espaço que, 

anteriormente, encontravam-se isoladas, ampliando o fluxo de deslocamentos entre os 

países e regiões do mundo. Embora tal questão apresente aspectos positivos, para Dias 

e Gonçalves (2007), as migrações, principalmente as internacionais, passaram a ser um 

dos maiores desafios em nível global, especialmente pela facilitação e ampliação do 

fluxo humano associado à necessidade de garantia de qualidade de vida. 

Apesar de não serem um fenômeno recente, foi a partir da década de 1970 que 

as migrações começaram a ser constituídas por múltiplos trajetos, em escala global, e 

novas dinâmicas, de acordo com as demandas políticas, sociais e humanas emergentes 

em diferentes contextos espaço-temporais. Cabe ser frisado, também, que são diversos 

os motivos pelos quais as pessoas migram, contudo, o principal deles é a busca por 

melhores condições de vida. Neste sentido, os migrantes almejam maiores 

oportunidades de emprego e recursos econômicos, bem como melhores possibilidades 

de acesso à educação, saúde, segurança pública, saneamento básico, entre outros 

(ROCHA et al. 2012). 
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Bauman (1999) categorizou dois tipos de migrações256: turistas e vagabundos. 

Os primeiros referem-se aqueles que se deslocam por vontade própria, não importando 

se a viagem é a trabalho ou lazer, e o fazem porque assim o desejam, ou ainda pela 

busca mais racional de oportunidades. Já os vagabundos são aqueles que estão em 

movimento "...porque foram empurrados - tendo sido primeiro desraizados do lugar sem 

perspectivas por uma força sedutora ou propulsora poderosa demais para resistir. Para 

eles, essa angustiante situação é tudo, menos liberdade" (p. 101). Em outra obra, o 

referido autor (2017) também alerta que o grande contingente migratório na 

contemporaneidade, especialmente no que se refere a refugiados, isto é, pessoas que 

são compelidas a abandonar seus territórios por catástrofes sociais, econômicas, 

políticas, ambientais, etc., são um sintoma do crescente número de Estados 

desintegrando-se. Nesse cenário, a imigração é citada, de acordo com Nardelli (2015, 

apud Bauman, 2017), como centro de preocupação de quase 40% dos europeus.  

 Assim, antes de prosseguir, ressaltamos que nem todos os deslocamentos 

acontecem em decorrência da vontade dos migrantes, já que as chamadas migrações 

forçadas se configuram pelo movimento obrigatório de populações em função de 

guerras, perseguições étnicas, políticas ou religiosas, desastres naturais, entre outros 

(WEINTRAUB, TITTANEGRO e VASCONCELLOS, 2014). Neste caso, o processo 

desencadeia uma grande fragilização dos meios sociais frente à gestão dessas 

populações, o que faz com que os migrantes compulsórios passem a ser considerados 

a parcela mais vulnerável dentro do processo que, na maioria dos casos, ocorre em 

função de condições de vida precárias. Tais sujeitos é que irão compor a grande franja 

que se denomina refugiados.  

No entanto, em ambos os casos, as características culturais e identitárias que 

envolvem os migrantes acabam por implicar em novos e diversos modos de 

compreensão do mundo, tanto no que se refere aos sujeitos que se encontram em 

deslocamento quanto no que diz respeito às populações autóctones. Dessa forma, 

questões a respeito das leis – que ainda se pautam entre as nações de forma ambígua 

– e relacionadas à integração e atravessamentos culturais se configuram como um 

problema delicado frente à gestão dos fluxos migratórios.  

                                                           
256. Embora o autor traga o conceito de andarilho na obra "Globalização", ao invés de migrantes ou para 
falar de migrações, é a esses fluxos migratórios que se referem, por isso a utilização direta de tais palavras. 
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É importante salientar que, apesar de alguns processos ditos globalizados 

estarem difundidos pelo mundo, assim como as migrações, o espaço global não é 

homogêneo, pois ao ser observado a partir de diferentes escalas (nacionais, regionais, 

locais, entre outras) é possível se identificar especificidades estabelecidas pelos 

diferentes modos de se viver o espaço. Dessa maneira, como pontua Darsie (2014), os 

processos espaciais acabam por potencializar os diversos contrastes existentes em 

distintos lugares ou regiões e, também, passam a produzir determinados modos de vida 

que destacam certas características culturais que acabam, muitas vezes, por serem 

temidas, almejadas ou transformadas pelas populações, leis, normas e outros 

elementos. 

As disparidades espaciais relacionadas aos níveis de rendimento, de bem-estar 

social, de saúde, de educação, de tecnologia, entre outros também podem ser 

associadas a este fenômeno. Pode-se pensar, portanto, que são justamente tais 

disparidades que evidenciam as diferenças espaciais dos sujeitos ao mesmo tempo em 

que influenciam o nível e a direção das próprias migrações, alterando as características 

que qualificam diferentes lugares, delimitando o seu público migrante.  

Assim, com o constante aumento dos fluxos migratórios, nos últimos anos, as 

políticas voltadas à migração também passaram a estar no alvo de discussões 

estabelecidas entre nações. A preocupação com as populações autóctones, bem como, 

com as questões de segurança, saúde, educação, trabalho e economia dos migrantes 

deliberaram uma maior rigidez e endurecimento das leis migratórias ao redor de todo o 

mundo. Entretanto, elas não foram suficientes para que o aumento dos deslocamentos 

fosse controlado. Paralelamente, tais políticas incentivaram a migração clandestina e 

ilegal. 

 Em muitos casos, frente a constante fragilização das populações migrantes, por 

problemas de cunho social e político, os deslocamentos humanos, muitas vezes, fogem 

dos controles e balizas legais estabelecidas pelos governos nacionais. É importante 

destacarmos que as migrações representam a necessidade de condições de 

sobrevivência daqueles que as praticam, pois são a chance de uma vida mais digna, 

são a possibilidade de libertação em relação a perseguições políticas e religiosas, 

desastres naturais e condições de vida precárias, por exemplo.  

Assim, elas passam a ter um caráter emergencial que desvia as decisões 

individuais e coletivas da burocracia necessária. É neste contexto que, na perspectiva 
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legal, emergem tais sujeitos, os quais, de certo modo, se estabelecem em uma posição 

de estranhamento perante as populações nativas, ou seja, aqueles que não se 

enquadram no conjunto de normas e exigências políticas estabelecidas pelas nações 

para a ocupação de seus territórios. Conforme estamos acostumados a ler ou ouvir, por 

meio das diversas mídias existentes, os migrantes, especialmente aqueles marcados 

por uma condição de clandestinidade, representam o “principal problema” no que se 

refere às discussões e estratégias que envolvem esta questão. Para além disso, é essa 

condição que fortalece o estranhamento da população frente a esses sujeitos pelas 

populações autóctones. Afinal, como alerta Bauman (2017, p. 13), “para quem está por 

detrás dessas portas, eles sempre foram – como o são agora – estranhos. São os 

estranhos que, em um primeiro momento, despertam reações acerca da noção de 

estranhamento e deslocam os olhares para as suas situações.  

Contudo, é importante destacar que, neste texto, entendemos ‘o estranho’ não 

apenas como um problema relacionado à ilegalidade da permanência (no caso daqueles 

que atravessam as fronteiras sem a documentação legal exigida) ou do deslocamento 

de determinadas pessoas em diversos territórios, mas como modo de constituição social 

e humana, estabelecido por meio da posição de sujeito migrante.  

Ressaltamos, portanto, que ser/estar estranho não se refere necessariamente 

aos vistos de permanência em determinadas nações, mas aos modos pelos quais os 

diferentes migrantes, em situações regulares ou não, produzem-se no contexto que 

chamamos de “vida estranha”, ou seja, uma condição de vida ocasionada por ocuparem 

a posição do outro, a posição do sujeito deslocado. De acordo Appadurai (2009), essa 

diferença se estabelece a partir da aproximação do diferente ou do estrangeiro em 

relação ao coletivo considerado local. Tal situação, para o autor, faz com que emerja 

posicionamentos de ação e resistência frente ao outro, fato que nos leva a ressaltar que 

a condição de estranhamento dessas pessoas passa a ser potencializada, tanto pelas 

políticas de acolhimento quanto pelas ações de afastamento que ampliam-se, atingindo, 

em um primeiro momento os migrantes considerados ilegais e, depois, todo e qualquer 

estrangeiro que represente a possibilidade de desestabilização de aspectos locais.    

Assim, entendemos esse migrante como o sujeito diferente, aquele que diverge, 

que vem de fora e que nos confronta por meio de outros conjuntos de atravessamentos 

culturais próprios de outros lugares, de outras parcelas espaciais. Como diz Bauman 

(2017), no título de seu livro, o migrante é o “estranho que está à nossa porta”. Tal 
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entendimento vincula-se à ideia de um “outro”, entendendo o sujeito migrante como 

alguém que estabelece o estranhamento em função de seu deslocamento pelo espaço. 

Deste modo, é coerente pensar que a diferença é produzida por aspectos de localização 

e deslocamento espacial, já que o estrangeiro é aquele que “não é daqui”, mas “é de lá” 

e, principalmente, é aquele que pode representar algum risco às populações autóctones.   

Assim, é necessário considerar a relevância das dinâmicas espaciais que 

operam na direção de estabelecer e reforçar o que chamamos de vidas estranhas ao 

mesmo tempo em que agem no sentido de moldar tais vidas de modo a adaptá-las à 

outro lugar. A seguir, portanto, destacamos elementos conceituais acerca do espaço e 

argumentamos acerca das espacialidades enquanto processo de educação/produção 

de sujeitos migrantes. 

3. Espaço, espacialidades e a educação/produção de sujeitos migrantes 

  O espaço pode ser entendido como um produto das relações sociais; através 

da dimensão indissociável de tempo. Ele é a esfera das possibilidades para as 

multiplicidades, diferenças e antagonismos que expressam a pluralidade 

contemporânea da existência. É por meio dele que se exerce a vida, oportunizando a 

heterogeneidade dos acontecimentos que transformam as variadas formas de 

existências. O espaço se constitui a partir da transformação, pois está sempre em 

construção, é um produto de ‘relações-entre’, ‘relações que estão’ necessariamente 

relacionadas às práticas materiais que devem ser efetivadas, está sempre em processo 

de fazer-se, não é finito e nem fechado, sua principal característica é reprodução 

(MASSEY, 2009). 

O espaço é o conjunto das inter-relações sociais e materiais que se constituem 

desde o imenso do global até as mínimas singularidades do local, de maneira difusa e 

não sequencial, dando ressignificações à vida, sendo que a força que move essas 

relações é a ação humana e suas práticas espaciais (LEFÉBVRE, 1991). Segundo 

Darsie (2014), o espaço, ao ser produzido e reproduzido, em suas diferentes estruturas, 

produz modos de ser/estar no espaço a partir de práticas sociais, individuais e coletivas. 

Tal ideia que vai ao encontro da afirmação de Massey (2009), quando apresenta o 

espaço como uma produção multifacetada de ressignificações e que se encontra a todo 

momento em transformação.  
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Salgueiro (1998) e Heidrich (2002) ressaltam que o espaço pode ser entendido 

como formas e conteúdo, métodos e saberes, a partir da integração entre materialidade 

e as ações sociais que o transformam e o permeiam. Essa condição reformula a 

existência no espaço e acaba por difundir o social e o histórico, gerando determinadas 

contradições e posicionamentos culturais. Pode-se entender que, em determinados 

lugares existem diferentes sujeitos que possuem diferentes relações com o próprio 

espaço, a partir dos lugares onde se encontram. Além disso, torna-se compreensível 

que algumas questões voltadas à ressignificação do espaço ou formas de vida podem 

reconfigurar as formas e práticas da dinâmica espacial pré-existentes.  

Para Santos (2009), o espaço precisa ser considerado como totalidade: conjunto 

de relações realizadas através de funções e formas apresentadas historicamente por 

processos tanto do passado como do presente.  Desse modo, segundo Saquet e Silva 

(2008), o espaço, além de instância social que tende a reproduzir-se, tem uma estrutura 

que corresponde à organização feita pelo próprio homem que direciona as suas ações. 

Por sua vez, Colucci e Souto (2011) afirmam que o conceito de espaço não está 

dissociado dos aspectos históricos e culturais e que, a partir deles, há um favorecimento 

para a estruturação socioprodutiva do espaço, além da conjuntura na qual se dão estas 

relações e possibilidades de reestruturação. 

Ser, sentir, delimitar, modificar, produzir, e dizer espaço: tudo isso pode ser 

entendido como espaço, ou seja, como fenômeno que se encontra em constante 

transformação e, consequentemente, produção (DARSIE, 2014). Baseados no referido 

autor, exemplificamos tais afirmações a partir da noção de que compramos parcelas do 

espaço, demarcamos o espaço dividindo-o em áreas e/ou regiões, projetamos 

significados ao espaço produzindo, assim, lugares. Abrimos, fechamos e alugamos 

territórios do espaço. Ainda, otimizamos, transformamos e construímos o espaço. No 

limite, somos espaço, pois ele, por meio de seus atravessamentos, ao mesmo tempo 

que é produzido, também nos produz como sujeitos. 

Durante esse processo de produção do espaço pelas ações dos sujeitos, 

concomitante à produção dos sujeitos pelo próprio espaço, a vida estranha, conforme 

denominamos a posição dos migrantes, se insere no processo a partir de ações 

educativas que ocorrem por meio do cotidiano, de modo não formal. Assim, mesmo que 

as intensidades de transformação sejam diferentes, ao mesmo tempo em que os 

migrantes fazem emergir estranhamentos e resistências, em relação as suas ações 
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projetadas no espaço, eles também são atravessados e constituídos por resistências e 

estranhamentos, conhecimentos, experiências, visualidades e materialidades espaciais 

que os posicionam enquanto sujeitos diferentes daqueles que eram anteriormente e, 

ainda, diferentes daqueles com quem convivem em seus novos lugares de 

permanência. Nessa direção, podemos entender que o espaço educa/produz sujeitos 

que dele fazem parte, inclusive os migrantes, frente às diferenças existentes entre os 

diversos lugares e regiões que o compõem. Essa relação acaba por estabelecer uma 

continuidade que se materializa a partir da interação do social com a dimensão 

ambiental, surgindo assim as chamadas “espacialidades”. 

Segundo Soja (2008), Massey (2009), Santos (2009), Darsie (2014) e  Weber 

(2017), as espacialidades são entendidas como todas as dinâmicas, de todas as 

esferas, que agrupam as mais distintas formas de relações sociais e que se articulam 

às materialidades espaciais já existentes, formando novos modos de ver, ser, viver e 

produzir o espaço. Assim, as espacialidades atravessam os sujeitos e podem ser 

entendidas como formas de identificação com o espaço, ou seja, um modo de ser 

produzido por ele mesmo. As espacialidades e os modos de ser se encontram em 

constante ressignificação através de uma interação indissociável (MASSEY, 2009). 

Ramos (1982) já apresentava as espacialidades como um processo em 

movimento pelo espaço social e histórico, incluindo tanto o realizado quanto o possível, 

num constante ato de transformação mútua. As ideias do autor vão ao encontro dos 

argumentos de Soja (1993) e Murdoch (2006), quando afirmam que é justamente a 

articulação entre esses elementos que faz surgir os modos de ser no espaço.   

Além disso, é necessário se entender as espacialidades como divergências 

singulares, ou seja, novas maneiras de constituição de algo pré-existente: novos 

padrões culturais, novas tradições político-sociais, novas formas de moldar a vida, 

novas dinâmicas populacionais e de mobilidade social.  As espacialidades são relações 

indevidas de produção social da existência dentro de um grupo de sistemas e que 

determina a existência humana e os sujeitos (COLUCCI; SOUTO, 2011).  

Assim, o espaço torna-se uma esfera que não se limita a uma dinâmica 

autônoma de comportamento, pois o que realmente lhe atribuí significado são as 

espacialidades, ou seja, aquilo que atravessa os sujeitos. O espaço é, portanto, moldado 

a partir do seu próprio uso como dimensão existencial que garante a vida e seus 

diversos elementos ao passo em que molda esta vida. O espaço é onde ocorrem as 
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dinâmicas sociais que, relacionadas entre si, transformam tanto suas próprias feições 

quanto as formas espaciais, entre elas as humanas (DARSIE, 2014). 

Com a noção das vidas estranhas dos migrantes, surgem possibilidades de se 

pensar acerca dos modos pelos quais o espaço educa/produz estes sujeitos. Entre 

outros elementos, as políticas públicas, as mídias, as indústrias científicas e 

tecnológicas, as instituições de ensino e de saúde, associadas às materialidades 

espaciais, atuam como fortes promotoras e divulgadoras de muitas práticas e 

conhecimentos que envolvem a educação/produção dos sujeitos pelo espaço. Dessa 

maneira, esses meios são fortemente atuantes no que se entende por formação de 

espacialidades e se relacionam diretamente com a produção de sujeitos através dos 

processos educacionais que estabelecem. No limite são processos educacionais que 

atuam na articulação daquilo que o espaço pode produzir aos modos como ele pode ser 

produzido. 

A partir de tais preceitos, a vida estranha pode ser pensada como um modo de 

vida estabelecido por pequenos fragmentos espaciais, constituídos por diferentes 

espacialidades, que se movimentam pela dimensão contínua do espaço e proporcionam 

a conexão entre os diversos lugares que o constituem. Para Braun (2008), tal escala 

pode ser chamada de “escala individual”, presente na dimensão espacial. Assim, é 

necessário entender os sujeitos migrantes como uma escala espacial que proporciona, 

no âmbito das relações sociais, políticas e educacionais o não apagamento de 

determinados lugares em relação a outros e, também, a reinvenção do espaço em 

função da hibridização cultural emergente de novas espacialidades.  

Essas escalas individuais, quando em processo de deslocamento, acabam por 

conectar lugares e, consequentemente, espacialidades. Desta maneira, os processos 

migratórios estabelecem uma relação mútua entre as diferentes parcelas do espaço, ou 

seja, o ato de migrar não se reduz à simples transferência de um indivíduo ou população 

de uma parcela do espaço para outra, mas estabelece um vínculo entre as mais diversas 

espacialidades, as quais se reconfiguram de acordo com as experiências espaciais 

vividas.  

Este fato faz com que se estabeleça um dado modo de educação que se dá por 

meio do espaço. Assim, o sujeito migrante, em seu processo de deslocamento e 

reestabelecimento de moradia, carrega consigo as espacialidades que o 
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educaram/produziram em outros lugares e, ainda, passa a ser reeducado de modo a se 

adaptar ao novo “lar”.   

Neste caso, deve ser destacado que as necessidades relacionadas à adaptação 

e não apartação em relação aos novos locais de permanência, estabelecem uma 

dinâmica educativa que pode ser considerada desigual. Isto significa dizer que, mesmo 

que se estabeleçam coletivos de migrantes, nos quais os sujeitos buscam manter suas 

tradições e atravessamentos culturais, há uma lógica espacial que os empurram na 

direção de estabelecerem novas espacialidades. Não seriam, necessariamente, modos 

de vida impostos de forma autoritária, contudo, se configuram como uma certa condição 

de permanência, pois é através das espacialidades locais que os migrantes buscam 

escapar da vida estranha. Certamente, tais questões fazem emergir determinadas 

resistências por parte dos migrantes as quais, de modo estratégico, vão sendo 

manejadas por meio de outras ações educativas. 

Neste sentido, seriam as normas de empregabilidade, de acesso à educação, à 

saúde, e à melhores condições de vida, entre outras – provenientes de um dado 

conjunto de dinâmicas espaciais – que passam a ditar os modos de ser migrante e ser 

adaptável. No limite, seria um conjunto de espacialidades que se impõem – de um modo 

perverso – sobre os sujeitos migrantes que os educam/produzem no sentido de serem 

“mais locais” 

4. Considerações finais 

 Neste texto, a partir da operacionalização do conceito de espaço e da noção de 

vida estranha, abordamos processos educacionais que atravessam os migrantes em 

função da passagem e/ou permanência em lugares diferentes daqueles que deixaram 

para trás. Assim, nossas intenções foram pautadas na possibilidade de se discutir e, 

principalmente, de se criar disparadores que oportunizem a reflexão acerca dos modos 

pelos quais o espaço age no sentido fazer emergir modos de vida. 

Para tanto, nos apoiamos nas chamadas espacialidades, de modo a demonstrar 

que o próprio espaço, por meio de suas dinâmicas, ao passo em que é produzido pelas 

relações humanas, educa/produz sujeitos por meio de suas diferenças. Assim, 

discorremos sobre o modo como as espacialidades locais, em um contexto de 

deslocamentos globais, alteram modos individuais de vida e consequentemente, 

coletivos.  
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Contudo, destacamos que em meio a esta dinâmica, os sujeitos migrantes 

acabam por se enquadrarem naquilo que chamamos de vida estranha, ou seja, uma 

posição de sujeito que os deixa permanentemente em situação de diferença no que se 

refere às populações autóctones. Tal situação, nos convida a pensar sobre os modos 

pelos quais as espacialidades locais se sobrepõem as estrangeiras por meio de ações 

que, apesar de não serem impositivas, se tornam necessárias aos migrantes no que se 

refere ao estabelecimento de condições de vida mais dignas.  
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