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20 ANOS DEPOIS: A CONTEMPORANEIDADE DO 

PENSAMENTO DE ABDELMALEK SAYAD 

 

Em 2018, completamos 20 anos sem Abdelmalek Sayad (1933-1998). Sociólogo 

de origem argelina e reputação internacional, Sayad deixou importante contribuição para 

os estudos migratórios. Maestria teórica e técnica, associadas a um conhecimento 

preciso do fenômeno estudado, possibilitaram com que ele chegasse a reflexões 

inovadoras acerca do tema. Diz Tassadit Yacine[1] que a sua trajetória de vida teve papel 

central no desenvolvimento de seus estudos. "A viagem intelectual de Abdelmalek Sayad 

é única porque é o produto de uma vida de um homem nascido entre as duas guerras 

mundiais em uma Argélia colonizada já por mais de um século." (2014, p.13, tradução 

nossa). Trata-se de um migrante que construiu o seu saber e sua compreensão sobre as 

contradições dos mundos colonial e pós-colonial através de uma vida em constante 

movimento. Para ele, a pesquisa sobre o outro não é senão uma introspecção, uma 

reapropriação de uma história esquecida, impulsionada pela história dominante. Aqui, 

cabe adicionar como é notável o fato de Sayad gostar de explorar a Odisséia em seus 

escritos (1998; 2000). A saudade da terra, um mal cujo remédio se chama o retorno, 

presente na volta de Ulisses para Ítaca, foi uma das formas encontradas pelo autor para 

demonstrar aos leitores a jornada (porque não homérica!) de seus entrevistados, 

camponeses despojados de suas terras, que imigravam de uma Argélia recém-

independente para os subúrbios franceses. 

Com Sayad, a migração já não é compreendida através de uma perspectiva macro 

ou, então, micro. Ele propôs superar tais dimensões e pensar tal fenômeno social em 

sua totalidade. A economia capitalista e seus efeitos de transferência de um campo para 

outro, de um país para outro, de um continente para outro, não devem ser os únicos 

elementos investigados para compreender as condições geradoras e de perpetuação do 

fenômeno migratório [2]. O migrante e sua condição existencial paradoxal devem compor 

essa sociologia voltada à parte inferior da hierarquia social. Esse movimento é produzido 

pelo emigrante, aquele que saiu temporariamente da sociedade de emigração, e pelo 

imigrante, aquele que, ao chegar na sociedade de imigração, nasce para a mesma; o 

paradoxal é que ambos são a mesma e única pessoa. Não à toa, a migração ganha, para 

ele, as propícias condições para ser interpretada enquanto um fato social completo. Um 

fenômeno, em sua totalidade, que não pode ser esgotado em um único campo de estudo. 

Suas diversas facetas possibilitam o diálogo entre as mais diversas áreas (Geografia, 

Economia, Linguística, Política, Direito, Antropologia, História, Estatística e assim por 

diante). Nesse quadro interdisciplinar em que o fenômeno migratório está situado, Sayad 

aprofundou conceitos e lançou novas perspectivas. Ausência, Retorno, Provisoriedade, 

Exílio e Nostalgia, por exemplo, ganham nova leitura em seus escritos. Em relação ao 
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método, Pierre Bourdieu [3] , seu parceiro intelectual, dizia que o conhecimento íntimo 

da língua e da tradição berbere, de Cabília, possibilitaram esse sociólogo peripatético a 

compreender o sentido e os problemas da "imigração" para seus entrevistados. Primeiro 

gesto de ruptura com um etnocentrismo intelectual, Abdelmalek Sayad devolve, através 

do uso da entrevista, aos "imigrantes", que são também "emigrantes", suas origens, e 

todas as particularidades que a elas encontram-se associadas e que explicam muitas 

das diferenças observadas nos destinos posteriores" (1998, p.11). 

 20 anos depois, as perguntas que fazemos são: Qual a contemporaneidade do 

pensamento de Sayad para os estudos migratórios em desenvolvimento? Como seus 

conceitos, categorias de análise e métodos de pesquisa têm contribuído para o avanço 

dos estudos migratórios no Brasil? Através de três dias de debates, conferências, grupos 

de trabalho e intenso diálogo entre especialistas nacionais e internacionais em estudos 

migratórios e nos trabalhos de Sayad, o evento "20 ANOS DEPOIS: a 

contemporaneidade do pensamento de Abdelmalek Sayad" propõe refletir sobre tais 

questões e promover o pensamento de Sayad para jovens pesquisadores que começam 

a trilhar o campo dos estudos migratórios, bem como lançar luz para novas questões que 

os movimentos migratórios em curso têm chamado a atenção. 

 

 

 

Gustavo Dias 

Membro da Comissão Organizadora 

 

 

[1] YACINE, Tassadit. Abdelmalek Sayad ou la formation d’un habitus cultivé (1933-

1998). In: MOHAMMEDI, S.M. (Org.). Abdelmalek Sayad, migrations et mondialisation. 

Oran: Éditions Crasc, 2014. p.13-20. 

[2] SAYAD, Abdelmalek. A imigração ou os paradoxos da alteridade. São Paulo: Edusp, 

1998. 

[3] BOURDIEU, Pierre. Um Analista do Inconsciente. In:SAYAD, Abdelmalek. (1998). A 

imigração ou os paradoxos da alteridade. São Paulo: Edusp, 1998. p. 09-13. 
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O acesso ao trabalho de imigrantes na região metropolitana de 

Londrina/PR: divergências e convergências 
 

Liria Maria Bettiol Lanza1 

Julia Ramalho Rodrigues2 

1. Introdução 

A temática da migração tem ocupado lugar de destaque frente as mudanças 

econômicas, políticas e sociais que afetam os países de forma generalizada. Todavia, 

não sendo um fenômeno recente, questões como os contextos restritivos das políticas 

migratórias sobretudo dos países centrais no capitalismo têm contribuído para uma 

alteração desses fluxos no sentido Sul-Sul, em que o Brasil também está inserido. Assim, 

conforme Villen (2015, p.253), uma das características marcantes desses imigrantes é 

“a necessidade imediata, extrema e ininterrupta de trabalhar”, o que demarca a 

permanência da categoria trabalho enquanto necessária nas problematizações acerca 

dos mesmos.  

Ao enfatizar o trabalho, corrobora-se com Harvey (2011) quando discute a atual 

segmentação geográfica dos mercados, associando a escassez de trabalho com a 

mobilidade dos trabalhadores e do capital. Diante disso, as migrações devem ser 

analisadas ao mesmo tempo como um processo e um produto social dessas relações, 

bem como, ser fundamental para a perpetuação da dinâmica capitalista. Posto isso, 

afirma o autor que “A força de trabalho potencial, tem gênero, raça, etnia e tribo ou se 

divide pela língua, orientação sexual e crença religiosa, e tais diferenças emergem como 

                                                           
1 Assistente social e docente do Departamento de Serviço Social e do Programa de Pós-graduação em Serviço 
Social e Política Social da Universidade Estadual de Londrina PR. Doutora em Serviço Social (PUC SP); líder do grupo 
de pesquisa (CNPq)“ Serviço social e saúde: formação e exercício profissional” e coordenadora da pesquisa 
“Trajetórias de imigrantes nos territórios: a construção do acesso as políticas de Seguridade Social” que conta com 
financiamento da Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Estado do Paraná. 
E-mail: liriabettiol.j@gmail.com 
2 Assistente social, discente e bolsista (CAPES) a nível de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Serviço 
Social e Política Social da Universidade Estadual de Londrina PR. Membro do Grupo de Pesquisa (CNPq) “Serviço 
social e saúde: formação e exercício profissional” e da pesquisa “Trajetórias de imigrantes nos territórios: a 
construção do acesso as políticas de Seguridade Social”. E-mail: ramalhorodrigues.julia@gmail.com 
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fundamentais para o funcionamento do mercado de trabalho” (HARVEY, 2011, p.57). 

Estudos acerca do mundo do trabalho no Brasil já apontavam para essa configuração 

(ANTUNES, 2005) e com a chegada dos imigrantes recentes, adensam velhos 

problemas (VILELA; COLLARES; NORONHA, 2015) que se entrecruzam no que diz 

respeito ao acesso ao trabalho desses homens e mulheres. Ademais, produziu uma 

“desconcentração” dos imigrantes no país, anteriormente majoritariamente as capitais e 

metrópoles, que também podem ser encontrados no interior do país. 

Desde 2012, a Região Metropolitana de Londrina PR tem recebido imigrantes de 

diferentes nacionalidades em seu território, tendo o dinamismo econômico e social da 

mesma, uma das justificativas para constante presença dos mesmos. Assim, a 

aproximação à realidade dos imigrantes permitiu referendar que o trabalho é a 

justificativa para o ato de migrar e ao mesmo tempo, se torna para esses imigrantes o 

maior entrave ao seu processo de inserção social no território, em que,  a ausência  ou 

as condições de trabalho a que estão expostos de forma objetiva, nas jornadas laborais, 

baixos salários, instabilidade financeira; e, outros subjetivos, como subalternidade, 

desesperança e traços de sofrimento mental têm limitado o acesso à outros direitos 

sociais.  Diante desse contexto, o presente estudo objetivou identificar as divergências e 

convergências na ótica de imigrantes selecionados acerca do acesso ao trabalho na 

região mencionada.  

2. Metodologia 

A pesquisa3 em curso desde 2016 contou com recursos quanti e qualitativos, 

combinados entre 97 formulários aplicados a imigrantes; informações obtidas em roda 

de conversa com imigrantes haitianos realizada no ano de 20184; e três entrevistas em 

                                                           
3 Projeto de pesquisa “Trajetórias dos imigrantes nos territórios: a construção do acesso às políticas de seguridade 
social” (UEL – 2016 a 2019) e Projeto de Extensão “Migrar com Direitos” (UEL – Programa Universidade Sem 
Fronteiras da SETI/PR – 2017 a 2018) vinculados ao Grupo de Pesquisa (CNPq) “Serviço Social e Saúde: formação e 
exercício profissional”. 
4 A roda de conversa foi parte da programação do “I Colóquio Internacional de Pesquisas e Estudos Migratórios”, 
realizado na Universidade Estadual de Londrina PR, de 12 a 14 de abril de 2018. Para mais informações ver: 
http://www2.uel.br/grupos/sersaude/ 
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profundidade com imigrantes haitiano, colombiano e um casal de bengaleses. O critério 

de escolha dos sujeitos teve as principais nacionalidades identificadas até o momento 

da coleta de dados, bem como gênero e aceitabilidade dos mesmos em participação da 

pesquisa. A pesquisa possui aprovação de Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo 

Seres Humanos e seguiu todas as prescrições éticas necessárias ao desenvolvimento. 

3. Resultados e Discussão 

Na tentativa de caracterizar os atuais fluxos migratórios na região no que diz 

respeito ao trabalho, pode-se aferir que são majoritariamente homens (73%), jovens em 

idade produtiva (entre 29 e 59 anos) e a maioria atribuiu a busca por trabalho como o 

maior motivo da imigração (46%), seguido de outras alternativas que tem relação 

imediata com a primeira (melhores condições de vida com 22%; questões 

políticas/econômicas com 20%). 

Os imigrantes entrevistados estavam inseridos no mercado de trabalho (59%) e 

destes, cerca de 68% possuíam registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social 

(CTPS) e indicaram os frigoríficos de abate de aves (40%) como responsável pelos 

vínculos formais. Os demais se concentraram em trabalhos de pouca qualificação, como 

pedreiros ou serventes, empregadas domésticas, auxiliares de produção e manutenção, 

dentre outros. Aqueles que estão na informalidade, concentram-se no desenvolvimento 

de atividades como coletadores de materiais recicláveis e vendedores ambulantes. O 

maior número de desempregados é de haitianos, residentes do município de Cambé/PR. 

Partindo de uma compreensão da imigração na perspectiva marxista, na qual 

compreende o trabalho e seus determinantes econômicos com centralidade neste 

processo, entende-se necessário pensar a constituição das classes sociais no modo de 

produção capitalista. Desta maneira, um dado divergente identificado nas entrevistas foi 

a percepção dos imigrantes referente a sociedade brasileira e seu próprio processo 

migratório definido a partir de uma classe social, visto que a diferença se sobressai em 

relação a um imigrante específico que se declara comerciante, possuindo seu próprio 

negócio, em contraponto com um imigrante que trabalha na construção civil e o outro 
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entrevistado, em frigorífico. Mesmo que o trabalho se apresente enquanto a principal 

causa da imigração para todos os entrevistados, a divergência em relação a condição de 

classe social fica em evidência quando se refere às políticas públicas e também às 

próprias condições de trabalho dos imigrantes.  

Outra questão, identificada como divergente, foi a baixa inserção das mulheres ao 

mundo do trabalho, fato compreendido a partir da divisão sexual do trabalho que efetiva 

a exploração do capital de forma mais intensa nas mulheres. Nesta lógica, se reafirma a 

posição social que as mulheres ocupam, sendo direcionadas para atribuições no âmbito 

privado da vida social como os trabalhos domésticos e, em contraponto, aos homens, os 

trabalhos que são atribuídos estão na esfera pública (KERGOAT, 2009). Porém, há um 

agravante cultural apresentado pelos imigrantes entrevistados, visto que em sua maioria, 

as mulheres participam do projeto migratório enquanto um projeto familiar, não sendo 

protagonistas deste fluxo migratório. Além disto, os sujeitos apresentam compreensões 

ancoradas na religião acerca do papel da mulher na sociedade em relação ao trabalho e 

neste sentido, a responsabilização das mulheres no âmbito privado interfere diretamente 

no acesso ao trabalho, visto que em sua maioria, as mesmas não possuem convivência 

social com brasileiros e, em consequência, não há apreensão do idioma português.  

Neste sentido, também se percebe que a convivência com brasileiros e até com 

imigrantes na esfera do trabalho auxilia estes no processo de integração na sociedade 

brasileira, no que se refere à percepção da própria sociedade brasileira, além da 

apreensão do idioma e costumes brasileiros. Além disto, as redes de apoio e 

solidariedade entre os imigrantes se apresenta como um recurso para estes sujeitos 

enfrentarem as vicissitudes da vida cotidiana, sendo também contribuinte para o acesso 

aos direitos sociais e também ao trabalho.  

Os dados apontaram que, enquanto convergências, entendidas como aspectos 

recorrentes nas entrevistas; a região alvo do estudo é reconhecida pela sua dinamicidade 

econômica, vinculada com a presença de frigoríficos de abate de aves, assim como, 

especificamente a região metropolitana, pelo desenvolvimento da construção civil e do 
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agronegócio, sobretudo na produção de grãos (UTFPR, 2017; AGUILAR et al., 2018). 

Dessa forma, fica evidente que as oportunidades de trabalho e renda, constituem 

determinantes no projeto migratório dos imigrantes recentes e de um movimento de 

reforço a interiorização das migrações. Assim, reafirma o trabalho e sua oferta como fator 

principal nos atuais fluxos. 

Um aspecto semelhante ainda pode ser evidenciado quanto a adaptação imediata 

e incondicional dos imigrantes as exigências do trabalho. Mesmo sendo especializados, 

os trabalhadores ocupam postos de trabalho inferiores às suas qualificações, bem como, 

expressam a necessidade de colaboração com o empregador para garantia do emprego, 

já que “são imigrantes e precisam trabalhar”. Da mesma forma, o empresário, ressaltou 

a preferência pelo funcionário imigrante ao brasileiro, já que os primeiros aceitam 

“melhor” as ordens e alterações nas rotinas laborais. Assim, identificou-se que os 

imigrantes estão mais vulneráveis a superexploração no trabalho. 

No que diz respeito as inserções no mundo do trabalho, ambos creditam a 

condição de desempregados como uma responsabilidade individual por motivos como a 

dificuldade com o idioma português; ausência de “adaptação” aos costumes locais e 

questões valorativas. Percebe-se que, ao particularizar as razões do emprego ou do 

desemprego, os imigrantes se afastam da perspectiva de classe e dos conflitos nela 

contidos. Embora reconheçam a crise econômica do Brasil, imediatamente reportam-se 

a atributos ou eventos pessoais que envolvam imigrantes como sustentação para as 

dificuldades enfrentados no acesso ao mesmo. 

4. Conclusões 

A força de trabalho do imigrante continua representando importante papel na 

dinâmica capitalista global. Assim, as direções e rotas migratórias, percorrem os trajetos 

do trabalho e são determinantes na instalação dos migrantes nos territórios. Todavia, a 

sua vinculação a classe trabalhadora nacional ainda é um desafio a partir da presença 

de convergências e divergências encontradas nos dados da pesquisa em curso. 
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Foi possível identificar também aspectos como a auto responsabilização dos 

imigrantes, bem como sua adaptação imediata e incondicional a todo e qualquer trabalho 

os tornam vulneráveis à superexploração. Por fim, a pesquisa permitiu refletir acerca dos 

imigrantes como parte da classe que vive do trabalho, mas que ao mesmo tempo, agrega 

aos desafios já postos a unidade classista, outros que têm nas particularidades do 

trabalhador imigrante, necessidades de investimento tanto teórico como prático. 

Palavras-chave: Mundo do trabalho; Imigração; Divergências; Convergências.  
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A precariedade do trabalho de imigrantes na cidade de São Paulo 

Priscilla Pachi5 

1. Introdução 

O artigo proposto pretenderá analisar a situação dos imigrantes vindos de países 

periféricos do capitalismo e que chegaram na cidade de São Paulo nos últimos anos 

(2010 – 2017). Procuraremos ancorar a nossa reflexão a partir dos processos 

socioespaciais de integração do imigrante no contexto da reprodução econômica e social 

no espaço metropolitano. Analisaremos a relação entre a chegada ao Brasil e o 

desenvolvimento das relações desses imigrantes nos diversos planos da vida social com 

base nas suas mediações necessárias a partir da centralidade das dinâmicas do 

mercado laboral.  

Quanto à inserção desses imigrantes no mercado de trabalho, pretendemos 

refletir sobre o binômio emprego/desemprego, e a precarização do trabalho nas formas 

de reprodução desta mão de obra.  

Assim sendo, procuraremos analisar a cidade de São Paulo dialogando com o 

conceito de cidade global desenvolvido por Saskia Sassen, mas a partir dos imigrantes, 

ou seja, o que os atrai na cidade e até que ponto a dinâmica da cidade global os remete 

à situações de precariedade no cotidiano e nas suas inserções laboral e social.  

Com base no conceito de trabalho imigrante e na contextualização do Brasil na 

esfera global analisaremos alguns fragmentos do legado de Sayad no que tange à 

questão laboral e à situação vivenciada pelos imigrantes que chegam em busca de 

emprego e melhores condições de vida na metrópole paulistana.  

2. Metodologia  

                                                           
5 Priscilla Pachi – Bacharel em Geografia (USP); Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana 
da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (USP); bolsista CAPES 
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Até o final de 2016, o Brasil reconheceu um total de 9.552 refugiados de 82 

nacionalidades. Desses, 8.522 foram reconhecidos por vias tradicionais de elegibilidade, 

713 chegaram ao Brasil por meio de reassentamento e à 317 foram estendidos os efeitos 

da condição de refugiado de algum familiar. Os países com maior número de refugiados 

reconhecidos no Brasil em 2016 foram Síria (326), República Democrática do Congo 

(189), Paquistão (98), Palestina (57) e Angola (26).6 

Além dos refugiados, um fluxo considerável de haitianos chega ao Brasil desde 

2010 e se deslocam pelo país em busca de emprego e oportunidade de trabalho. Muitos 

desenham novas rotas migratórias a partir do Brasil que se torna uma ponte de acesso 

a novos itinerários com o intuito de chegarem a um destino “final” promissor no 

Hemisfério Norte como os Estados Unidos, Canadá e França.  

Com a crise política e econômica vivenciada pela Venezuela, nos deparamos 

atualmente com um novo fluxo migratório para o Brasil que chega pela fronteira entre os 

dois países por meio da cidade de Pacaraima no Estado de Roraima o que tem gerado 

uma série de discussões e problemas de ordem política e social na região que não conta 

com uma resposta positiva e efetiva no que diz respeito aos recursos provenientes do 

governo federal. A chegada e a permanência dos imigrantes venezuelanos em Roraima 

têm demonstrado por parte da população local várias manifestações de ordem racista e 

discriminatória para com o tratamento dos imigrantes o que contradiz a nova lei de 

Migração 13.445/17 que destaca vários assuntos de relevância entre eles, os princípios 

de não discriminação e o repúdio à xenofobia.  

Desejados como força de trabalho pelo capital, o imigrante apresenta-se, ao 

mesmo tempo, como um incomodo (Sayad, 1998). Fomos testemunhas dessa 

contradição nos relatos da imprensa com os haitianos no Brasil e agora o caso se repete 

com os venezuelanos.  

                                                           
6 http://www.acnur.org/portugues/recursos/estatisticas/dados-sobre-refugio-no-brasil/ 
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Apesar da atual crise econômica enfrentada pelo Brasil nos últimos anos, vemos 

que as migrações Sul-Sul têm se intensificado e que a busca por trabalho é a principal 

característica dessas migrações.   

Gaudemar ao analisar a obra de Marx designa como mobilidade do trabalho, a 

qualidade que permite o uso capitalista dos corpos dos trabalhadores, nas localizações, 

condições de intensidade e ritmos de produção requeridos para a máxima produção de 

valor. Não se trata apenas de uma descrição de deslocamentos espaciais de 

trabalhadores; mais que isso, o conceito marxista de mobilidade do trabalho refere-se à 

“trave mestra de toda a estratégia de desenvolvimento capitalista” (Gaudemar, 1976, p. 

51)  

Como também nos aponta Sayad no volume especial da revista Travessia de 

janeiro de 2000:  

A busca do trabalho – no sentido conhecido em nossa economia, no sentido 
entendido pela teoria econômica, que é a teoria da economia moderna – tem se 
ampliado na medida mesma da expansão da economia da qual ela é o vetor, a 
economia capitalista, a única aliás existente de vocação mundial, impondo-se 
em todos os lugares por si mesma, e pelo simples fato de se propor. (Sayad, 
2000, p. 8 – 9) 

Ainda segundo Sayad:  

O trabalho é a razão de ser do imigrante, ele dá conta de sua presença que, na 
falta deste motivo, estaria confinada ao absurdo aos olhos da razão do Estado 
Nacional. O trabalho contém em si, a partir de nossa representação atual do 
mundo, toda inteligência do fenômeno migratório, da emigração e da imigração 
que, sem ele, seriam incompreensíveis e intoleráveis sob todos os pontos de 
vista, intelectual, ética, econômica, cultural e, não apenas, politicamente. (Sayad, 
2000, p.21) 

Com base no exposto acima e tendo em vista a importância da variável trabalho 

e da mão de obra migrante para a economia globalizada, podemos dizer que, segundo 

a teoria marxista e o materialismo histórico dialético, a mobilidade do trabalho faz do 

migrante um portador de trabalho “livre” e peça fundamental para as estratégias de 

desenvolvimento do capitalismo e segundo Sayad (1998), o imigrante existe enquanto 
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se precisa dele, para aquilo que se precisa dele e onde se precisa dele sendo que, a falta 

de trabalho faz o imigrante também desaparecer. 

 A nova divisão internacional do trabalho gerada a partir da globalização da 

economia cria lugares mundializados e metrópoles globais. No contexto das cidades 

globais, e tendo como base as migrações para o Brasil, podemos dizer que a metrópole 

de São Paulo passa a ser uma referência no Terceiro Mundo pois, congrega diversas 

atividades, um setor financeiro de ponta, uma gama de serviços de qualidade, dispõe de 

tecnologia e uma rede de comunicação que a diferencia das demais cidades brasileiras 

e garante o desenvolvimento de suas atividades econômicas. Além disso, São Paulo 

atrai capitais estrangeiros, migrantes e imigrantes de várias partes do Brasil e do mundo 

que buscam a cidade para trabalharem e se fixarem.  

3. Resultados e discussão 

O conceito de cidade global ou cidade mundial surge na década de 1980 sendo 

sua principal precursora a socióloga holandesa Saskia Sassen. Este conceito está 

diretamente relacionado aos impactos causados sobre as metrópoles do Primeiro Mundo 

pelo processo de globalização da economia. 

As metrópoles passam, a partir desse momento, a sediar empresas de origem 

quase sempre transnacionais ligadas, em sua maioria, ao setor financeiro e da 

informação gerando uma grande transformação na estrutura produtiva das metrópoles e 

no mercado de trabalho. 

O conceito de cidade global enaltece os fluxos financeiros e comunicacionais além 

da concentração de riqueza e de oportunidades. No entanto, pretendemos mostrar o 

outro lado, o precário dessas condições que não são apontadas pela maioria dos autores 

que trabalham este conceito fora dos países da periferia do capitalismo e que são 

componentes fundamentais para entendermos a dinâmica de uma cidade global do 

Terceiro Mundo como é o caso de São Paulo, onde a constituição do potencial de 

globalidade se dá, a partir de formas precárias de produção e circulação da riqueza.   
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Santos (2015) nos chama a atenção para a importância da aglomeração em torno 

das metrópoles tidas como cidades globais. A aglomeração é caracterizada pelas altas 

densidades demográficas nos centros expandidos dessas cidades. Considera-se 

também a aglomeração para os fornecedores de uma cadeia produtiva, de consumidores 

e trabalhadores como um fator de extrema importância para o desenvolvimento 

econômico, para a regulação de salários e a maximização do tempo de trabalho 

garantindo maior retorno para as empresas.  

Além da mão de obra qualificada que se concentra nos grandes centros urbanos 

e que estão à mercê das empresas transnacionais, faz também parte dessa aglomeração 

os inúmeros imigrantes de diversas nacionalidades que chegam ao Brasil, mas 

sobretudo em São Paulo em busca de oportunidades de trabalho que possam ser 

conquistadas com base na centralidade oferecida localmente pela cidade frente ao país 

e de forma global perante a economia mundial.  

Ressaltamos que, não somente os serviços financeiros  e  altamente 

especializados ligados aos setores de tecnologia, comunicação e serviços são 

encontrados nas cidades-globais, mas existe ao lado de toda a opulência uma grande 

quantidade de empregos manuais, precários e mal remunerados que são geralmente 

ocupados por mulheres e imigrantes vindos de várias partes do mundo e que garantem 

com isso, a prestação de vários outros serviços e a manutenção da engrenagem a qual 

alimenta e reproduz os ramos mais especializados e elitizados dessas metrópoles. 

Sayad no livro “A imigração ou os paradoxos da alteridade” analisa os imigrantes 

argelinos na França e descreve que o imigrante busca a conquista de seus anseios 

primordiais, sobretudo uma vida digna e trabalho. Chegam na França cheios de sonhos 

e com o desejo de concretizá-los, mas se deparam com uma realidade dura a qual não 

haviam imaginado, carregada de discriminação e sofrimento. Essa realidade dos 

argelinos não difere da realidade de inúmeros imigrantes provenientes de países 

periféricos que chegam em São Paulo com a bagagem cheia de sonhos, com a ideia de 

que a miséria foi deixada para trás, mas a crueldade da vida na metrópole esvazia as 
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esperanças e dá lugar também à discriminação e ao sofrimento, revelando que o mundo 

real é bem diferente do imaginado por eles. 

Para Sayad, o imigrante é uma “força de trabalho provisória, temporária, em 

trânsito”, cuja condição é revogável a qualquer tempo (SAYAD, 1998, p. 54-55). Assim 

sendo, o trabalho é a condição de permanência de um imigrante em determinado país e 

sem trabalho, não há imigrante. Sayad também nos chama a atenção de que não se 

trata de qualquer trabalho, mas daquele em cujo mercado há lugar para o imigrante. 

Partindo das concepções de Sayad e tendo São Paulo como metrópole que absorve 

vários imigrantes, podemos afirmar que os imigrantes são fundamentais para a economia 

não somente de um país, mas da engrenagem capitalista global conferindo assim, a 

manutenção de serviços precários nos países em desenvolvimento e a exploração de 

grandes empresas transnacionais que necessitam de mão de obra “barata” para a 

produção de seus produtos e a garantia de mais valia.  

4. Conclusões  

Sayad afirma que “o imigrante antes de nascer para a imigração, é primeiro um 

emigrante” (Sayad, 1998, p. 18). A crise econômica de 2008, continua se expandindo e 

contribui para o aprofundamento mundial do neoliberalismo que destrói os empregos e 

concentra o capital nas mãos de poucos. As consequências dessa reestruturação do 

sistema capitalista pautada pela desregulamentação e pela massiva atuação de agentes 

hegemônicos do capital geram o que David Harvey chama de acumulação por 

despossessão e Saskia Sassen de expulsão no capitalismo contemporâneo.  

As expulsões e os deslocamentos são as marcas do séc. XXI. As migrações são, 

nesse contexto, um dos tipos de deslocamento social na conjuntura do capitalismo global 

que define uma nova lógica de expulsão.  

Nos últimos anos o Brasil recebeu vários imigrantes, ou seja, diferentes 

assalariados globais. De médicos cubanos e estudantes universitários à imigrantes que 

chegam de países periféricos para exercerem trabalhos precários e mal remunerados. A 
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maioria dos imigrantes que chegam entram numa dinâmica de vulnerabilidade, de 

péssimas condições de trabalho onde a mão de obra é extremamente explorada e lutam 

por sobrevivência.  

Em São Paulo, integram as dinâmicas da sociedade, compartilham com seus 

habitantes os mesmos problemas e dificuldades de acesso aos espaços e serviços 

públicos. A cidade permeia o imigrante na esfera do trabalho, da moradia, da circulação 

e dos seus conflitos.  Consideramos assim, os imigrantes sujeitos, peças fundamentais 

da economia urbana e do comércio transnacional, são trabalhadores precários que 

alteram o funcionamento da cidade, da política, circulam no espaço urbano e deixam 

suas marcas na paisagem.  

Palavras-chave: Imigração; precariedade; trabalho; cidade global  
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Dinâmicas de precarização e resistência no processo de 

 expulsão de mulheres migrantes em São Paulo no contexto 

 da nova Lei da Migração  
 

Karina Quintanilha Ferreira7 

1. Introdução 

As políticas migratórias, atreladas aos interesses do capital em cada momento 

histórico, tem sido permeadas por dinâmicas de precarização e resistência dos 

trabalhadores deslocados (Basso, 2015; Sayad, 1998; Villen, 2015). 

Tendo por base essas dinâmicas, apresenta-se nesse estudo breve narrativa 

sobre a condição de imigrante da sul-africana Nduduzo Godensia Dlaminiem São Paulo 

em diálogo com as ideias de “ruptura” e do “jogo de forças” a que se referia o intelectual 

argelino Abdelmalek Sayad (1998). Nduduzo descobriu-se cantora em nosso país 

enquanto cumpria pena em um processo que foi acusada de “mula” do tráfico 

transnacional de drogas e agora em liberdade, no contexto pós nova lei de migração - 

Lei 13.445/17, protagoniza a campanha #NduduzoTemVoz contra a sua expulsão do 

Brasil com desdobramentos nos campos jurídico, político, social e cultural.  

A análise revela algumas das inúmeras contradições nas políticas migratórias, 

atravessadas por um recorte de classe, raça e gênero, com impacto direto nas condições 

de existência daqueles que são levados a se deslocar. 

2. Metodologia 

Esse resumo expandido é um recorte de mestrado em andamento. Tem como 

base revisão bibliográfica, exame documental, análise jurídica, consulta asítios 

eletrônicos, teses, artigos e obras sobre a área de conhecimento mapeada. 

                                                           
7 Bolsista CNPq no Mestrado em Ciências Sociais na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), 
orientada pela professora Rosemary Segurado. Aluna do curso de especialização em Migração e Asilo sob a 
perspectiva de direitos humanos da Universidad de Lanús, Argentina. Email: kaqferreira@gmail.com 
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Paralelamente, me servi de análise empírica de atividades da campanha 

#NduduzoTemVoz. 

3. Resultados e discussão 

Nduduzo Godensia Dlaminié uma jovem imigrante de 30 anos que chegou ao 

Brasil em 2013. Nascida em Durban, na África do Sul, tem raízes junto ao povo Zulu. Até 

o momento em que veio ao Brasil, sem a pretensão de ficar, trabalhava como 

recepcionista em um hospital de Durban, tendo frequentado a graduação em 

Administração de Recursos Humanos e realizado curso para trabalhar como aeromoça. 

A história de Nduduzo como imigrante no Brasil relaciona-se com a ideia de 

“ruptura” de Sayad para quem a imigração representa “um corte, com vários 

desdobramentos, tanto no plano material como no simbólico” (SAYAD, 1998, p. 116). 

Artista, Nduduzo performa o ponto de ruptura de sua própria história no ato espetáculo 

musical Inútil Canto e Inútil Pranto pelos Anjos Caídos escrito por Plínio Marcos na 

ditadura e montada pela Turma 66 da Universidade de São Paulo (EAD-USP) sobre o 

ciclo de violência em torno da política de encarceramento em massa hoje. 

Ao final da peça que esteve em cartaz desde 2017 Nduduzo relata: 

“Eu cai em uma armação. Acreditei em alguém que não devia. Acabei indo 

para a prisão, acusada de tráfico de drogas” 

A narrativa revela o momento em que Nduduzo é forçada a se tornar uma 

imigrante em São Paulo. Impedida de retornar para África do Sul, foi encaminhada para 

a Penitenciária Feminina da Capital (PFC), onde cumpriu pena sob acusação de tráfico 

privilegiado – quando há bons antecedentes – na função de “mula” (BUCHAMAR, 2016, 

p. 41) que, no palco da justiça, posteriormente deu causa à redução de pena por não 

haver antecedentes penais.  

Na peça de teatro, Nduduzo também compartilha a descoberta de um dom: a voz. 

É então a imigração forçada, esse ponto de ruptura, que contraditoriamente possibilita o 

encontro de Nduduzo com o mundo das artes por meio do projeto Voz Própria da 
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professora Carmina Juarez (Coral-USP)na PFC. Apesar das opressões que o cárcere 

impõe, a parceria entre a USP e a PFC possibilitou Nduduzo desenvolver esse dom. 

Entre 2013 e 2017, Nduduzo Dlamini sobreviveu ao encarceramento brasileiro, 

cujo número de mulheres presas cresceu 698% em 16 anos, tendo ligação com as 

mudanças na lei de drogas (MORAES, 2016). “É como não existir”, define em entrevista 

para o portal R7 (21/05/2018). Inicialmente sem falar o português, conviveu com 

mulheres dos quatro cantos do mundo e com as próprias brasileiras. A imensa maioria 

são mulheres negras, mães e chefes de família de baixa renda com dificuldades para 

acessar serviços públicos básicos e garantir remuneração fixa, grande parte aguarda 

julgamento acusadas de tráfico de pequenas quantias de drogas (BUCHAMAR, 2016).  

A PFC, desde 2008, registra o maior número de mulheres imigrantes presas da 

América Latina. O Brasil ocupa o terceiro lugar dos países que mais encarceram do 

mundo, sendo o país onde a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado, 

repercutindo nas palavras de Marielle Franco, vereadora (PSOL-RJ) negra brutalmente 

assassinada após decreto de intervenção federal militar no estado do Rio de Janeiro: 

“Quantos mais vão precisar morrer para que essa guerra acabe?”. 

Nduduzo deixou a prisão em março de 2017 para terminar de cumprir a pena em 

regime aberto até 2020.  

Naquele momento ainda impedida de retornar para a África do Sul devido ao 

restante da pena, Nduduzo buscava “reatar os fios para além do ponto de ruptura” 

(SAYAD, 1998, p. 116), ou seja, reconstruir a sua vida para além do que sua condição 

de imigrante forçada representava naquele momento.  

Nduduzo relatou em evento sobre “Direitos Trabalhistas e Participação Social na 

Nova Lei de Migração” (CDHIC, 09/06/2018) que a insegurança jurídica enquanto 

aguardam a possibilidade de retornar para o país de origem é como uma “prisão a céu 

aberto”, uma “liberdade sem liberdade” nas palavras dela, se assemelha a um tipo de 

tortura, já que o Estado tem a qualquer momento o poder de expulsar, e impedir o retorno 
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por anos, de imigrantes que por um tempo considerável foram obrigados a construir 

vínculos no país.  

No campo da precarização, a primeira fronteira para os migrantes irem em busca 

de moradia e trabalho é a documentação (SAYAD, 1998, p. 74), como também reforça 

Patricia Villén (2015). Ainda mais difícil é a documentação para mulheres migrantes 

egressas, para a artista sul-africana, o registro migratório temporário demorou 1 ano: “É 

um procedimento muito difícil, muitos terminam por não conseguir”, observa. Para se 

manter, além do trabalho na peça de teatro, Nduduzo conta que chegou a trabalhar 

informalmente com cozinha, manicure e dança Zulu. E também se apresentou com o 

grupo “Mulheres Livres”, organizado por Carmina Juarez, composto por migrantes 

egressas do sistema prisional, a maioria em condição de extrema precarização, sendo 

que algumas aguardam a expulsão como única forma de poder retornar e estar 

novamente junto à família no país de origem. 

Nduduzo estava em cartaz com a peça escrita por Plínio Marcos, começando a 

ser reconhecida como artista, quando se viu ameaçada por um novo ponto de ruptura. 

Em março de 2018 foi intimada a comparecer à Polícia Federal e lá recebeu a notícia de 

que teria 10 dias para apresentar recurso contra um decreto de expulsão publicado em 

seu nome pelo Ministério da Justiça.  

A partir de então, no campo da resistência, a luta pública de Nduduzo contra a 

expulsão começa no momento em que se forma uma rede em sua solidariedade. Na 

época, apoiadores da artista encaminharam cartas à Polícia Federal para a sua 

permanência.  

No dia 8 de março – dia internacional da mulher – é lançada a Campanha 

#NduduzoTemVoz<www.facebook/NduduzoTemVoz> no meio virtual e nas 

manifestações pelos direitos das mulheres nas ruas de São Paulo. Consta nos textos 

iniciais da campanha: “Nduduzo tem o sonho de continuar no Brasil para despertar a voz 

de outras mulheres que ‘não podem nem sonhar com a liberdade’, nas palavras de 

Nduduzo”. 

http://www.facebook/NduduzoTemVoz
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No contexto da dívida histórica do Estado brasileiro com as diásporas africanas e 

da violência cotidiana do Estado contra a população negra no Brasil, a campanha, 

protagonizada por Nduduzo, começa então a se aproximar das lutas antirracistas e pelos 

direitos dos migrantes, a nível nacional mas também internacional. Por meio do seu 

protagonismo e da rede de solidariedade, a sul-africanatem alcançado maior projeção 

como artista e como figura pública, realizando shows, palestras, e participando de 

produções no campo do cinema, tendo adotado uma nova identidade: o nome artístico 

Nduduzo Siba. 

No campo jurídico, Nduduzo conseguiu apoio para apresentar recursos 

administrativos por meio do Instituto Terra, Trabalho e Cidadania que coopera com a 

Defensoria Pública da União (DPU). Além desses recursos, a DPU entrou também com 

ação judicial na Justiça Federal baseada na nova lei de migração (LDM), Lei 13.445/17, 

para buscar revogar o decreto expulsório de Nduduzo judicialmente. No Brasil, ao 

contrário de muitos países, a lei brasileira prevê a deportação e expulsão via 

administrativa sem exigir sequer audiência com um juiz, prática que tem se consolidado 

desde o governo de Getúlio Vargas por meio de decisões monocráticas do Poder 

Executivo (SADA e VALENTE, 2017). 

O caso de Nduduzo inaugura nova disputa por uma perspectiva de direitos 

humanos com base na LDM. A lei, aprovada no mesmo período em que amplas reformas 

contra os direitos dos trabalhadores têm sido implementadas, teve avanços apesar dos 

vetos e da regulamentação autoritária que segue em curso (DPU, 19/12/2017). Dentre 

as novidades, está prevista uma ressalva no artigo que estabelece: “poderá dar causa à 

expulsão” a condenação por “Crime comum doloso passível de pena privativa de 

liberdade, consideradas a gravidade e as possibilidades de ressocialização em 

território nacional (grifo nosso)” (artigo 54, inciso II do §1o). 

Na peça judicial, a DPU defende a permanência de Nduduzo com base na 

Constituição Federal e na “mudança de paradigmas, enaltecendo a condição de sujeito 

de direito dos migrantes”, referindo-se à nova lei. A DPU argumenta que o tráfico 
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privilegiado não é considerado pelo Supremo Tribunal Federal com elevado grau de 

gravidade e que o caso de Nduduzo não reúne os requisitos para expulsabilidade uma 

vez que: 

 (...) a própria lei prevê a ressocialização do condenado como um dos valores 
a serem considerados com maior relevância (...). Com isso, embora os órgãos 
estatais possuam poder para decidir sobre a expulsão, esse se encontra limitado 
pelas vedações expressas (arts. 54 e 55 da Lei 13.455/17), pelos princípios 
constitucionais e pelos valores arrolados ao longo da nova Lei de Migração.  

Dessa petição inicial, Nduduzo obteve a liminar que suspendeu qualquer ato 

expulsório até decisão final na esfera administrativa. Até o momento, porém, o Ministério 

da Justiça negou os recursos, sem se manifestar sobre as provas juntadas de 

ressocialização, e ainda publicou novo decreto determinando o impedimento de seu 

retorno para o Brasil por mais de 10 anos. Tampouco foi considerado um fato novo o 

indulto obtido por Nduduzo no Judiciário com perdão do restante da pena - que enseja 

no reconhecimento jurídico e moral de que tráfico privilegiado não é considerado “crime 

revestido de alto grau de gravidade”. No momento, a sua permanência está nas mãos 

do Judiciário ou de uma nova decisão de autoridade competente que revogue o decreto 

de expulsão. 

No campo histórico, a prática de expulsão de imigrantes esteve desde o período 

colonial ligada a ideias “eugenistas” e “higienistas” (MORAES, 2016, p. 276) e também 

à repressão política, a exemplo da expulsão de mais de 500 africanos em decorrência 

do Levante dos Malês em 1835 (REIS, 2003, p. 454).  

No período pós-colonial, no curso das primeiras greves, em 1907, com forte 

influência de imigrantes comunistas e anarquistas os trabalhadores chegaram a 

organizar pautas de resistência às expulsões (MAGALHÃES, 2017). Como resposta, o 

governo instituiu a Lei Adolfo Gordo, que previa a retirada compulsória de imigrantes 

envolvidos em sindicatos e manifestações, cujo conteúdo foi endurecido e adaptado, 

durante a ditadura empresarial-militar, para o Estatuto do Estrangeiro vigente entre 1980 

e 2017. 
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No século XXI a automatização das expulsões, enquanto retirada compulsória de 

não nacionais em conflito com a lei, aproxima-se da tendência global de criminalização 

da pobreza pela via da guerra às drogas marcada por um recorte de classe, raça e 

gênero. O pesquisador Eduardo Domenech (2015) analisa que na América do Sul a ideia 

de expulsabilidade nesses casos “tem gerado uma ampla aceitação das medidas de 

expulsão - uma prática política escondida, negada, disfarçada - entre distintos atores e 

setores da sociedade”. No Brasil, a política de expulsão se aplica nesse contexto de 

ocultação, determinando todos os anos o destino de centenas de imigrantes e suas 

famílias(BUCHAMAR, 2016; MORAES, 2016). 

A política brasileira, com suas peculiaridades, espelha tendências globais do 

contexto de crise do capital em que o encarceramento em massa como lucro, como 

comprova Saskia Sassen (2014, p. 64), e as expulsões são face da mesma moeda 

relacionada à violência decorrente da lógica de produção e distribuição das riquezas, nos 

recolocando o desafio de compreender o papel da categoria do trabalho na “drástica 

recomposição do cenário laboral sob um estigma de precarização e exploração 

extremas" (DELGADO WISE, 2016). Contraditoriamente, as mulheres, historicamente 

“alvo preferencial” de violações nessa divisão internacional do trabalho, também são as 

que se levantam internacionalmente contra as injustiças. 

4. Conclusão 

A luta de Nduduzo para reinventar a sua história como imigrante no Brasil levanta 

questões sobre a relação entre a política migratória e as tendências globais de 

encarceramento em massa de homens e mulheres. No campo da resistência, abre 

espaço para preencher lacunas nos estudos e no debate político sobre a condição 

invisibilizada de mulheres imigrantes em conflito com a leie sujeitas à expulsão no 

contexto da guerra às drogas, possibilitando também enxergar perspectivas 

emancipatórias de trabalho, e políticas públicas, no campo das artes e da cultura. 
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O Debate Sobre a Presença dos Refugiados Sírios no Brasil8 
 

Melissa G. Lopes Barcellos Coimbra9 

Maria Soledad Etcheverry Orchard10 

1. Introdução 

Este artigo tem o objetivo de apresentar o estado atual do debate sobre presença 

dos refugiados sírios no Brasil, levando em consideração a sua integração no tecido 

social brasileiro, com destaque para a inserção laboral, para as redes de acolhimento e 

os principais percalços trilhados por esse grupo nessa trajetória. Como recurso 

metodológico, elaboramos um estudo bibliográfico sobre o atual estado das discussões 

produzidas nas universidades brasileiras em relação aos refugiados sírios no país. 

Entendemos que a migração constitui um “fato social total”, isto é, um fenômeno 

complexo que engloba todos os aspectos da existência dos migrantes.  

Conforme Abdelmalek Sayad (1998, p.15:16), o fenômeno migratório está inserido 

num “fato social completo”. Trata-se de um “itinerário epistemológico, que se dá no 

cruzamento das ciências sociais”. Assim, reforça Sayad, “falar da imigração é falar da 

sociedade como um todo”. Ou seja, partilhamos da argumentação que devemos estar 

atentos a uma multiplicidade de fatores para compreender a dinâmica desse processo. 

A guerra da Síria perdura mais que a Segunda Guerra Mundial, em 2018, o conflito 

já completou sete anos. Conforme o Relatório do Alto Comissariado das Nações Unidas 

                                                           
8 Este artigo foi elaborado com base na pesquisa de doutorado “em andamento” em Sociologia Política na UFSC, 
intitulada: Refúgio, Trabalho e Esperança: um Estudo Sobre as Trajetórias Laborais dos Sírios no Brasil, sob 
orientação da professora Dra. Maria Soledad Etcheverry Orchard. 
9 Possui Licenciatura e Bacharelado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). É 
especialista em Educação, Sociedade e Cultura pela Universidade de Blumenau - SC (FURB) e Mestra em Sociologia 
Política pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Atualmente é Doutoranda em Sociologia Política pela 
mesma Universidade. (Possui Bolsa CAPES) E-mail: melissagagbarcellos@hotmail.com 
10 Possui Licenciatura em Ciências Sociais pela UFSC, Mestrado em Ciências Sociais – Antropologia – pela 
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC e doutorado em Sociologia pela Universidade Federal do Rio de 
Janeiro – UFRJ. Docente e Pesquisadora do Programa de Pós-Graduação de Sociologia Política PPGSP/UFSC. E-mail: 
maria.soledad@terra.com.br. 
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para Refugiados (ACNUR), denominado “Global Trends, Forced Displacement in 2017”, 

68,5 milhões de pessoas realizaram migrações forçadas (internas e externas) por conta 

de guerras e conflitos. Deste número, os refugiados somam 25,4 milhões. Na última 

contagem realizada pela Secretaria Nacional de Justiça (SNJ, 2017), o total de 

refugiados reconhecidos no Brasil era de 10.1 mil, Já os pedidos de reconhecimento na 

condição refugiados em tramitação no Brasil somam 86 mil e no mundo 2,8 milhões. 

Portanto, no Brasil há muito mais solicitações de refúgio do que refúgios reconhecidos, 

enquanto no mundo essa relação se inverte, há muito mais refúgios reconhecidos do que 

solicitações de refúgio. Essa diferença decorre especialmente da vinda recente de 

venezuelanos, da burocracia e da morosidade para o reconhecimento dos refugiados no 

Brasil. A nacionalidade que possui o maior número de reconhecimentos é a dos sírios, 

tanto no Brasil (39%), quanto no mundo (31%). (SNJ, 2017).  

2. Metodologia: o “estado da arte” da produção acadêmica no Brasil  

Nossa estratégia para construir esse “estado da arte” da produção acadêmica no 

país consistiu na investigação detalhada dos bancos de teses, dissertações e artigos nos 

principais acervos digitais das universidades brasileiras, no Catálogo de Teses e 

Dissertações da Capes, no banco de dados da Scielo, nos sítios da Associação Nacional 

de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais (ANPOCS) e da Sociedade Brasileira 

de Sociologia (SBS), além de outros materiais produzidos em encontros e congressos 

das Ciências Sociais e Humanas. Mediante essa consulta, inferimos que a produção de 

pesquisas sobre a presença e inserção dos refugiados sírios no Brasil ainda é incipiente. 

Encontramos pesquisas que datam de 2012 até 2018. As palavras-chave que foram 

aplicadas na consulta foram: “refugiados sírios”, “refugiados sírios no Brasil”, “refugiados 

e redes”, “trajetórias laborais e refugiados”. Cabe ressaltar que este tema não se 

encontra esgotado, pois se trata de situações sociais que estão acontecendo e que estão 

distantes de ainda terem um desfecho. Verificamos um total de 26 publicações, sendo 

dez dissertações: USP (5), Unicamp (2), UFSC (1), PUC-SP (1) e UFES (1). Das três 

teses consultadas, duas são da UFSCAR e uma da Unicamp, sendo que duas delas se 
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encontram em andamento. Entre os 13 artigos consultados, um foi encontrado no 

repositório da ANPOCS (41°), outro no sítio da SBS (18°), dois em repositórios de 

encontros “Encontro Regional Sul da História da Mídia” (15 e 17 de junho de 2016, Ponta 

Grossa - PR) e “Seminário Migrações Internacionais, Refúgio e Políticas” (12 de abril de 

2016 - SP) e os demais nas seguintes revistas: “Dignidade” (PUCRJ), “Revista de 

Estudos Internacionais (REI)” (UEPB, Campina Grande - PB), “Revista Argumentum” 

(UNIMAR - SP), “Revista Diáspora: Oriente Médio e Norte da África” (Revista eletrônica- 

NEOM, PPGA/UFF), “Revista Oikos” (UFRJ) e “Projeto História: SP” (PUC-SP). 

Considerando as áreas de publicação, temos o seguinte levantamento: áreas de 

Letras e Letras Orientais e Saúde Pública, com duas dissertações cada; áreas de 

Ciências Sociais, Administração, Serviço Social, Direito, Relações Internacionais, 

Demografia, Ciência Política, com uma dissertação cada; áreas de Letras (Estudos 

linguísticos), Demografia e Sociologia, com uma tese cada. Quanto aos artigos, os 

mesmos encontram-se nas respectivas áreas: Sociologia (4); Relações Internacionais 

(3); Jornalismo e Antropologia (2); Direito e Economia Política Internacional (1). As 

pesquisas de mestrado e doutorado, assim como os artigos supracitados discutem, em 

âmbito geral, como são configuradas as redes (étnicas, sociais, religiosas e 

institucionais) de apoio aos refugiados (BARBOSA, 2017). Outros assuntos verificados 

foram: os processos de integração; o acolhimento e a inserção social dos refugiados na 

sociedade brasileira; os processos de adaptação à nova vida no Brasil; as políticas e 

acordos internacionais para os refugiados; as condições de vida da população imigrante 

e refugiada síria e as suas configurações familiares; a questão sobre novo contexto 

social, linguístico, cultural e político desses imigrantes (CALEGARI, 2014; CASTRO, 

2016; PUCCI, 2017; SÃO BERNARDO, 2016; ANUNCIAÇÃO, 2017). Outras pesquisas 

trouxeram análises de gênero, trabalho e saúde; o cuidado da saúde bucal e corporal 

dos refugiados e exilados; a discussão da inserção laboral de mulheres imigrantes e 

refugiadas; itinerários e “modos de fazer a vida” de várias nacionalidades na cidade de 

São Paulo (WEINTRAUBI, 2012; ALVES, 2013; ANDRADE, 2013). As metodologias 

aplicadas nas pesquisas, identificadas nas fontes consultadas, foram, em maior parte, 
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as de tipo qualitativo, constituindo-se de estudos em fontes bibliográficas, documentais, 

etnográficas, observação participante, grupos focais, histórias de vida, aplicação de 

questionários, entrevistas em profundidade e semiestruturadas. 

3. Resultados e discussão  

3.1 O caso Mohamed  

Entre as informações coletadas nas fontes que consultamos, um caso nos 

chamou a atenção, o que nos permitiu refletir sobre as questões que nos interessavam 

na nossa pesquisa, isto é, as estratégias, percalços e possibilidades de inserção social, 

com destaque para a questão laboral e redes de acolhimento. Trata-se do caso de 

Mohamed, um refugiado sírio que 4 atua no mercado de alimentos na cidade do Rio de 

Janeiro. No dia 03 de agosto de 2017, um brasileiro que não foi identificado verbalizou 

as seguintes palavras: “saia do meu país! Eu sou brasileiro e estou vendo o meu país 

ser invadido por esses homens-bomba miseráveis, que mataram crianças, adolescentes. 

São miseráveis, vamos expulsar ele!” Disse o homem. Mohamed sofreu agressão de um 

trabalhador ambulante, que carregava um bastão na mão. O homem que o agrediu 

chamou-o de “homem bomba”, desferindo golpes em seu carrinho de esfirras, de forma 

exaltada e fora de si. O caso gerou grande repercussão midiática11. No dia 12 de agosto, 

várias pessoas organizaram um ato de solidariedade para comprar as esfirras de 

Mohamed, tanto que o mesmo necessitou da ajuda de alguns compatriotas para atender 

a fila.  

O ato, organizado pelas redes sociais, foi denominado “esfirraço”, e contou com 

a participação de pessoas que se deslocaram de bairros diferentes da cidade do Rio de 

Janeiro. Além do ato, também foi feita uma arrecadação de fundos para Mohamed 

adquirir um “food truck”, que era um de seus sonhos, segundo fontes locais. No mesmo 

dia, outro ato foi organizado na capital carioca, por um grupo de aproximadamente 20 

                                                           
11 Cariocas se mobilizam em defesa do Sírio, vítima de xenofobia no Rio. Disponível em 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-08/cariocas-se-mobilizam-em-defesa-de-sirio-vitima-
dexenofobia-no-rio. Acesso em 18/12/2017. 
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pessoas que protestavam contra os muçulmanos. Os manifestantes carregavam 

cartazes com os seguintes dizeres: “muçulmanos assassinos, sequestradores, 

estupradores”, “diga não à pedofilia, diga não ao islamismo”, “meu Deus não é 

pedófilo”12. No bojo dessa problemática, a Biblioteca e Centro de Pesquisa América do 

Sul - Países Árabes e África (BibliAspa), produziu um curta intitulado “Brasil Cordial: 

Corações e Refúgios”, em que foram apresentados depoimentos de refugiados de várias 

nacionalidades, como sírios, palestinos, senegaleses, congoleses e bolivianos. As 

pessoas relataram situações discriminatórias em entrevistas de emprego no Brasil. Um 

refugiado sírio apresentou o seguinte relato: “(...) ao saber que se trata de um refugiado 

ou imigrante é recorrente que o entrevistador dispense a pessoa, pois há dificuldade de 

abrir conta no banco, de validar diploma e de ser tratado dignamente” (FARAH, 2017, 

p.15).  

Os fatos acima elencados demonstram que a sociedade brasileira reage de forma 

diversa: alguns solidários, outros hostis aos refugiados. Trata-se de xenofobia quando o 

ódio é dirigido à nacionalidade síria e de racismo quando o ódio é dirigido ao povo árabe. 

Guimarães (1999, p.37) observa que o racismo no Brasil é tido como um tabu, porque 

“(...) de fato, os brasileiros se imaginam numa democracia racial”. O Brasil constitui-se 

pela sua diversidade étnica, propiciada pelo encontro muitas vezes conflituoso entre 

indígenas, colonizadores portugueses e povos africanos submetidos ao trabalho escravo 

durante o processo de colonização. Este processo de diversificação étnica na formação 

do povo brasileiro se intensificou com as ondas de imigrações (principalmente europeias) 

incentivadas pelo governo brasileiro entre a segunda metade do século XIX e a primeira 

metade do século XX. Entretanto, como observam Simai & Baeninger (2011, p.2), “este 

fato histórico foi elaborado em um discurso de justificativa e levou à construção do mito 

de receptividade que trabalha para negar a presença da xenofobia na sociedade”13. Não 

obstante, a pauta do racismo, assim como a da xenofobia, encontra-se em ascensão 

                                                           
12 Esfirraço: caso Mohamed Ali. Disponível em: http://www.migrante.org.br/index.php/refugiados-as2/418- 
empregadores-tem-preconceito-e-pouca-abertura-a-refugiados. Acesso em 18/04/2018. 
13 Tradução nossa. 
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nacional e internacionalmente. Não é raro também, em muitas sociedades, o qual “o 

corpo estrangeiro” é tido como uma ameaça à nação, e que estes só seriam 

“reconhecidos” pelo seu estatuto jurídico e não como cidadãos (TIJOUX & RETAMALES, 

2015, p. 136).  

A partir do ato de agressão ao refugiado sírio, nos perguntamos: exceto o caso 

heroico de Mohamed - atacado e depois contemplado por uma rede de ajuda formada 

de maneira repentina na internet - como é o dia a dia dos demais refugiados sírios que 

já se encontram e chegam ao Brasil? Frente a esse cenário de amplitude 

multidimensional, destacamos a relevância sociológica das pesquisas teóricas e 

empíricas sobre a inserção laboral e as relações sociais dos refugiados sírios no Brasil, 

partindo do pressuposto que estas relações também são permeadas por atos 

discriminatórios de racismo e xenofobia.  

3.2 Migração forçada e refúgio  

Nossa preocupação de estudo é sobre um tipo específico de deslocamento, a 

migração forçada, que caracteriza a migração dos refugiados. Conforme Jubilut e 

Apolinário (2010), os processos migratórios são classificados em dois aspectos: as 

migrações voluntárias e as migrações forçadas. As migrações voluntárias decorrem de 

uma decisão individual de uma pessoa, motivada pela busca de melhores condições 

sociais e de vida, para si e para a sua família. Já as migrações forçadas ocorrem por 

motivações diversas, na qual os indivíduos se encontram em situações distintas, como 

o temor da guerra, de uma catástrofe natural ou da fome. Patarra (2006, p. 9) aponta 

para a diversidade de fatores que motivam as migrações internacionais na 

contemporaneidade. Trata-se de um fenômeno social multifacetado. Em termos teórico-

conceituais, são “(...) diversas e complexas as interligações de instâncias sociais, 

econômicas, culturais, jurídicas e institucionais, envolvendo movimentos de pessoas que 

cruzam fronteiras de um Estado-nação”.  

Baeninger (2017, p.87) fala em “migração transnacional de refúgio”. Esta temática 

se encontra no escopo das discussões sobre “crise migratória” porque lida com as 
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questões sobre o Estado e as políticas migratórias advindas destes. Patarra (2005, p 24.) 

considera necessária a construção de uma agenda de luta de organismos internacionais 

como a ONU, através do ACNUR, na garantia dos direitos humanos às populações que 

imigram no território brasileiro. Tais organizações também teriam a função de promover 

debates em torno do papel político e social dos Estados Nacionais, em relação à 

distribuição e ocupação da população nas sociedades receptoras, muitas delas 

marcadas pela exclusão social. Por sua vez, Lima (2017, p. 198) observa que é 

necessário “institucionalizar” os mecanismos de proteção, respondendo às 

especificidades dos grupos étnicos na condição de refugiados, a fim de construir 

estratégias políticas e de acolhimento por parte do governo e das instituições que fazem 

parte da sociedade civil.  

3.3. A dimensão do trabalho  

Entendemos que a dimensão do trabalho é central na constituição das identidades 

pessoais e sociais (CASTEL, 1990; DUBAR, 1998; 2005). As representações sociais que 

os imigrantes elaboram no seu percurso laboral e na sua integração na sociedade 

brasileira são recursos teóricos e metodológicos importantes para registrar seus próprios 

testemunhos, valorizando dessa forma o valor atribuído à reflexividade dos agentes na 

criação de estratégias diante das pressões estruturais (GIDDENS, 2003). Assim, dá-se 

a importância de contextualizar os percursos sociais e individuais nas atuais condições 

do capitalismo global e da reestruturação produtiva, com todas as restrições e exigências 

que isso traz para o mundo do trabalho, como a precarização, a flexibilização, a 

terceirização, o auto-emprego e o desemprego (ANTUNES, 1997; CASTELLS, 1999; 

RAMALHO, 2000; BRAGA, 2017).  

No Brasil, após o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, o governo de 

Michel Temer passou a realizar os ajustes fiscais afetando diretamente à classe 

trabalhadora. As medidas de austeridade, as reformas trabalhista e previdenciária, a lei 

da terceirização e a Emenda Constitucional 95/2016, que limita por 20 anos os gastos 

públicos, têm contribuído para o aprofundamento da crise. Em maio de 2018, segundo 



GT1 
– 2 a 

2 a 4 de outubro de 2018 | São Paulo -SP | GT1: Migração e Sociedade Receptora 

37 
 

                    20 ANOS DEPOIS: A CONTEMPORANEIDADE DO                                                        

PENSAMENTO DE ABDELMALEK SAYAD 

os dados da Pesquisa Nacional 7 por Amostra de Domicílio (PNAD), a taxa de 

desemprego era de 12,2%14. Como observa Lopes (2015, p. 224), “a entrada de 

imigrantes pode ser vista como um fato que venha a desestabilizar o mercado de trabalho 

e o precário equilíbrio do Estado Social e, por isso, até mesmo sem pretender adotar 

uma perspectiva a priori excludente, pode novamente a atuação dos bem-intencionados 

voltar-se contra a ‘imigração’”.  

Sobre esta questão apontada por Lopes, podemos mencionar os recentes 

acontecimentos acerca da agressão e expulsão dos venezuelanos em Roraima por 

brasileiros da cidade de Pacaraima15. Casos como este, de extrema hostilidade e 

xenofobia, podem se intensificar em épocas de crise social e econômica. Conforme os 

dados do Sistema Nacional de Cadastros e Registros de Estrangeiros (SINCRE) 

(Baeninger, 2017, et.al., p.89), 1230 sírios imigraram para o Brasil entre 2000 e 2015, 

sendo 912 homens e 318 mulheres. Baeninger destaca que 64% das mulheres sírias 

imigrantes se encontravam em idade reprodutiva. Nesse mesmo período, de um total de 

930 imigrantes sírios em idade laboral (população economicamente ativa), 239 

encontravam-se sem ocupação e 162 em ocupação não identificada. Portanto, 42% dos 

imigrantes sírios estavam sem ocupação ou em ocupações precárias. Este perfil etário 

ilustra um grande contingente de mulheres sírias em idade reprodutiva, o que reforça a 

necessidade de políticas públicas e sociais na área da saúde, educação e trabalho. Há 

evidências de que os imigrantes sírios possuem um nível de escolaridade superior ao de 

outros imigrantes, como por exemplo, os refugiados do continente africano. Não 

obstante, esse maior credenciamento escolar, uma parcela dos imigrantes sírios com 

ensino superior entrou no mercado de alimentos, se tornando proprietários de 

restaurantes de comida árabe. Essa realidade ocorre também pela dificuldade e 

                                                           
14 Taxa de desocupação PNAD Contínua. Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-
deimprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/20150-pnad-continua-taxa-de-desocupacao-e-de-12-2-no-
trimestreencerrado-em-janeiro.html. Acesso em 18/04/2018. 
15 Brasileiros voltam a protestar contra venezuelanos em Pacaraima. Disponível em: 
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/brasileiros-voltam-a-protestar-contra-venezuelanos-em-pacaraima, 
acesso em 29/08/2018. 
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morosidade no processo de revalidação dos diplomas no Brasil (BAENINGER, Ibid., p. 

91; CALEGARI, 2015).  

4. Conclusão  

Após a consulta aos repositórios das universidades brasileiras é legítimo 

argumentar que a produção bibliográfica sobre a temática dos refugiados sírios no Brasil 

deve ser ampliada, tendo por foco investigações que abordem as condições de 

integração no tecido social brasileiro, identificando suas estratégias de sobrevivência, 

sobretudo os itinerários seguidos de inserção laboral. Ainda, nesse percurso 

investigativo, um tema que deve também ser alvo de novas pesquisas é o do racimo e 

xenofobia, dando maior visibilidade a essas situações que aparecem através das 

relações de convivência na sociedade brasileira. Trata-se, afinal, de construir um olhar 

sobre o Brasil, criando uma perspectiva sobre quais valores ganham maior 

comparecimento nas trajetórias vivenciadas pelos refugiados em questão, os de 

acolhimento e tolerância ou de exclusão e intolerância.  

Palavras-Chave: Inserção laboral; xenofobia; racismo; estado da arte. 
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A recepção dos migrantes: um olhar sobre 

 os fluxos migratórios internos  
Lucas Francisco Neto16 

1. Introdução 

 

Na cidade de Guarapari, no estado do Espírito Santo existe um bairro chamado 

Adalberto Simão Nader, localizado entre uma zona comercial e administrativa é o que 

costumamos chamar de periferia e é constantemente relacionado à violência. Pode-se 

perceber tal relação, tanto nos discursos da população residente, quanto em outros 

espaços do município, igualmente em discursos de autoridades. Parte da população 

residente no município identifica o bairro como “lugar de forasteiros”, mais propriamente 

como bairro dos Baianos ou uma “Nova Bahia” (FAKUDA, 2012). 

É conhecido o dado de que a população capixaba é formada pela junção de 

pessoas de diversas origens que foram povoando o território do Estado, em sucessivos 

fluxos migratórios. Entre mar e montanha os espaços foram sendo ocupados por 

pessoas que tomaram o Espírito Santo como destino, em tempos diferentes e com 

motivações diferentes. Os dados censitários demonstram que em 1890 a população do 

Estado do Espírito Santo era de 135.997 habitantes e em 1991, aproximadamente cem 

anos depois, de 2.598.505 habitantes. O censo de 2010 apontou uma população de 

3.514.952 habitantes (IBGE). 

A pesquisa a que me propus assentou seu recorte temporal em um período de 

vinte anos compreendidos entre 1970 e 1990, de acordo com os indícios encontrados 

nos levantamentos preliminares que realizei esse é o período em que o bairro Adalberto 

                                                           
16 Graduado em Direito, Mestrando em História Social das Relações Políticas pela Universidade Federal do Espírito 
Santo, onde desenvolve a pesquisa atualmente intitula “O CASO DO BAIRRO ADALBERTO SIMÃO NADER, em 
Guarapari,um olhar sobre a violência urbana à luz dos fluxos migratórios”, com financiamento pela Federação de 
Amparo a Pesquisa do Estado do Espírito Santo – FAPES. 
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Simão Nader foi constituído e com ele foi se desenhando a identificação do lugar e de 

seus habitantes representados simbolicamente como “baianos” ou “forasteiros”. 

Naquele período o Estado passou por uma grande transformação, com a 

implantação do modelo desenvolvimentista e a classe política e empresarial, associadas, 

levaram a cabo um amplo projeto de instalação de indústrias. Este processo atraiu 

trabalhadores para as proximidades dos novos empreendimentos, muitos trabalhariam 

nas novas empresas e outros teriam sua mão de obra aproveitada na retaguarda dessa 

ocupação, colaborando na criação da infraestrutura necessária para receber toda essa 

multidão de trabalhadores que estavam chegando ao Espírito Santo, especialmente no 

que hoje chamamos de Região Metropolitana da Grande Vitória. 

No entanto, a cidade de Guarapari não atraiu nenhum grande empreendimento 

industrial e até a atualidade não possui grandes empresas instaladas em seu território, 

tendo sua economia baseada no comércio de pequeno porte e nos serviços, além de um 

turismo de veraneio que no auge da temporada leva à cidade uma multidão de pessoas. 

A cidade vizinha de Anchieta, por sua vez, recebeu a implantação de uma usina de 

pelotização de minério de ferro da Companhia Samarco Mineração. 

No período em estudo, houve um amplo investimento da indústria da construção 

civil, interessada em lucrar com a procura por habitação por parte dos funcionários da 

nova empresa em fase de implantação no município vizinho e com o crescente turismo 

de veraneio. É o que aponta o estudo realizado pelo Instituto Jones dos Santos Neves: 

“Guarapari, por sua vez, deve ter exercido atração sobre os imigrantes em função do 

crescimento da construção civil, impulsionado pelo turismo de veraneio e pelo impacto 

das obras da Samarco na segunda metade dos anos 1970” (IJSN,1992, p.22). 

Com essas afirmações podemos iniciar a compreensão do que foi se formando 

na cidade, os recém-chegados foram aos poucos sendo divididos em grupos, aqueles 

que compravam imóveis e eram empregados nas empresas de grande porte foram sendo 

recebidos como membros da sociedade, enquanto os outros que chegavam para tentar 

a sorte foram sendo colocados como um problema, um incômodo. Com o passar do 



GT1 
– 2 a 

2 a 4 de outubro de 2018 | São Paulo -SP | GT1: Migração e Sociedade Receptora 

43 
 

                    20 ANOS DEPOIS: A CONTEMPORANEIDADE DO                                                        

PENSAMENTO DE ABDELMALEK SAYAD 

tempo às anomalias sociais e toda sorte de desordem foi sendo creditada a estes 

outsiders rejeitados. É de se mencionar que ainda neste contexto, os migrantes pobres 

foram identificados como “baianos” e o ser baiano como algo ruim. 

Esta identidade estigmatizadora aparece nos discursos de moradores e 

representantes de instituições públicas. Ressalta-se que a categoria “baianos” não é 

discurso que surge apenas entre os moradores de Guarapari, mas também em outras 

cidades do Estado. Nesta categoria, os baianos são representados sempre como pobres 

que se deslocam para a cidade em busca de trabalho, mas que por não possuir 

qualificação profissional acabam por ficar à margem da sociedade, sendo até mesmo 

percebidos como responsáveis pelo aumento da violência que atinge o(s) município(s). 

Há de se pensar que em um país com as dimensões do Brasil as diferenças 

regionais por vezes são tantas que dentro do próprio território os brasileiros pobres que 

se deslocam são recebidos como estrangeiros, reproduzindo um sentimento e 

comportamento vivenciado por brasileiros pobres em outros países, bem como por 

outros estrangeiros que vêm para o país em busca de uma “nova vida”. 

O objetivo do presente trabalho é propor uma discussão sobre o movimento 

migratório inter-regional no Espírito Santo com vistas a analisar a relação estabelecida 

entre a própria população migrante e a sociedade receptora. Na perspectiva de 

compreender como são tecidas essas relações e como as identidades vão sendo 

construídas neste processo quase sempre tenso de reorganização social da cidade. 

2. Metodologia 

A fundamentação teórico-metodológica que dá suporte à análise tem como base 

o paradigma indiciário, uma vez que apresento o cotejamento de documentos oficiais 

pesquisados em serventias judiciais e delegacias de polícia, relacionando-os com 

matérias publicadas na imprensa local e entrevistas com moradores e autoridades. 

Busca-se, assim, perceber qual a representação do migrante interno junto à sociedade 

receptora e qual a visão que o próprio migrante faz de si no lugar de assentamento. 
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Quanto à metodologia utilizada é a da história oral, ouvindo os relatos dos 

narradores procuro ir tecendo as memorias como que em uma espécie de rede para 

construir uma etnografia do bairro Adalberto Simão Nader em Guarapari. Assim, ao 

escolher a metodologia pretendo, também, colaborar para sua compreensão e para a 

superação de uma postura tradicional de feições “exclusivamente culturalistas” que 

colocou a história oral como instrumento ou recurso de conhecimento. No trabalho que 

estou realizando, ela aparece como um recurso de transformação e não apenas de 

acesso ao conhecimento ou a informação. “É evidente que a busca do conhecimento e 

informação como meio de transformação é o objetivo do que estou convencionando 

chamar de história oral, mas, como fim, não como meio”, assim, entendendo com Meihy 

é que delimito a forma de conceber os trabalhos que estou realizando (MEIHY, 2006, 

p.194). 

É uma nova forma de fazer história, quando se decide partir do tempo presente 

para no caminho de retorno, ir descortinando os acontecimentos do passado, acessando 

as memórias sem julga-las, tecendo redes que permitem saber além do que se viveu, 

também o que se pensou e como os acontecimentos vividos foram recebidos na 

intimidade dos narradores, nesse sentido, consideramos a história oral como “uma janela 

que deixa ventilar o ar puro do ‘tempo presente’ e que sem ele não se pode pensar a 

sociedade e os projetos de melhorias da vida coletiva com base em saber rigoroso e 

comprometido” (MEIHY, 2006, p. 194). 

3. Resultado e discussão 

A pergunta norteadora é: se estabelece um quadro de provisoriedade daqueles 

que vem de fora em busca de trabalho e melhores condições de vida ou acontece uma 

naturalização precária dos mesmos indivíduos? Nossa hipótese é de que há uma estádia 

de longa duração, estabelecida definitivamente por meio dos casamentos e das redes 

que inserem novos membros de família e amigos, mas à margem da sociedade 

receptora, que mantém o discurso que classifica esses migrantes e seus descendentes 

como invasores. 
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A população local do bairro Adalberto Simão Nader foi se formando em um 

processo de sucessivos fluxos compreendidos como “migrações de trabalho” e que se 

converteu em “migração de povoamento”, neste contexto, surge nos discursos e silêncios 

dos narradores à dicotomia entre o “bom” e o “mau” migrante, que conduz um processo 

de escalonamento entre os grupos recebidos e que pode colaborar na compreensão das 

desigualdades evidenciadas entre os mesmos. 

O bairro escolhido para o estudo é tido como um “microssistema”, possibilitando 

ao pesquisador ter uma visão do global, com algumas limitações óbvias. Pensar 

aspectos de uma figuração universal no âmbito de uma pequena comunidade é 

vantajoso, é como quando os pesquisadores das ciências médicas isolam uma célula na 

lâmina de um microscópio. “O uso da pequena unidade social como foco da investigação 

e problemas igualmente encontráveis numa grande variedade de unidades sociais, 

maiores e mais diferenciadas, possibilita a exploração desses problemas com uma 

minúcia considerável” é ver o fenômeno – “microscopicamente” (ELIAS, 2000, p. 20). 

Nas conversas prévias travadas com meus narradores e informantes17 confirmei 

alguns dados apontados em pesquisas anteriores. É fato que a região onde está o Bairro 

fora antes uma grande fazenda, como toda a cidade de Guarapari. Diferente do que 

apontaram outros pesquisadores, tenho encontrado indícios de que a fazenda não foi 

ocupada, mas que houve um processo de desapropriação por parte do município, para 

que em uma espécie de programa social os moradores de uma invasão localizada às 

margens do aeroporto municipal, fossem transferidos para tal localidade. 

Em 14 de julho de 2012, o jornalista Wilcler Carvalho Lopes, publicou em seu blog, 

matéria sobre o falecimento do político local Graciano Espíndula. Segundo o texto o 

político foi prefeito de Guarapari no período compreendido entre 1983 e 1988, dentre 

                                                           
17 Resolvi chamar de informantes as pessoas que me contaram fatos, mas que não irão participar das entrevistas. Dentre 

elas está a minha própria mãe que colabora apontando pessoas com quem posso conversar e contando fatos sobre o 

bairro, ela foi professora na escola ali localizada no início da década de 90. 
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suas realizações o jornalista listou “fim da invasão do Aeroporto e Criação do bairro 

Adalberto Simão Nader com distribuição de títulos dos lotes aos moradores”18. 

Também em conversas ainda informais chegou ao meu conhecimento que a 

região do aeroporto, apontada como invadida pelos “forasteiros” foi apelidada pelos 

moradores de “malvinas”, em clara referência às Ilhas Malvinas, que em abril de 1982 

foram ocupadas pela Argentina, culminando na Guerra das Malvinas. As motivações que 

encontrei para esse “apelido”, e que pretendo aprofundar em outros trabalhos, foram 

duas: 1) devido à invasão da região; e 2) devido à violência dos invasores. Ocorre que 

em diversos momentos os narradores apontam a violência como elemento essencial da 

rejeição aos outsiders, sejam eles próprios os narradores ou os estabelecidos. 

Conclusões 

Ainda é cedo para que a pesquisa apresente conclusões, mas o processo que se 

encaminha é o do descortinar de uma história que ficava escondida na sombra dos 

comentários realizados a boca pequena e dos preconceitos perpetuados em tom de 

anedota. A pesquisa que proponho quer desvelar o fenômeno da recepção do migrante 

pela população estabelecida na cidade de Guarapari para entender como se dá essa 

relação, seus contornos e nuances, como as identidades foram se formando nesse 

constante jogo de relações sociais. “Compreendendo para explicar, explicamos para 

transformar, donde ‘compreender é transformar’” (MEIHY, 2006, p. 195). O destino 

transformador é assim também o caminho pelo qual deverá ser trilhado o presente 

trabalho. 

Já pude constatar que nesse processo, tanto os outsiders como os estabelecidos 

passaram a crer que os migrantes tinham um lugar muito bem definido na estrutura da 

sociedade local, e que esse lugar é à margem e na base inferior da pirâmide hierárquica 

sobre a qual ela está fundada. A colocação profissional dos outsiders é simbólica desta 

                                                           
18 O nome do blog é “Atos e Fatos” e a matéria citada está disponível no link 

http://wilcler.blogspot.com/2012/07/morre-ex-prefeito-graciano-espindula.html 



GT1 
– 2 a 

2 a 4 de outubro de 2018 | São Paulo -SP | GT1: Migração e Sociedade Receptora 

47 
 

                    20 ANOS DEPOIS: A CONTEMPORANEIDADE DO                                                        

PENSAMENTO DE ABDELMALEK SAYAD 

perspectiva, quando para eles são reservados os postos de trabalho inferior e pesado, 

funções rejeitadas pela população estabelecida. 

Podemos concluir que é a provisoriedade da presença do migrante que garante a 

precarização a infraestrutura estatal em seu local de assentamento, sua sujeição a 

condições de trabalho inferiores e sua concepção pela sociedade receptora como um 

“marginal” que não pertence a este lugar, um indivíduo invasor pelo qual não nutrimos 

afeição e que estamos a todo tempo pretendendo eliminar. Este trecho conclusivo pode 

parecer duro, mas é a realidade dos discursos. Não é nossa intenção apresentar o 

migrante interno, no contexto da pesquisa como um coitadinho, nosso interesse, ao 

contrário, é descobrir como este processo é significado em suas memórias e como esse 

discurso é absorvido, rechaçado ou legitimado em seus círculos. 
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Imigrantes Paraguaios na Cidade de São Paulo: um estudo da 

inserção de latino americanos na sociedade receptora. Trabalho, 

Moradia e Alteridade 
Jorge José Queiroz Corsi19 

1. Introdução 

O fenômeno migratório está intimamente ligado com as formas predatórias do 

sistema econômico contemporâneo, sistema com bases em um modo de produção cujas 

forças estão centradas estritamente para geração de lucro, dependente de uma 

circulação contínua e desregulada de circulação de mercadorias, gerador de socavões 

por toda Terra e Sociedade, desde a extração desmedida de minerais e combustíveis 

fósseis dos países subdesenvolvidos, das guerras imperialistas, dos golpes arquitetados 

sobre governos independentistas do Sul global, até exércitos de trabalhadores imigrantes 

sugados de suas terras pelas vias do capital para ofertarem sua mão de obra nas 

grandes cidades –podemos fazer uma analogia com termo Expulsões, do sistema 

globalizado. (Sassen, 2016) A manutenção do Capital necessita da construção e 

reconstrução urbana para manter seu excedente em movimento, logo, as grandes 

cidades são a válvula de escape para inserção desse excesso de produção, no caso dos 

países subdesenvolvidos o domínio do mercado especulativo imobiliário, vem sendo 

característico, criando muros da exclusão social e habitacional, além de uma estrondosa 

desorganização espacial com edifícios e avenidas sufocando seus cidadãos. É nesse 

cenário em que os imigrantes aparecem, como ferramenta essencial dessa construção 

anárquica – acima de todas as variantes culturais o imigrante é solicitado estritamente 

pelo seu trabalho. 

As grandes cidades são mediatizadas por uma “lógica urbana da desordem” 

(Kowarick, 2016), onde a segregação espacial está diretamente ligada ao rebaixamento 

salarial daqueles que vivem em condições degradadas de habitação, juntamente 

aparece a degradação dos meios de educação e de formação das capacidades humanas 

                                                           
19 Jorge Corsi é bacharel em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). 
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- as vidas nos cortiços, nas favelas, nas periferias distantes têm uma trajetória social 

delimitada. Esta condição espacial, de parte considerável da população de nossas 

cidades, é derivação do modelo flexível toyotista - atrelado às medidas neoliberais de 

desregulamentação das condições de trabalho - de acumulação e de produção, 

demandando trabalhadores precarizados para servirem às novas elites do seu Capital 

Improdutivo. Os novos senhores da publicidade e das finanças que vivem em 

condomínios fechados, mantém, como requisito de sua condição na história presente, os 

seus contrários submetidos, explorados como trabalhadores semiqualificados, serviçais 

domésticos, carregadores, ambulantes, terceirizados do transporte, terceirizados da 

costura que vivem em espaços da cidade sem os devidos equipamentos de infraestrutura 

urbana, suficientes apenas para a locomoção na hierarquia social vigente. As Cidades 

se reproduzem, dessa forma desregulada, como parte vital do sistema, o capital precisa 

estar sempre circulando. Como consequência de uma elite colonial dependente, as 

grandes cidades dos países subdesenvolvidos são submetidas ao “plano neoliberal”, 

para a manutenção de sua planta estrutural: tanto social estamentária (cargos, empregos 

e funções), como a material, seus edifícios e muros. Por vezes é o Estado que delimita 

(ou inclui) através da força policial (desapropriações de moradias), através de leis de 

zoneamento, ou mesmo com a inexistência de tarefas básicas de zeladoria. Já a função 

econômica aparece nos espaços de consumo, isto é, nas lojas de varejo, nos 

restaurantes, nos hotéis de luxo que estão para delimitar quem pode ou não frequentar 

conforme a renda - onde em geral os imigrantes frequentam apenas como trabalhadores, 

existe também delimitações de mobilidade de classe devido a introjeção das funções 

sociais da vida econômica. Ou seja, delimita-se a trajetória sócio espacial dos mais 

pobres, para estes continuarem marginalizados, estranhos frente aos processos de 

desenvolvimento social, enquanto os mais ricos continuam em sua posição.  

Dentro da temática apresentada esse texto visa apresentar ao leitor as 

contradições da vida dos imigrantes Paraguaios na cidade de São Paulo. Determinando 

as principais formas de exploração de trabalho e os pontos máximos de exclusão social 

advinda da relação com os outros nacionais, como também, descrever e explicar a frágil 
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condição de habitar desses mesmos imigrantes. Para tanto será disponibilizado para o 

leitor relatos etnográficos e trechos de entrevistas coletados durante pesquisa em 

projetos de iniciação científica. 

2. Metodologia 

Para melhor compreender a realidade dos imigrantes foi realizado um estudo 

sistemático sobre a realidade política e social paraguaia, onde os conflitos agrários e as 

políticas neoliberais são fatores propulsores para o êxodo de suas populações. Em 

seguida foi realizado um levantamento de informações, a princípio em institutos de 

pesquisa governamentais dos respectivos países, depois a busca passou a ser em 

jornais eletrônicos emitidos no Brasil, com o fim de encontrar números de populações 

dos migrantes nas cidades, seus caminhos pelas fronteiras, as localizações de suas 

moradias e os principais grupos de acolhida na cidade de São Paulo. Após essas 

primeiras descobertas seguiram-se entrevistas com especialistas e com as principais 

lideranças das instituições de acolhida, tanto os nacionais como próprios imigrantes - 

líderes de suas comunidades atrelados aos centros de acolhida. Ao definir as principais 

regiões onde estão localizados os maiores contingentes, dos imigrantes estudados, 

iniciou-se o processo de visita aos bairros e sucessivas entrevistas. De forma que todo 

material sempre está a ser permeado pelas principais temáticas da pesquisa Alteridade, 

Trabalho, Cidades e Imigração. 

3. Resultados e Discussão 

Instituições de acolhida e de luta pelos direitos dos imigrantes estimam que hoje 

cerca de 40 mil paraguaios habitam a cidade de São Paulo, os distritos com maior índice 

estão na região central. Sendo os bairros do Brás, do Pari, da Barra Funda, do Bom 

Retiro e, na zona norte, a Vila Medeiros. O município de Guarulhos também aparece 

como uma região com um número elevado de imigrantes paraguaios, principalmente na 

Vila Any.  
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Os dados levantados via Ministério do Trabalho e Emprego confirmam a tese de 

a migração recente de paraguaios para o Brasil ser característica pela inserção destes 

na especialização no setor de confecção de roupas, um setor que sofre as 

consequências da terceirização e precarização da flexibilização da produção. Dessa 

forma a cidade de São Paulo “demanda” os contingentes migratórios laborais da 

confecção de roupas, através de sua estrutura viária e pelos grandes centros comercias 

que são a base da circulação anárquica do capital (a urbanização e produção 

desregulada). Diversas regiões da cidade são caracterizadas pelas marcas desse 

processo de produção e urbanização predatório. No caso as regiões do Brás e do Bom 

Retiro, as quais aparecem como o principal espaço de trabalho e moradia dos paraguaios 

em São Paulo. 

A cidade de São Paulo vem sendo marcada, desde a década de 1990, pela 

presença de pequenas fábricas (oficinas) de costura com a estrutura flexível de trabalho. 

Isto é, as grandes fábricas de costura estruturadas pelo modo de produção fordista 

começaram a ruir (meados da década de 1980), devido à emergente crise global de 

1973. Um novo modelo produtivo baseado na diminuição dos direitos do trabalhador, 

com progressivo aumento e diversificação dos modos de exploração (agora o trabalhador 

trabalha com um CNPJ). Esta terceirização de serviços desestabiliza a socialização da 

produção que a revolução industrial destronou do modo feudal – na indústria da moda é 

a “necessidade” de acompanhar as demandas estimuladas pelas incessantes 

propagandas e novos estilos de vida e cores do consumo da cultura do capital. As 

oportunidades para a abertura de pequenos negócios terceirizados (da produção total), 

nas regiões onde as corporações têm espaços para circulação de suas mercadorias – 

no caso as Grandes Cidades –, permite a retomada das relações de trabalho quase que 

para as formas patriarcal, familiar ou doméstica do antigo regime feudal (Harvey, 2014). 

Surge uma relação de submissão ao proprietário (no caso da oficina de costura) devido 

aos “favores” que este oferece ao conceder o emprego em suas formas “flexíveis” de 

trabalho durante o ano, é como se o trabalhador tivesse uma oportunidade de ganhar um 

dinheiro por seu “esforço” no trabalho e receber por peças produzidas. Evidentemente, 
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a circulação de migrantes pelo mundo se intensifica com a necessidade dos novos 

mercados e pela maior velocidade de circulação de mercadorias, os imigrantes 

paraguaios adentram no ciclo da costura transportados pelas vias da modernidade 

neoliberal, aparentemente pela vontade e necessidade individual de cada imigrante (pelo 

menos esse é o discurso dominante), estão sendo deslocados nos meandros dos 

territórios e fronteiras étnicos-sociais e materiais conforme a vontade da cadeia produtiva 

da moda. As condições de trabalho dos paraguaios estão sob o ritmo e a partir da oferta 

dos varejistas, ao invés de estarem regulados pela lei trabalhista brasileira, estão sob o 

ritmo das práticas do fast fashion, onde o imigrante (ou trabalhador nacional) recebe por 

peça confeccionada e trabalha conforme demandas ligadas às propagandas da moda 

das vitrinas da moda(Cortês, 2014) A flexibilização do modo produtivo capitalista traz em 

seu âmago formas das mais primitivas, ao mesmo tempo, travestidas pelo manto da livre 

iniciativa. 

É nesse cenário em que os imigrantes paraguaios estão inseridos, e onde, muitas 

vezes são encontrados em condições análogas à escravidão – em muitos casos 

reportados pelos meios de comunicação. Relatos de entrevistas demonstram como 

muitos imigrantes passam semanas sem ao menos saírem da pequena oficina onde 

trabalham, moram, comem, “habitam”. Essa situação pode ser desmascarada pelo relato 

de um imigrante paraguaio. 

Imigrante paraguaio: “Eu nunca morei com eles [sua irmã e cunhado], eu sempre 

morava no trabalho. Eu dormia, comia no trabalho.... Dormia em meu trabalho e acordava 

em meu trabalho! Foi assim também com [na oficina dos] os peruanos. Eles alugavam 

uma casa grandona e a gente trabalhava e morava lá...” 

A contradição do ser imigrante excluí seu direito enquanto humano para o habitar 

- o imigrante será apenas a mão de obra barata, sua moradia nada mais será do que um 

espaço de dormitório. “Reduzida a não ter outra função além do abrigo, essa moradia 

também é designada como habitação adaptada a homens que se encontram, eles 

mesmos, reduzidos apenas a sua função de trabalhadores.” (Sayad, 1998, p.81) 
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O pobre, o favelado, o encortiçado apresenta semelhanças com a condição do 

imigrante nas possibilidades que este tem de participar dos direitos civis e, de sua 

extensão, a ascensão social. Aliás, como foi constatado muitos imigrantes paraguaios 

vivem em cortiços e moradias autoconstruídas.  

Com salários baixos, sem direitos garantidos pela carteira de trabalho assinada, 

com a “missão” de enviar remessas para suas famílias no Paraguai e para morar nas 

regiões em que encontram trabalho (quando não habitam as próprias oficinas) muitos 

imigrantes encontram refúgio na vida dos cortiços do centro da cidade. Fica evidente 

como a condição degradada de moradia atinge os imigrantes paraguaios, em entrevista 

um imigrante paraguaio relata como foi descobrir o local em que sua irmã morava e como 

a ajudou a sair dessas condições, trocando com ela de posição.  

Imigrante Paraguaio: “Minha irmã morava aqui, quando ela trabalhava com os 

peruanos. Ao vir pela primeira vez, eu fiquei assustado, exclamei ‘você mora aqui?! Você 

não pode morar aqui!’ Depois eu percebi que precisava ‘descer da nuvem’ que eu estava 

andando, ver a realidade. Passou um tempo e minha irmã perguntou se eu podia 

emprestar um dinheiro para ela comprar um quartinho, de uma amiga paraguaia dela, 

que estava querendo dinheiro para ir morar na Espanha, daí emprestei e ela comprou 

esse quartinho que moro hoje. O valor foi dois mil reais. Depois que ela mudou para 

pensão eu fiquei com esse quartinho, logo não pago aluguel... [...]  

[O banheiro] uso compartilhado.... Com umas dez pessoas.... São dois banheiros 

públicos aqui dentro, mas a maioria das pessoas tem seu próprio banheiro na divisão do 

quarto. Eu não coloco aqui no meu quarto porque fica com muita humidade e tem o cheiro 

também...” 

O “quartinho” a que o imigrante paraguaio se refere está dentro de um galpão com 

mais de 70 quartos, de madeira, que estão uns sobre os outros entre fios e tubulações, 

o espaço é uma ocupação autoconstruída, dentro de um galpão, por brasileiros e 

imigrantes que trabalham na região do Bom Retiro, mas estão excluídos pelo mercado 

imobiliário de habitarem dignamente. 
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Através de informações tratadas do ministério do trabalho podemos verificar os 

dados que explanam quais os setores com maior frequência trabalhadores paraguaios 

com carteira assinada na cidade de São Paulo. 

Em 2013 o MTE tem estimado em 5.955 imigrantes paraguaios com registro em 

carteira em – média salarial de R$ 1.655,00 -, ocorrendo crescimento no ano de 2014 

para 7.119 – média salarial de R$ 1.170,00 -, e, com um relativo aumento no número de 

registrados em 2015 para 7.644 – média salarial de R$ 1.803,00. É expressivo no ano 

de 2015 o número de vendedores varejista sendo 437 contratos, alimentador de linha de 

produção aparece em segundo com 389 contratados, em terceiro vem o cargo de 

faxineiro com 225, setores da construção civil como pedreiro, marceneiro e ajudante de 

obra também têm relevância. Importante notar que vendedor varejista aparece em 

primeiro por causa da subdivisão das categorias de trabalho dentro de uma oficina de 

costura, por exemplo, na divisão metodológica e contratual do MTE aparecem registros 

em carteira como cortador de roupas, costureiro em reparação de roupas, bordador à 

máquina, passador de roupas (à mão) etc. Ademais, é preciso notar que a maior parte 

dos trabalhadores imigrantes no setor de confecção de roupas vive em condições de 

trabalho informal – com muitas denúncias e flagrantes de imigrantes paraguaios em 

condições desumanas.  

4. Conclusões 

Através desse resumo expandido é possível localizar as principais regiões onde 

os imigrantes paraguaios estão a habitar na cidade de São Paulo, como também, as 

suas condições desiguais as quais estão intimamente atreladas às relações de trabalho. 

Inseridos em uma cidade com estruturas sociais violentas de exclusão e exploração os 

imigrantes aparecem em setores de trabalho e moradia com alto índice de 

vulnerabilidade, através da devida literatura e de dados bem postos os leitores poderão 

melhor compreender a situação desse grupo migratório, assim como, pesquisadores têm 

a seu dispor informações para aprofundarem seus estudos e trazerem maiores 

contribuições ao universo científico migratório, solucionando problemas e criando 



GT1 
– 2 a 

2 a 4 de outubro de 2018 | São Paulo -SP | GT1: Migração e Sociedade Receptora 

56 
 

                    20 ANOS DEPOIS: A CONTEMPORANEIDADE DO                                                        

PENSAMENTO DE ABDELMALEK SAYAD 

políticas públicas suficientes para uma melhor recepção e um viver mais digno dos 

imigrantes paraguaios, demais latino americanos e cidadãos desse mundo na cidade de 

São Paulo. 

Palavras-chave: Fluxo Migratório; Exploração; Cortiços; Oficinas de Costura; 

Flexibilização Produtiva;  
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Os paradoxos da imigração entre bolivianos em São Paulo: moradia 

provisória e a produção da alteridade 
 

Fabio Martinez Serrano Pucci20 

1. Introdução 

Este trabalho busca refletir sobre a imigração boliviana em São Paulo à luz do 

pensamento de Sayad (1998). A partir de pesquisa empírica realizada em dissertação 

de mestrado (PUCCI, 2016) analisam-se os seguintes eixos da presença boliviana: 

trabalho, moradia e a produção da alteridade. Procura-se, então, articular os dados da 

pesquisa com o os conceitos de “centralidade do trabalho” e “ilusão do provisório” 

(SAYAD, 1998). 

Em relação à moradia, busca articular as noções de “moradia da pobreza” e 

“nomadismo urbano” (VÉRAS, 2003) da presença boliviana com a de “provisoriedade” 

(SAYAD, 1998). No que tange à sociedade receptora, busca-se desvendar os “paradoxos 

da alteridade” (SAYAD, 1998) a partir da fala de vizinhos bolivianos.  

Por fim, para compreender as relações de alteridade, utiliza-se como referência o 

pensamento de Elias &Scotson (2000) para refletir sobre a relação entre “estabelecidos 

e outsiders”. 

De maneira sucinta, portanto, o principal objetivo deste trabalho é identificar, 

analisar e estabelecer relações entre a constituição de territórios bolivianos na cidade, 

as diferentes soluções precárias de moradia da pobreza e as relações de alteridade com 

a sociedade receptora. 

2. Metodologia 

                                                           
20 Graduado e Mestre em Ciências Sociais pela PUC-SP. Atualmente é Doutorando em Sociologia na UFSCar. 
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 Para esta pesquisa foram selecionados dois distritos do Município de São Paulo: 

Brás e Pari, no centro, e Grajaú, na zona sul. A escolha se justifica por se tratar de 

concentrações distintas de bolivianos. 

 Adotou-se, como estratégia de inserção ao campo, o estabelecimento de contato 

com associações de moradores, com instituições religiosas, de assistência a imigrantes, 

organizações não-governamentais (ONGs) e as governamentais. Então, realizaram-se 

entrevistas semiabertas com 22 imigrantes, além de alguns vizinhos e profissionais de 

saúde que vivem e/ou trabalham nestes distritos. Entrevistaram-se bolivianos de ambos 

os sexos e com diferentes idades e tempo de permanência no país.  

Solicitou-se aos entrevistados, ao final da entrevista, que indicassem conhecidos 

seus que pudessem responder a pesquisa. Os nomes dos entrevistados foram mantidos 

em sigilo. As entrevistas foram realizadas somente após esclarecer-se ao entrevistado 

sobre os objetivos da pesquisa e de obter-se o seu consentimento livre.   

3. Resultados e discussão 

 A imigração de bolivianos para São Paulo tem início em 1950, formada 

principalmente por profissionais liberais. É a partir de 1980 que passam a chegar no país 

como mão-de-obra não qualificada, principalmente no ramo da costura, para trabalhar 

com os coreanos (SILVA, 1997). Aos poucos, os bolivianos começaram a se tornar 

proprietários e a empregar os seus compatriotas. 

 Atualmente, segundo o Censo Demográfico de 2010 (IBGE), há 21.680 bolivianos 

em São Paulo, o que representa o segundo maior grupo de imigrantes, depois dos 

portugueses. No entanto, há que se ressaltar que estes números subestimam o número 

real de imigrantes, uma vez que os indocumentados não costumam responder ao Censo. 

Ainda segundo o Censo Demográfico de 2010 (IBGE), 65,5% dos bolivianos são 

operadores de máquinas de costura. Menos de 15% desses imigrados possuem carteira 

assinada, o que é o caso de 59% dos moradores do Município de São Paulo. Isto reflete 

uma característica do ramo da costura: a subcontratação de mão-de-obra e a 
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terceirização dos serviços. A renda média de um boliviano é de R$ 1.280,00, enquanto 

os paulistanos ganham em média R$ 2.086,00.  

Segundo Sayad, “um imigrante é essencialmente uma força de trabalho, e uma 

força de trabalho provisória, temporária, em trânsito.” (SAYAD, 1998, p. 54). Este é 

precisamente o caso dos bolivianos que vêm ao Brasil com o intuito de trabalhar horas 

a fio durante anos, até juntarem um dinheiro e retornarem para a Bolívia. Há relatos de 

bolivianos que trabalham até 16 horas por dia. Os agentes de saúde revelam que é muito 

raro um boliviano procurar um posto de saúde, mesmo quando estão doentes, pois 

querem continuar trabalhando ininterruptamente. Além disso, pode-se dizer que o 

trabalho é motivo de orgulho para eles 

Porque nós aqui, na América do Sul, nós somos conhecidos como raça de bronze, 

porque gostamos de trabalhar. Se você fizer alguma pesquisa por aqui, você não 

vai achar um boliviano que seja preguiçoso. O boliviano gosta de trabalhar 

mesmo. (Rodriguez, boliviano, dono de um empreendimento no Brás, há 33 anos 

no país). 

A outra questão colocada é a de que este trabalho do imigrante é visto como 

temporário e provisório, tanto por ele quanto pela sociedade receptora. Segundo Sayad 

(1998), a “ilusão do provisório” é fundamental para que o imigrante se conforme a sua 

condição na qual se encontra. Ele só pode aceitar a sua condição de trabalho e moradia 

degradantes enquanto vê-las como situações provisórias. Ele não suportaria a imigração 

se admitisse para si mesmo que é uma condição definitiva. Assim: 

[...] essa contradição fundamental, que parece ser constitutiva da própria 
condição do imigrante, impõe a todos a manutenção da ilusão coletiva de um 
estado que não é nem provisório nem permanente, ou, o que dá na mesma, de 
um estado que só é admitido ora como provisório (de direito), com a condição de 
que esse ‘provisório’ possa durar indefinidamente, ora como definitivo (de fato), 
com a condição de que esse ‘definitivo’ jamais seja enunciado como tal. (SAYAD, 
1998, p.46). 
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Em relação à moradia, apenas 41,5% dos bolivianos vivem em “moradias 

adequadas”21, contra 64,3% no MSP (Censo 2010). Além disso, dois terços deles 

trabalham no mesmo lugar em que residem.  

As condições precárias de moradia também são suportadas pelos bolivianos 

apenas por conta da “ilusão do provisório”: 

Residente provisório por definição, o imigrante só deve ser alojado 
provisoriamente; trabalhador pobre, só deve ser alojado pobremente. Entretanto, 
posto que o caráter provisório do imigrante e de sua imigração não passa de 
uma ilusão coletivamente mantida, ele permite a todos que se sintam contentes 
com a habitação precária degradada e degradante, que se atribui ao imigrante. 
(SAYAD, 1998, p. 78, grifos nossos). 

 No caso dos bolivianos, percebe-se que boa parte deles optam por residir em 

moradias alugadas. No caso do Brás, costumam habitar nos cortiços. Já no caso do 

Grajaú, optam pelos aluguéis mais baratos ou mesmo pela autoconstrução. Isto revela 

que os bolivianos se tornam verdadeiros “nômades urbanos” (VÉRAS, 2003), residindo 

ora aqui, ora ali.  

Em todo caso, é possível perceber que esses imigrados evitam adquirir uma casa 

própria, não apenas por não conseguirem acessar crédito imobiliário, mas também 

porque a ideia do retorno está sempre presente para ele. Dessa maneira, o boliviano vive 

como um provisório que se eterniza, impedindo que se realizem projetos de maior 

importância (CHAMPAGNE, 2012), como a aquisição de uma casa própria.  

Os entrevistados afirmam que o que os manteve no Brasil foram os filhos que 

cresceram aqui. Assim, os bolivianos revelam que a aquisição da casa própria está 

relacionada ao desejo de oferecer estabilidade aos filhos. Pode-se dizer, portanto, que a 

“ilusão do provisório” (SAYAD, 1998) é suspensa quando os bolivianos pensam na 

estabilidade de seus filhos. Nesse momento, torna-se mais plausível que eles realizem 

projetos de maior importância, como a aquisição de uma casa própria. 

                                                           
21O IBGE “considera como adequado o domicílio particular permanente com abastecimento de água por rede 
geral, esgotamento sanitário por rede coletora ou fossa séptica, coleto de lixo direta ou indireta e com até dois 
moradores por dormitório.” (IBGE, 2004, s.p.). 
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No que tange à relação entre bolivianos e seus vizinhos brasileiros, percebe-se 

que estes aceitam aqueles apenas na medida em que eles não promovam festas ou 

manifestem a sua cultura. O preconceito para com eles se revelou mais forte justamente 

onde eles manifestam mais a sua cultura, que é o caso do centro. A principal reclamação 

é a de que as festas seriam barulhentas, com muita bebida e que atrairiam bandidos. 

Nesse sentido, a presença dos bolivianos é vista pelos antigos moradores do Brás 

como uma ameaça à sua identidade grupal. Passam, então, a recorrer à estigmatização 

como uma maneira de afirmar sua suposta superioridade sobre estes recém-chegados: 

Eles ainda estão com aquelas origens das tribos indígenas que eles são. Os 

maias, né, origem dos maias. Das tribos, né. (Valdinês, Vizinho brasileiro do Pari, 

aposentado). 

(...) povo de cultura indígena não tem o mesmo tipo de formação – acadêmica – 

do que nós – você, que talvez seja um estagiário, como eu que já me aposentei 

e trabalhei muito na minha vida. (Valdinês, Vizinho do Pari, aposentado). 

Dessa maneira, apontam os bolivianos como outsiders (ELIAS & SCOTSON, 

2000) responsáveis por todos os problemas do bairro. Os vizinhos “estabelecidos”, 

portanto, colocam a sua “indignação e protesto contra o fato de ser obrigado a suportar 

uma coabitação sentida como degradante, humilhante, com uma população degradada, 

desprezada, depreciada” (SAYAD, 2012, p. 36). 

Há também muitos casos de vizinhos que reclamam que os bolivianos estão 

ocupando o lugar dos brasileiros em creches e postos de saúde: 

A gente vai nos hospitais aí, só tem boliviano, cheio. A gente quase não vê 
brasileiro aqui na (...) posto [de saúde]. Você vai aí só vê boliviano, boliviano, 
boliviano. (...) Eu acho que tinha que ter os hospitais pra nós brasileiros. Boliviano 
deve ir lá pra Bolívia. Tá cheio. E não é só boliviano não. Esses africanos aí 
também tá cheio, cheio, cheio. Esse povo que vem se refugiar aqui no Brasil. 
(Josefa, vizinha brasileira do Brás, há 7 meses no bairro) 

É neste momento, então, que se desvendam os “paradoxos da alteridade” 

(SAYAD, 1998):a sociedade receptora aceita os imigrantes aqui apenas enquanto eles 

trabalharem. Mas não toleram sua presença quando ocorrem situações como o 
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desemprego ou a utilização de serviços públicos, quando há reações xenófobas. 

Portanto, ela tolera o imigrante com a condição de que ele “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). 

4. Conclusões 

A maioria dos bolivianos se concentra no ramo da costura, sem carteira assinada, 

com salários baixos e em condições precárias. Os resultados demonstram a centralidade 

do trabalho na vida desses imigrados. 

Há conjugação da moradia com o trabalho na maior parte dos casos. As moradias 

são muito precárias e consistem em cortiços (principalmente no Brás) e casas alugadas 

(tanto Brás quanto Grajaú).  

A “ilusão do provisório” (SAYAD, 1998) permite aos bolivianos contentarem-se 

com as condições precárias de moradia e trabalho. A ideia do retorno à Bolívia está 

sempre presente, o que explica a prioridade do aluguel. Assim, o provisório se eterniza, 

impedindo projetos de alguma importância (CHAMPAGNE, 2012), como a aquisição de 

uma casa própria.  

No entanto, estes projetos de maior importância se viabilizam nos casos em que 

os bolivianos querem oferecer estabilidade para os filhos, pois desejam que a segunda 

geração seja integrada à sociedade receptora.  

Os bolivianos são tolerados por seus vizinhos desde que se conformem a serem 

trabalhadores temporários. No entanto, eles são estigmatizados quando realizam suas 

festas, manifestam sua cultura, utilizam os serviços públicos de saúde e educação, e 

quando a crise econômica leva brasileiros a concorrerem com eles por vagas de trabalho.    

Palavras-chave: Bolivianos, Imigração, Provisoriedade, Moradia da pobreza, Alteridade. 
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Discriminação e preconceito em migração qualificada para o Brasil: 

restrições relatadas por estudantes na Universidade de São Paulo 
 

Cynthia Soares Carneiro22 

1. Introdução 

Adotando como referencial teórico autores como Abdelmalek Sayad (1998), 

Achile Mbembe (2014), Etienne Balibar e Immanuel Wallerstein (1991) e Giorgio 

Agamben (2007,2010), além de teóricos brasileiros como Abdias do Nascimento (1978) 

e Antônio Sérgio Alfredo Guimarães (2003,2004), a pesquisa analisa, por meio de 

depoimentos de estudantes que fizeram seu curso ou intercâmbio de estudos no campus 

da USP de Ribeirão Preto, a persistência de restrições formais e informais estabelecidas 

por órgãos oficiais brasileiros em desfavor de imigrantes originários do sul hemisférico. 

A hipótese inicialmente levantada é que pessoas originárias de Estados da 

América do Sul, Caribe e África, regiões de onde provém os estudantes entrevistados, 

mesmo quando portadoras de qualificações especiais e consideradas, em termos legais, 

como migrantes desejáveis, continuam a sofrer os efeitos da histórica política 

discriminatória brasileira em relação aos não-brancos, apesar de serem beneficiadas por 

tratados que estabelecem liberdade de circulação, como os Acordos de Residência do 

Mercosul, ou por programas intergovernamentais de estímulos à vinda de estudantes 

para o Brasil, como o Programa Estudante Convênio de Graduação e Pós-Graduação 

(PEC-G e PEC-PG), desenvolvido pelo Ministério da Educação desde a década de 1960. 

2. Metodologia 

                                                           
22 Doutora em Direito Internacional pela Faculdade de Direito da UFMG. Atualmente é professora de Direito 
Internacional Privado no curso de graduação da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto (FDRP-USP), onde também 
ministra a disciplina Migrações Internacionais e Desenvolvimento no Estado Democrático de Direito no curso de 
mestrado. Coordena o grupo de pesquisa e extensão universitária GEMTI (Grupo de Estudos Migratórios e 
Assessoria ao Trabalhador Imigrante) sediado na mesma instituição. 
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Para a análise da contradição entre normas que estabelecem direitos migratórios 

especiais e a persistência de práticas administrativas costumeiras, a abordagem tem 

aporte teórico, dogmático e etnográfico. A análise teórica debruça-se em estudos 

históricos, sociológicos, antropológicos e jurídicos relativos às políticas migratórias no 

mundo contemporâneo, a caracterizar um permanente estado de exceção a direitos aos 

imigrantes considerados indesejáveis (AGAMBEN, 2003, 2004). O estudo da dogmática 

jurídica aprofunda a análise do conteúdo de textos legais e convencionais vigentes no 

Brasil remetendo-se às primeiras leis republicanas relativas à imigração, mas, 

especialmente, comparando os recentes diplomas aprovados, como a Lei de Migração 

(Lei 13.445/2017), seu Regulamento (Decreto 9.199/2017) e as recém aprovadas 

Resoluções do CNIg. 

Para averiguação da hipótese, contudo, a teoria e a dogmática jurídica tem como 

suporte estudos etnográficos baseados em depoimentos de estudantes matriculados em 

cursos de graduação e pós-graduação da USP, no campus de Ribeirão Preto. Estes 

depoimentos são fornecidos por meio de entrevistas abertas e em profundidade, 

realizadas nos termos dos critérios estabelecidos pela Resolução 510/2016 do CONEP, 

relativa às Normas Aplicáveis a Pesquisas em Ciências Humanas e Sociais.  

Para esta pesquisa foram ouvidos seis estudantes, sendo três deles do Peru, um 

da Jamaica, um da Angola e, finalmente, um pesquisador proveniente da Universidade 

de Alexandria, no Egito, selecionados pelo método denominado snowball, no qual um 

colaborador indica outro para contribuir com seu testemunho. 

Sua narrativa foi confrontada com as normativas migratórias que estabelecem 

benefícios especiais, por meio de tratados e programas de atração de estudantes 

internacionais, de forma a identificar práticas administrativas, reguladas ou não, que 

restringem tais benefícios. Tais restrições podem ser formais, quando estabelecidas por 

resoluções administrativas, ou informais, quando identificadas por condutas 

discriminatórias dos agentes migratórios ou policiais. 

3. Resultados e discussão 
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O número de intercambistas no campus da USP em Ribeirão Preto tem 

aumentado em razão do credenciamento da universidade, no ano de 2011, ao Programa 

Estudante Convênio de Graduação e Pós-Graduação (PEC-G e PEC-PG), quando 

passou a receber alunos provenientes da América Latina, Caribe e África.  

O Acordo de Residência do Mercosul (BRASIL, 2009) tem, igualmente, promovido 

a circulação de estudantes entre os Estados signatários e, atualmente, esses compõem 

a maioria dos estrangeiros no campus de Ribeirão Preto. 

A pesquisa demonstrou que, apesar da condição de “imigrantes qualificados”, os 

estudantes provenientes do sul hemisférico continuam sujeitos às discriminações 

historicamente impostas pelas leis migratórias brasileiras que, ao longo do último século, 

tem orientado os serviços de imigração (CARNEIRO, 2017). É o que demonstram os 

relatos de experiências vividas junto a Consulados, Polícia Federal e Polícia Militar 

brasileira. Evidenciou, igualmente, que, uma vez na universidade, os estudantes sofrem 

com o racismo estrutural brasileiro, fruto de quatrocentos anos de escravidão e da 

significativa participação do Brasil na formação do conceito moderno de negritude e 

africanidade (MBEMBE, 2014). 

Esta problematização surgiu incidentalmente, pois a intensão inicial, proposta por 

alunos aos pesquisadores do Grupo de Estudos Migratórios e Assessoria ao Trabalhador 

Imigrante (GEMTI), sediado na FDRP-USP, era a criação de um banco de dados com 

depoimentos prestados por estudantes intercambistas no campus de Ribeirão Preto 

sobre sua história de vida, sua universidade de origem, as razões que os levaram a 

escolher o Brasil como lugar de estudo, além das dificuldade encontradas para a 

integração na vida universitária e sociedade brasileira. O propósito seria conferir a estes 

estudantes um lugar de fala para que se fizessem conhecidos, além de oportunizar-lhes 

a expressão de possíveis dificuldades encontradas no processo de ingresso e integração 

ao país de destino e à vida universitária brasileira (SAYAD, 1998). 

Desde a primeira entrevista fornecida por um estudante de medicina de origem 

peruana, pudemos identificar dificuldades encontradas no processo de admissão, junto 
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ao Consulado do Brasil no Peru. Os relatos subsequentes invariavelmente mencionavam 

suas dificuldades de acesso e de integração.  

Ao nos depararmos com tais aspectos, problematizamos as questões levantadas 

nos relatos fornecidos para aprofundar sua análise, e o projeto de pesquisa foi inscrito 

no sistema CEP-CONEP para avaliação de um dos Comitês de Ética da universidade. 

Isto porque pesquisas que envolvem a participação de pessoas podem importar em 

riscos àqueles que concordam em dar sua contribuição, e todo cuidado deve ser 

empreendido no sentido de evitá-los ou minimizá-los. Tais riscos podem decorrer do 

próprio desenvolvimento da investigação ao despertar traumas superados, reviver 

sentimentos negativos, recordar dores sublimadas, ou, até mesmo, da divulgação dos 

resultados da pesquisa, em razão da exposição dos participantes, tornando-os 

vulneráveis.  É, justamente, o caso desta pesquisa, que tem o potencial de expor os 

participantes às autoridades migratórias brasileiras, principalmente em contextos 

políticos nos quais a lógica da segurança nacional e da ameaça estrangeira se sobrepõe 

às normas garantidoras de direitos humanos.  

Quando iniciamos a formação do banco de dados, não tínhamos a dimensão 

desses efeitos, pelo fato dos estudantes serem imigrantes qualificados, beneficiados por 

tratados ou acordos intergovernamentais e interinstitucionais, além de gozarem da 

situação regular no Brasil e de uma conjuntura democrática e receptiva aos imigrantes, 

manifesta da realização da I Conferência sobre Migração e Refúgio, promovida pelo 

Ministério da Justiça e Ministério do Trabalho. 

 No entanto, durante a coleta de depoimentos, a identificação das restrições que 

lhes foram opostas por órgãos migratórios brasileiros, embora os estudantes não tenham 

se dado conta dissona ocasião em que ocorreram, além da reação emotiva dos 

participantes ao narrar experiências negativas, tornaram evidentes os possíveis efeitos 

negativos da investigação em relação aos colaboradores. 

Na ocasião, entretanto, o projeto estava sob regência da Resolução 466/2012, e 

seu desenvolvimento foi obstaculizado pelos seguintes motivos: a formação do banco de 

dados já estava em curso, o que impossibilitava análise posterior do CEP; a 
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manifestação da concordância em participar da pesquisa e a autorização ao uso de 

imagem foram feitas em documento que não continha os estritos termos exigidos pela 

resolução, voltada às pesquisas em ciências médicas, e alguns participantes já tinham 

deixado o Brasil; além disso, a gravação da imagem dos depoentes comprometia a 

obrigatoriedade do sigilo sobre sua identidade, mesmo tendo sido expressamente 

autorizado o seu uso e, portanto, a quebra de sua privacidade. 

Posteriormente, a publicação da Resolução 510/2016 possibilitou a continuidade 

do projeto, ainda em curso, e a publicação de seus resultados, posto que essa normativa, 

voltada exclusivamente para pesquisas em Ciências Sociais, admite a constituição de 

bancos de dados antes da problematização específica; dispensa o registro de 

consentimento por escrito, admitindo que a anuência do participante seja manifesta por 

outros meios idôneos, além de possibilitar que autorizem, de forma expressa, a quebra 

do sigilo sobre sua identidade (BRASIL, 2016). Apesar disso, na divulgação dos seus 

resultados, optamos por manter o sigilo dos depoentes, de forma a preservá-los de 

possíveis atitudes arbitrárias de autoridades migratórias brasileiras. 

Frente a esses impasses, podemos afirmar que o principal resultado desta 

pesquisa foi, justamente, a constatação acerca dos riscos a que imigrantes Sul-Sul estão 

expostos no Brasil, mesmo quando qualificados, portanto, “desejáveis”, em situação 

regular e protegidos por tratados e acordos que lhes beneficiam. Pesquisas com este 

aporte metodológico devem considerar que os relatos sobre restrições experimentadas 

junto a órgãos migratórios brasileiros, como consulados e polícia de fronteira, podem 

gerar denúncias de arbitrariedades dos agentes migratórios, suscetíveis de promover 

retaliações. Além de tais práticas, a exposição de situações de violência verbal por parte 

de brasileiros e, inclusive, da violência física em abordagens policiais dentro do campus 

universitário, experimentadas especialmente por estudantes negros, constrangem os 

estudantes no momento que revivem tais situações em suas narrativas. 

Os estudantes intercambistas originários de Estados signatários do Acordo de 

Residência do Mercosul, apesar de serem destinatários de direitos especiais, não são 
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informados pelas autoridades, que teriam obrigação de fazê-lo, sobre meios menos 

gravosos ao seu ingresso, que acaba sendo, injustificadamente, obstaculizado.  

No Consulado do Brasil no Peru, a exigência de pagamento em espécie de 

seguros-saúde oferecidos a preços exorbitantes levam os estudantes a se submetem a 

exigências administrativas incompatíveis com o denominado “visto Mercosul” e com o 

própria universalidade sistema público de saúde no Brasil, o que pode inviabilizar 

definitivamente sua vinda, conforme constatamos nos relatos, ou, ao menos representar 

onerosidade excessiva e injustificada. Necessitando de cuidados médicos, uma 

intercambista foi tratada pelo SUS antes que o seguro contratado liberasse seu 

atendimento.  

Uma vez no território brasileiro e na universidade de destino, os estudantes 

relatam que sentem grande dificuldade em se integrar, que sofrem racismo velado, posto 

que discriminados pelos demais colegas de curso, e que tem, inclusive, dificuldade em 

se identificar com eles, todos brancos e de alto poder aquisitivo, principalmente em 

cursos como Medicina e Odontologia, uma realidade que não corresponde à sua 

universidade de origem. 

Quando negros, o racismo torna-se explícito, pois estão sujeitos a injúrias morais 

e violência física, especialmente por parte da Polícia Militar, que tem permissão de entrar 

nos campi da USP, apesar da Guarda Universitária, onde passam a constranger pessoas 

que consideram “suspeitas”. O relato da agressividade policial nessas abordagens 

chegou a provocar lágrimas vertidas pelo estudante proveniente da Jamaica, filho de 

médicos e estudante de Odontologia. 

Apesar de todos terem sido unânimes em contar que escolheram o Brasil em 

razão da suposta “alegria e hospitalidade” dos brasileiros, ao final, ficou evidente, que as 

expectativas restaram frustradas. Esperavam encontrar um lugar acolhedor, solidário e 

democrático, mas a impressão que ficou para esses estudantes é de um Brasil racista, 

elitista e excludente, de uma universidade frequentada por estudantes que os obrigavam 

a justificar e explicar, todo o tempo, sobre os processos de seleção aos quais foram 

submetidos para ingressar na USP e a razão de estar no país. 
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Os episódios vividos no Brasil desconstruíram suas ilusões fundadas no mito 

internacionalmente propagandeado por acadêmicos brasileiros sobre a existência de 

uma “democracia racial” brasileira. 

4. Conclusão 

Pelos depoimentos colhidos, a hipótese inicialmente formulada pelos 

pesquisadores pode ser confirmada. 

Foi possível constatar que imigrantes identificados pelas autoridades 

migratórias e policiais brasileiras como não-brancos continuam a enfrentar barreiras ao 

acesso ao território brasileiro, a evidenciar a continuidade de uma histórica política 

discriminatória. 

Isto ocorre mesmo em face a leis benéficas, fundadas em paradigmas 

humanitários, e a acordos internacionais e interinstitucionais que promovem a vinda de 

pessoas com qualificações especiais ao Brasil. 

Tais práticas de controle e rejeição aos imigrantes provenientes de Estados 

do Hemisfério Sul evidenciam a supremacia dos costumes, definidos como práticas com 

“consciência de dever jurídico”, sobre leis e tratados, o que é incompatível com nosso 

sistema jurídico, para o qual regulamentos administrativos devem ser compatíveis com 

normas hierarquicamente superiores. 

 

Palavras-chave: Migração Sul-Sul, Mercosul, PEC-G, órgãos migratórios, costume 

jurídico 
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