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INTRODUÇÃO 
 
 

 
Refletir sobre migrações coloca qualquer pessoa diante de uma realidade 
que, sem dúvida, definirá o futuro do mundo, indicando a estrada a ser 
percorrida pela humanidade no rumo de um novo processo civilizatório. 
 

Hoje novos pólos de poder surgem no Hemisfério Sul, pois a população do Norte se 
estagnou. Os fluxos migratórios se inverteram, do Sul para o Norte (os Estados 
Unidos estão se ‘latinizando’ e ‘asiatizando’ e a União Européia se ‘africanizando’ e 
‘arabizando’). Os países da OCDE procuram manter a dianteira em termos de 
capacidade financeira e tecnológica, mas o envelhecimento, além da redução da 
população desses países, está provocando uma atração crescente de jovens e de 
cérebros qualificados (VIZENTINI, 2005, p.2).  

 
Como a história da humanidade nasceu com os passos dos homens e 
mulheres que se deslocavam, assim o futuro da humanidade vai depender 
da capacidade de conviver com todas as culturas e raças que se 
desenvolveram desde os seus primeiros passos. Isso passa, hoje, pelo 
encontro de MIGRANTES. Necessita-se de muita coragem, sem retórica, 
para assimilar essa nova realidade que o migrante aponta e assim 
construir um outro mundo, onde as diferenças não sejam motivo de 
conflitos, mas de enriquecimento. 
 
O trabalho que ora é apresentado quer ser mais uma semente nesse 
processo que se desenvolve desafiando a capacidade criadora e 
integradora de todos. São abordadas questões como o surgimento do 
Sexto Continente: Migrantes; as Migrações no Mundo, no Brasil e no 
Rio Grande do Sul; Desafios oriundos do fenômeno migratório atual; 
Políticas Públicas frente a esse fenômeno; e os Serviços aos Migrantes. 
Estes conteúdos foram enriquecidos com as análises de Alfredo 
Gonçalves e Rosita Milesi sobre o tema das migrações. 
       
 
 

Porto Alegre, 2009 
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MIGRAÇÕES: SEXTO CONTINENTE 
 

Um novo conceito está ganhando espaço na sociologia das migrações: o 
“Sexto Continente”. Constituído por pessoas e povos em movimento o 
Sexto Continente caracteriza o migrante à procura de soluções pessoais, 
bem como a massa humana à procura de novos equilíbrios frente às 
mudanças decorrentes da reestruturação da economia, da cultura, da 
saúde, do lazer e da segurança, exigida pelas conquistas tecnológicas e 
pela facilidade dos meios de comunicação, de transporte e locomoção.  

 
O “Sexto Continente” é o mundo das aspirações e sonhos da humanidade 
inconformada com a situação atual, onde coexistem a grande 
concentração de recursos materiais, financeiros e tecnológicos com a 
enorme exclusão do mercado de trabalho seja dos jovens como também 
dos mais idosas. Hoje o braço humano se tornou supérfluo: se, no 
passado, havia exploração, hoje reina exclusão. No passado a 
humanidade vivia da agricultura e estava ligada a terra, hoje menos de 
50% das pessoas dependem da produção agrícola. A desmaterialização1 
da produção, fazendo do conhecimento a verdadeira riqueza, provoca a 
necessidade de deslocamento contínuo das forças produtivas. 

 
Os mais de 214 milhões de pessoas que nos últimos anos trocaram de 
país, de mais de um bilhão que migraram dentro dos seus países, se 
tornaram para toda a humanidade um desafio tão atual que o Secretário 

                                                
1 O fenômeno da desmaterialização, ou seja, o processo produtivo em que os produtos fabricados, 
cada vez, possuem quantidades menores de matérias primas, está gerando impactos sobre a economia 
dos povos em via de desenvolvimento. Como exemplo, a América Latina em 1980 participava com 
15% das matérias primas consumidas pelo mundo, hoje participa com apenas, aproximadamente, 4%.  

1 



 9

Executivo da ONU, Kofi Annan, em 2004, antes de deixar o cargo, 
preparou um texto sobre as migrações e convocou todos os chefes de 
estado para um amplo debate sobre o fenômeno migratório. 

 
 

Os migrantes constituem uma fronteira2 invisível entre dois mundos. O 
simples fato de migrar questiona, por um lado, os fundamentos de uma 
ordem mundial assentada sobre a concentração de renda e a exclusão 
social, por outro lado, aponta para a necessidade urgente de mudanças 
profundas, com vistas à construção de novas relações sociais, culturais, 
econômicas, jurídicas e religiosas na convivência humana. 
 
 
Gonçalves (2006) afirma que praticamente todos os países, ricos ou 
pobres, há pessoas vivendo em condição difíceis, devido à sua condição 
de imigrante e acrescenta que, em tempos de crise, a tendência é que 
cada país defender seus próprios cidadãos, em detrimento dos 
estrangeiros, numa atitude corporativa entre políticos, sindicalistas e 
militares. A barreira entre os de dentro e os de fora tende a levantar 
muros cada vez mais altos. Contudo, num ambiente onde se misturam 
pessoas e raças, línguas e bandeiras, moedas e costumes, mercadorias e 
preços, há também espaço para a criação de novas relações humanas. 
Embora leis mais rígidas e muros, uns visíveis outros invisíveis, separem 
os países, isso, conclui o autor citado, não impede que os migrantes 
construam pontes e cruzem fronteiras. 
 
 
Consciente ou inconscientemente, só pelo fato de estarem a caminho, os 
migrantes denunciam uma organização social que deixa tantas pessoas 
do lado de fora, ao mesmo tempo em que, com seus passos e seus 
sonhos, anunciam o horizonte de uma nova ordem mundial na qual 
todos tenham iguais oportunidades de inclusão. 
                                                
2 Análise de Gonçalves (2006) afirma que o migrante vive num “complexo fronteiriço”, enfrentando 
diversos tipos de fronteiras: geográfica – lugar de passagem ou trânsito, onde o migrante procura 
acolhida, alojamento, alimentação, além das preocupações com a documentação; política – tem que 
enfrentar o ordenamento jurídico do país, ou seja,  a Constituição e as leis migratórias do país de 
destino. É uma fronteira que se relaciona diretamente com os órgãos responsáveis pelo controle da 
emigração e imigração; simbólica – faz o enfrentamento de estruturas que envolvem conotações 
culturais, religiosas e morais do país de destino. 
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Mudou radicalmente a maneira de se viver. Mas o homem atual vive 
sobre as ruínas do mundo agrícola e do mundo industrializado. Faz-se 
necessário um passo de superação assimilativa e integradora das 
populações sobrantes da velha civilização, que não podem ser destruídas. 
Há inúmeras tentações de “limpeza humana” que passa por projetos de 
favorecimento do aborto e da legalização da eutanásia. Chegou o 
momento de o ser humano ter a coragem de assumir sua humanidade 
enfrentando a realidade social provocada pelos avanços da ciência. 
Chegou o momento de a ciência fazer o passo decisivo do humano no 
seu projeto. Os migrantes são realmente o “Sexto Continente” que, com 
sua presença silenciosa e seu passo corajoso, contestam a estrutura 
egoísta e excludente da atual convivência humana. Os migrantes 
proclamam que não é mais suficiente produzir, mas é preciso  viver e 
criar condições para todos viverem. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
             Fronteira ou fronteiras? 

 
 
 

As diversas dimensões do conceito de fronteira, elaboradas por GONÇALES 
(2006), favorece a compreensão e ilustram o tema do “Migrações: Sexto 
Continente”. O conceito de “fronteira” caracteriza uma realidade ambígua, lugar 
escorregadio e impreciso onde o migrante não é mais cidadão do país de origem 
e, por outro lado, ainda, não o é no país de destino.  Os “complexos 
fronteiriços”, para usar uma expressão cara à sociologia das migrações, 
costumam ser, ao mesmo tempo, espaços de conflitos e de solidariedade. Assim, 
no conceito de “fronteira” pode se destacar pelo menos três concepções: 
 
 A primeira concepção é de fronteira geográfica ou física, 

caracterizada pela zona onde um ou mais países cruzam seus territórios. 
Quando se trata de uma fronteira “seca” ou ligada por ponte, ocorre, em 
geral, um grande fluxo e refluxo de migrantes. Os serviços demandados 
pelos migrantes nessa dimensão é a acolhida, o alojamento, a 
alimentação e questões relacionadas com a documentação. Os embates 
dos migrantes se dão diretamente com as autoridades policiais. 
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 A segunda concepção é de fronteira política. Aqui se interpõem não 
tanto os limites geográficos e sim a história e a formação dos países 
envolvidos com suas Constituições e as leis migratórias que podem 
representar os verdadeiros muros que separam dois ou mais povos. Esta 
fronteira relaciona-se diretamente com os poderes públicos e com o 
Congresso Nacional de cada país, bem como com os órgãos responsáveis 
pelo controle da emigração e imigração. Entram em cena o Ministério das 
Relações Exteriores, o Ministério da Justiça, , o Ministério do Interior, a 
Polícia Federal entre outras instituições públicas. Numa palavra, a 
fronteira desloca-se para a capital do respectivo país. Essa fronteira pode 
abrir-se ou fechar-se de acordo com a atmosfera política dos países em 
questão.  

 
 
Na fronteira política está em jogo para o migrante a inserção e a 
integração na vida social e política do novo país. Trata-se, aqui, de 
reconstruir a cidadania a bem dizer desde o início. Por isso é que muitos 
migrantes logram cruzar a fronteira territorial, mas vêm-se obrigados a 
deter-se diante da fronteira política, permanecendo irregularmente no país 
de destino. Contam-se hoje com milhares e milhões de imigrantes 
clandestinos em todo o mundo. Aos migrantes, nessa esfera, são 
imprescindíveis os serviços de uma assessoria jurídica, bem como a 
preocupação com a incidência sobre os poderes públicos. Saber como 
funcionam as leis e os órgãos que as manipulam, por um lado, conquistar 
espaços na área política ou nos meios de comunicação social, por outro, 
serão tarefas indispensáveis. 

 
 

 

Na fronteira simbólica ou cultural, estão em jogo as atividades 
relacionadas à conscientização, organização e mobilização dos migrantes. 
Aqui se entrelaçam, por um lado, tradições culturais e religiosas dos mais 
diferentes povos e, por outro, as reivindicações e lutas pelo direito de 
cidadania plena. A memória histórica e cultural de cada grupo de 
imigrantes pode tornar-se uma ferramenta de transformação social com 
participação  dos migrantes e inserção na comunidade de destino. 
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 A terceira concepção é de fronteira simbólica ou cultural. Trata-se de 

uma noção mais vaga que as anteriores, mas nem por isso menos importante. 
Ela tem conotações culturais, religiosas e morais ao mesmo tempo. Seus 
contornos têm, de um lado, o que se poderia chamar de uma cultura ou 
civilização individualista e mercantilizada; de outro, o sonho e a construção 
do “outro mundo possível”, como se expressam os participantes do Fórum 
Social Mundial. Em outras palavras, a economia globalizada de corte 
neoliberal contrasta com a ‘utopia da civilização do amor e da solidariedade’. 
Ou ainda, de uma parte, a filosofia materialista, marcada pelo marketing e 
pelos intensos apelos ao consumo, ao sexo fácil e ao lucro, de outra, a busca 
de uma existência justa, frugal e fraterna, econômica, social e 
ecologicamente sustentável.  

 

Na fronteira simbólica ou cultural os protagonistas envolvidos, além dos 
migrantes, são as organizações e mobilizações sociais, tais como entidades, 
organizações não governamentais, igrejas, movimentos sociais, associações e 
sindicatos.  
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OS FLUXOS MIGRATÓRIOS  
 

1. As Migrações no Mundo 
 
Migrações, Noções  
 
Migrações - noções  
 
Migração é um processo de pôr-se a caminho (indivíduos ou grupos) 
para chegar a um destino. As migrações sempre existiram, enquanto 
deslocamento dos povos, desde o aparecimento da humanidade.  
 
No final da Idade Moderna o avanço do capitalismo gerou a mobilidade 
do trabalho (questão social), ou seja, retirou os instrumentos de 
produção de grande parte dos trabalhadores, provocando a exclusão, 
obrigando-os a migrar para sobreviverem. 
 
Hoje a migração mundial é o “novo rosto da questão social3”. Muitos 
migrantes vivem em condições de exclusão: sem documentos, educação, 
sem direito à reivindicação, ao trabalho, à saúde, enfim sem cidadania. 
                                                
3 A 1ª. questão social é fruto da industrialização iniciada no século XVIII que gerou mudanças 
radicais nas relações humanas, desmantelando o tipo de produção ligado a agricultura e deslocando 
grande número de pessoas para trabalhar nas fábricas. Migração interna, jornada de trabalho 
prolongada, surgimento de periferias nos centros urbanos, graves problemas de saúde coletiva, 
exploração do trabalho infantil e feminino, produzem a revolta dos trabalhadores e o questionamento 
dos intelectuais sobre maneira desumana de trabalhar exigida pelo processo produtivo. Se a máquina 
gerou a 1ª. questão social, hoje a informatização comandando o processo produtivo revoluciona as 
relações humanas e deixa na miséria as forças produtivas humanas, pela exclusão das mesmas que se 
tornam supérfluas por causa da informatização. Isto provoca uma “nova questão social” forçando 
deslocamentos populacionais no mundo globalizado.   

2 
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As tensões surgidas no mundo levam a considerar a realidade migratória 
como o ambiente mais propício para se esconderem “subversivos”. Desta 
maneira o imigrante sente-se atingido, tornando-se o bode expiatório dos 
problemas da globalização do capital (ZAMBERLAM, 2004). 
 
 
Migrações – números 
 

75.000.000

120.000.000

175.000.000

214.000.000

1960 1990 2000 2008

E voluç ão da mig raç ão mundial:  1960-2008

 
       FONTE: Dados a partir do GCIM e IOM de Genebra. Os dados de 2008, estimados. 

 
 

Enquanto a população mundial nas últimas décadas cresceu 100%, os 
emigrantes mais que dobraram (133%). A grande característica desse 
novo fluxo migratório é em direção sul-norte, ou seja, de países em 
desenvolvimento para países desenvolvidos.  
 
Na América Latina e Caribe a mobilidade humana de latinos (inclusos os 
brasileiros) já supera os 53 milhões de pessoas fora de seu país de 
origem (OCIM, 2007). A grande maioria, 32 milhões estão nos USA 
(37% destes são indocumentados / clandestinos), 7,4 milhões estão em 
países da América Latina. Os demais na Europa, Ásia e África.  
 

Para organismos internacionais, como o Banco Mundial e 
Interamericano, as remessas dos emigrantes (em torno de 300 bilhões de 
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dólares ao ano), passam a ter um significado especial, como fator de 
desenvolvimento para os países de origem. Somente para a América 
Latina e Caribe estão sendo remetidos anualmente em torno de 68 
bilhões de dólares (Brasil U$ 7,1 bilhões).  
 
Focos de atração e de expulsão  
 

PAÍSES QUE EXPULSAM E PAISES QUE ATRAEM MIGRANTES 
Países que + 

expulsam    Total em 2007 
Países que + 

atraem  Total em 2007 
China 40.000,000 Estados Unidos 41.000,000 
Índia 23.000,000 Federação Russa 15,300,000 
México 18.000,000 Alemanha 8,300,000 
Filipinas 8.000,000 Ucrânia 7,900,000 
Brasil 4.600,000 França 7,200,000 

  

Índia 6,900,000 
Canadá 6,500,000 
Arábia Saudita 5,900,000 
Austrália 5,200,000 
Paquistão 4,900,000 
Reino Unido 4,500,000 

FONTE: Dados a partir do GCIM e IOM de Genebra, 2008 
 

Migrações – razões 
 

Foram inúmeras as mudanças ocorridas no sistema produtivo dentro da 
dinâmica da globalização de mercado que afetaram os trabalhadores, ora 
excluindo-os, ora atraindo-os (ZAMBERLAM & CORSO, 2006).  
 
 No campo econômico: a partir da década de 1980 o capital começa a 

conquistar novos mercados e a introduzir novas matérias primas 
através de blocos econômicos. Impõe privatizações, fusões de mega-
empresas, movimentação eletrônica do dinheiro sob a forma 
especulativa, globalização do consumismo, restrição aos direitos 
trabalhistas, terceirização no processo produtivo. 
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 No campo tecnológico: inovações são introduzidas no sistema 
produtivo nas áreas de informática, telecomunicações, robótica, 
micro-eletrônica, engenharia genética, provocando uma verdadeira 
revolução, tornando o mundo realmente uma “aldeia global” e as 
pessoas uma multidão solitária. 

 
 No campo político: ressurge o conceito de “império”, aquele que 

“impõe”, “domina”, comandado pelas gigantescas corporações, que 
se expressam nas políticas agressivas dos países centrais. O Estado-
nação cede espaço ao Estado-comercial; aquele passa a ser um 
simples executor de políticas econômicas de “fora”. Tudo é articulado 
em rede onde os interesses econômicos se sobrepõem às decisões 
políticas. 

 
 No campo filosófico-cultural: instaura-se uma crise profunda de 

conceitos e valores da modernidade, como: a que servem a razão, a 
ciência, a tecnologia, o progresso, a democracia, o estado, a vida, se 
as pessoas não sabem dialogar, partilhar a riqueza e renda, viver em 
paz, respeitar o meio ambiente, conviver com a diversidade cultural, 
religiosa e racial? 

 
 
2. AS MIGRAÇÕES NO BRASIL 
 
As correntes migratórias no Brasil 
 
Pode-se identificar as principais correntes migratórias na formação do 
Brasil: 
 
 �Migrações formadoras dos povos pré-colombianos. Em torno de 

50 mil anos atrás, povos oriundos da Ásia,via estreito de Bering, 
chegaram à América e Brasil. 

 
 Migrações dos “conquistadores”. Portugueses, holandeses, 

franceses e espanhóis passaram a organizar o espaço territorial e 
intervieram nas sociedades indígenas, escravizando-as. O fluxo 
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migratório, especialmente do conquistador português, estava 
vinculado: a) à apropriação militar e econômica da terra; b) a 
indivíduos atraídos pelo comércio do açúcar, pela mineração e 
algumas atividades agrícolas ou pelas obras de infra-estrutura. 

 
 

 Migrações das populações indígenas. Presentes mais de 970 povos 
/nações com aproximadamente 5 milhões de pessoas, migravam 
constantemente em busca da “terra sem males”. Com a chegada dos 
“conquistadores” as razões das migrações mudaram: os 
deslocamentos passaram a ser fugas da escravidão, do genocídio, das 
doenças transmitidas pelo branco. 

 
 
 Migrações “forçadas” de escravos africanos. Estes africanos 

trazidos a ferro e fogo para o Brasil como “mercadorias”, tratados 
piores que os animais, tinham uma vida útil de aproximadamente 20 
anos. Trabalhavam em torno de 14 horas ao dia e depois confinados 
em senzalas. A história registra que essa migração forçada trouxe 
cerca de 3,6 milhões de africanos, além dos mais de 30% mortos na 
travessia do Atlântico. 

 
 
 Migrações de colonização. Agricultores e trabalhadores europeus , 

no século XIX, excluídos da reorganização político-econômico pela 
implantação da lógica do capitalismo e, mais tarde, povos do Oriente 
vieram para  consolidar a dominação do território, ocupar as terras de 
mataria e os espaços de fronteira. Tinham como função principal a 
produção de alimentos básicos. 

 
 
 Migrações de trabalhadores especializados. Trabalhadores 

europeus e asiáticos, com relativa qualificação, imigraram no pós 2ª 
Grande Guerra Mundial para o setor de serviços e em postos de 
trabalho no processo de industrialização do país. 

 



 18

 
 
 Migrações de trabalhadores clandestinos e de escala temporária 

(últimas décadas). São trabalhadores excluídos na origem pela 
concentração de riqueza e renda, pobreza, por ditaduras, ou 
desafiados a buscar melhores condições de vida, mas que 
encontraram apenas a intolerância da legislação, da autoridade e da 
sociedade brasileira. Apesar do retorno de governos democráticos 
este fluxo continua. 

 
 
 Migrações internas. No início do século XX começou o processo de 

“enxamagem”. Esgotado o espaço territorial dos imigrantes europeus 
nas ‘colônias velhas’, seus descendentes são estimulados a buscar 
novas fronteiras agrícolas iniciando o ciclo da migração para as 
‘colônias novas’. A partir da década de 1930 o estímulo de políticas 
públicas, iniciou a colonização em áreas de terras devolutas. Nas 
décadas de 60 em diante, da Revolução Verde na agricultura introduz 
a “modernização mecânico-químico-biológico”, levando o setor 
agrícola à monocultura gerando um tremendo êxodo rural-rural e 
rural-urbano.  

 
Hoje surge o fenômeno da “circularidade” – trabalhadores 
desempregados, da economia informal e os excluídos que, 
pressionados pela falta de perspectivas, buscam trabalho onde ouvem 
dizer que há. É um exército em contínuo movimento que inclui 
trabalhadores rurais (êxodo rural) e urbanos que vão para as cidades 
médias e regiões metropolitanas; para frentes de trabalhos rurais 
(colheitas, de cana, grãos, frutas, fumo) ou nas construções 
(barragens, rodovias, hidrelétricas, portos, obras civis...); organizam-
se em movimentos para ocupação de terras com vista a serem 
assentados: são migrações de fronteiras e migrações de retorno. 
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Brasil - dados da migração  
 
 
Imigração estrangeira 
 

T otal de imig rantes  no  B ras il:  1872-2007

388.459

351.545

1.074.511

1.565.961

1.406.342

1.214.184

1.400.480

1.229.128

912.848

767.740
683.830

1.650.000

1872 1890 1900 1920 1940 1950 1960 1970 1980 1991 2000 2007

 
Fonte: Ministério da Agricultura, 1872 a 1920 .   

            IBGE.  Censos de 1940 a 2000.     

            Em 2007, estimativa com dados do SINCRE. 
 
 

O gráfico um crescimento até 1920, com redução paulatina até o Censo 
de 2000, quando inicia um processo ascendente, conforme mostram os 
dados do Sistema Nacional de Cadastramento e Registro de Estrangeiros 
do Ministério da Justiça de 2007. Segundo o referido órgão os imigrantes 
documentados chegavam a 1.190.000. Pesquisadores estimam em torno 
de 450 mil indocumentados e ou clandestinos, o que totaliza 1.650.000.  

 
 
 



 20

Nacionalidades que mais contribuíram com imigrantes 
(1872 a 2004) 
 

Período Portuguesa Italiana Espanhola Alemã Japonesa Outras Total
1872/79 55.027 45.467 3.392 14.325 - 58.126 176.337
1880/89 104.690 277.124 30.066 18.901 - 17.841 448.622
1890/99 219.353 690.365 164.293 17.084 - 107.232 1.198.327
1900/09 195.586 221.394 113.232 13.848 861 77.486 622.407
1910/19 318.481 138.168 181.651 25.902 27.432 123.819 815.453
1920/29 301.915 106.835 81.931 75.801 58.284 221.881 846.647
1930/39 102.743 22.170 12.746 27.497 99.222 68.390 332.768
1940/49 45.604 15.819 4.702 6.807 2.828 38.325 114.085
1950/59 241.579 91.931 94.693 16.643 33.593 104.629 583.068
1960/69 74.129 12.414 28.397 5.659 25.092 51.896 197.587
1970/04 48.142 18.015 11.012 24.600 23.592 395.516 520.877

1872 a 2004 1.707.249 1.639.702 726.115 247.067 270.904 1.265.141 5.856.178
% p/gru 29,24 27,84 12,43 4,23 4,64 21,62 100  

Fonte: Levy, 1974; Zamberlam, 2004 
 

Os dados do quadro anterior revelam que as nacionalidades que mais 
contribuíram com imigrantes na construção do Brasil a partir de 1870  
foram a portuguesa e a italiana, seguidas da espanhola.  

 
 
  Mescla étnica na formação do povo brasileiro, segundo Censo de 

2000  
 

. 

Como se percebe no quadro uma grande mescla étnica está presente na 
formação do povo brasileiro, o que torna diferente a cultura do país, 
Estado por Estado. Novamente aparece a forte influência dos 
portugueses, 47, 1% (mesclados com indígenas e negros); italianos 
14,7%; os mestiços 11,8%, africanos 7,7%; demais nacionalidades com 
índices inferiores a 6%. 
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Etnia Total % q.representa
Portugueses
e descendentes de portugueses, sendo
30 milhões brancos e 50 milhões
misturados com negros e indígenas
Italianos e descendentes de italianos 25.000.000 14,70%
Mestiços (descendentes brancos com índios) 20.000.000 11,80%
Africanos e descendentes: negros e mulatos,
 estes descendentes de brancos com negros
Espanhóis ou descendentes de espanhóis 10.000.000 6%
Árabes ou descendentes de árabes
(povos do Oriente Médio)
Alemães ou descendestes de alemães 5.000.000 3%
Japoneses ou descendentes de japoneses 1.500.000 0,90%
Ucranianos e descendentes de ucranianos 300.000 0,20%
Índios 330.000 0,20%
Judeus e descendentes de judeus 100.000 0,10%
Outras etnias 4.300.000 2,30%

80.000.000 47,10%

13.000.000 7,70%

10.000.000 6%

 
Fonte: IBGE. Censo 2000 
 

A imigração interna - tendências  
 

P opulação rural e urbana no B ras il:
tendênc ia mig ratória 1940-2007
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Fonte: IBGE. Censos Demográficos. 
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Nas últimas décadas do século XX o fenômeno migratório no Brasil 
continuou intenso, caracterizando um estado crítico da mobilidade 
(MILESI & MARINUCCI,  2004). Duas vertentes internas atuaram 
desde 1930:  

 os deslocamentos para as fronteiras agrícolas 
 para a região sudeste.  

 
Segundo as porcentagens do gráfico anterior foi no final da década de 70 
que a população urbana ultrapassou a rural. Hoje apenas 15,8% 
encontram-se no setor rural. 
 
Quadro comparativo das dimensões das migrações no Brasil - 2007 
Tipo de migração Total % 
Migração interna (população não 
nascida no município que hoje 
reside) 

83.227.000 44,2% 

Imigração estrangeira 1.650.000 0,87% 
Emigração brasileira (para o 
exterior) 

4.750.000 3,9% 

Total da População brasileira   
Fonte: IBGE. Estimativa para 2007. SINCRE, MJ, 2006;  e MRE,  2007. 
 
Este novo quadro também revela a intensa mobilidade humana no Brasil. 
Comparando as porcentagens dos Censos de 1991 (48,1%), de 2000 
(46,1%) e com os de 2007 (44,2%) nota-se uma relativa diminuição dos 
fluxos migratórios internos, o que não ocorre com a emigração brasileira, 
conforme mostra o Gráfico a seguir: 
 
A emigração brasileira para o exterior 
 
A formação da sociedade brasileira teve o contributo essencial da 
imigração estrangeira. Hoje se  inverte a gangorra:   milhares de cidadãos   
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brasileiros estão espalhados por todo o mundo.  
 
 
Em razão da profunda recessão econômica que afetou o Brasil (inflação, 
planos econômicos fracassados...) e da desilusão pela falta de 
oportunidades após a democratização, na década de 1980 começou o 
movimento emigratório contínuo que se estende até hoje, conforme os 
dados do gráfico a seguir: 
 

E voluç ão da emig raç ão bras ileira:  1980-
2008

250.000

1.250.000
1.419.400

1.887.513

4.750.000

1980 1987 1995 2001 2008

 
 Fonte: Zamberlam et al, 2007.  MRE, 2008. 
 

 
O primeiro movimento emigratório brasileiro, iniciado na década de 
1970, foi para o Paraguai na ocupação de terras de florestas destinadas à 
agropecuária. O governo Stroessner facilitou o ingresso dos brasileiros 
no Paraguai, sendo a maioria originária do estado do Rio Grande do Sul  
(ZAMBERLAM  et al., 2006). 
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E mig rantes  bras ileiros  no P arag uai

513 636 2.250
57.370

350.000

442.104
487.517

1943 1956 1962 1972 1992 2002 2008

Total de emigrantes
 

Fonte: Zamberlam et al, 2007.  MRE, 2008. 

 
Principais destinos dos emigrantes brasileiros – 2008 

2.400.000

950.000 820.000

305.000 110.000 120.000

E .Unidos /C anadá E uropa A mérica Latina J apão Áfric a Demais

E s timativa de emig rantes  bras ileiros  pelo mundo:  2008

 
Fonte: MRE,2008 
 

O gráfico indica os principais destinos dos emigrantes brasileiros: 
América do Norte (USA e Canadá); Europa (com destaque Portugal, 
Itália, Alemanha, Inglaterra e Espanha); América Latina (especialmente 
o Paraguai); e Oriente (com destaque o Japão).  
 

Prova dessa intensa emigração para o exterior são as volumosas 
remessas monetárias enviadas pelos emigrantes que anualmente tem 
crescido significativamente: em 2001 era US$ 1,6 bilhões; em 2003, 
US$ 5,2 bilhões; em 2005, US$ 6,4 bilhões; em 2006, US$ 7,3 bilhões; 
em 2008, US$ 7,1 bilhões (BIRD, 2008). 
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3. As Migrações no Rio Grande do Sul 
 

Introdução 
 

A colonização no RS foi feita essencialmente por açorianos (1740), 
alemães (1824) e italianos (1875). Fundamental foi também a 
contribuição “laboral” do “imigrante forçado africano” para o avanço da 
economia da pecuária na campanha e das charqueadas na região de 
Pelotas. Em 1780 já tinham sido trazidos 5.100 trabalhadores escravos. 
Até 1840 eles representavam mais de 1/3 da população gaúcha.  
 

Outras nacionalidades, mesmo com menor expressão, foram as dos 
poloneses, russos, ucranianos, judeus, sírio-libaneses, japoneses e 
holandeses. 
 
Imigração para o Rio Grande do Sul 
 

P opulaç ão es trang eira no R S :  1872-2007

41.723

34.765

135.099 151.025

109.470

78.138
65.916

51.079
36.813 40.348 39.247

53.282
71.230

1872 1890 1900 1920 1940 1950 1960 1970 1980 1991 2000 2004 2007

 
Fonte: IBGE. Censos Demográficos. Estimativa, 2007 
 

O gráfico anterior sinaliza que o período do grande fluxo imigratório no 
RS foi de 1890 ao final da década de 1920. Com a crise de 1929 e o 
advento da 2ª Guerra Mundial percebe-se uma tendência de diminuição, 
chegando ao menor número de imigrantes em 1980, quando recomeça 
lentamente o crescimento do fluxo imigratório. 
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Alterações nos fluxos imigratórios para o Rio Grande do Sul 

Dis tribuiç ão dos  imig rantes  no RS  por c ontinente de orig em
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Fonte: IBGE. Censos demográficos, 1940 a 2000. 
 

Os dados dos Censos do IBGE (1940 a 2000) sinalizam que até a década 
de 80 a predominância de imigrantes no RS era do continente europeu, 
sendo hoje ultrapassados pelos imigrantes latinos. 
 
As Imigrações históricas (1824-1960)  e a fixação nas colônias 
 
Estudo da Universidade de Caxias localizou (mapa) as áreas ocupadas 
pelos imigrantes históricos e pelas “enxamagens” de seus descendentes. 
Entre 1824  e 1960  milhões de hectares do território gaúcho foram 
ocupados por famílias alemãs, italianas, polonesas, russas, ucranianas, 
judias, lituanas, holandesas..., favorecidas por políticas públicas de 
colonização. Finda a “imigração histórica de colonização” e esgotada a 
fronteira agrícola da mataria (década de 1950/60) restava à grande parte 
da população gaúcha: o êxodo-rural ou o êxodo rural-rural, i.é, 
emigração para fronteiras agrícolas de outros estados e países.  
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Da década de 1960 aos dias atuais a possibilidade dos migrantes internos  
“conquistarem” um pedaço de terra ficou impeditivo. No período 
anterior em torno de 5 milhões de hectares foram “disponibilizados” pelo 
governo e sociedade. De 1960 a 2007 o poder público disponibilizou 
apenas em torno de 320 mil hectares para assentamentos e 
reassentamentos agrícolas num estado de 28 milhões de hectares. 
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As migrações internas 
 
a) Rural-rural  
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Fonte. IBGE. Censos Demográficos. Estimativa do PNAD, 2007. 
 
Logo que as famílias dos descendentes dos imigrantes europeus no RS 
aumentaram surge a necessidade de ocupar novas terras agricultáveis: 
inicialmente dirigem-se para o norte do Rio Grande do Sul. Em seguida, 
para o Vale do Rio do Peixe em SC e, posteriormente, para o oeste 
daquele estado. Mais tarde dirigam-se para outros estados do país, 
alastrando a fronteira agrícola. Assim, conforme o gráfico acima, a partir 
de 1940 a emigração dos gaúchos para outros estados da federação 
evoluiu: 1940/50, 4% a 5%. Na década de 1960 eleva-se o fluxo para 
7%, atingindo o ponto mais elevado em 1980 (10,2%), permanecendo 
nessa faixa até os dias atuais. 
 
O fluxo de imigrantes de outros estados brasileiros para o Rio Grande do 
Sul vem caindo sensivelmente: em 1991 era 13%; em 2007 segundo o 
PNAD-IBGE é de apenas 3,8%. 
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b) Migração rural-urbano (“êxodo rural”) 
 

P opulaç ão rural e urbana no R S :
tendênc ia mig ratória 1940-2007
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Fonte. IBGE, Censos Demográficos. Estimativa em 2009. 
 
 
O êxodo rural é fruto da exclusão, da estrutura fundiária, das riquezas 
concentradas, além da imposição de políticas públicas feitas com vistas à 
universalização do modo de produção capitalista na economia brasileira.  
 
No caso do RS a modernização da agricultura, dentro da lógica da 
Revolução Verde, com seus pacotes químicos-mecânicos-biológicos 
centrada na monocultura do trigo-soja (soja-milho), deslocou meeiros, 
parceiros, arrendatários, pequenos proprietários, trabalhadores braçais 
para a periferia dos centros urbanos. Com isso o poder público abdica 
definitivamente de uma Reforma Agrária. 
 
No Censo de 1940, 68,9% da população gaúcha residia no meio rural. 
Em 2000 apenas 18,4% e, em 2007, 15,4%. 
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Leitura atual da Mobilidade Humana no RS. Tendências 
 
É possível identificar alguns fluxos migratórios no Rio Grande do Sul, 
conforme Zamberlam et al. (2004): 
 
 Migrantes oriundos do estímulo de Redes Sociais: Duas categorias 

de migrantes a) os com qualificação profissional ou com tecnologias 
de ponta e/ou capitalizados que buscam colocar seu serviço ou capital 
onde há maior dinamismo da economia. B) e migrantes dos sem e que 
se unem para a conquista: da terra, da moradia, do trabalho. São 
ligados a Movimentos Sociais como Sem Terra, Sem Trabalho, 
Pequenos Agricultores. 

 
 
 Migrantes em busca de conhecimentos e maior capacitação 

profissional. São universitários, pós universitários, professores e 
estudantes de intercâmbio. 

 
 
 Migrantes em busca de melhoria de qualidade de vida. Há duas 

categorias: os imigrantes internos (os com menos poder aquisitivo 
vão para centros regionais mais próximos; os mais abastados, para 
praias, estâncias minerais e regiões da serra) e os imigrantes 
estrangeiros. 

 
 
 Migrantes na luta pela sobrevivência.  Podem-se apontar inúmeras 

categorias: 
 

Trabalhadores sazonais (safristas, bóias frias, frentistas, barrageiros, 
ligados a empresas de construção ou manutenção....).  
Trabalhadores ambulantes cuja mercadoria vem de “fora” (Paraguai, 
Uruguai, São Paulo, Nordeste...) 
Trabalhadores dentro do sistema de terceirização 
Trabalhadores indígenas vendedores (artesãos) ambulantes. 
Trabalhadores imigrantes estrangeiros que saem, empobrecidos de 
seus países e, por estar indocumentados, sofrem a rigidez da lei 
brasileira  e a  discriminação da sociedade. 
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Migrantes “solitários”: são os que vivem sós, como: albergados, 
migrantes de rua, migrantes de comunidades, migrantes de famílias 
quebradas. 
 

 Emigrantes brasileiros que vão para outros países em busca de um 
futuro melhor e, muitos, em busca da “prosperidade” e da “aventura”. 
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DESAFIOS ORIUNDOS DO FENOMENO MIGRATORIO 
 
Introdução  
 
A presença dos migrantes sempre foi desafiadora por motivos culturais, 
sociais, psicológicos, econômicos, políticos, religiosos e jurídicos. 
Alguns fatos podem situar os desafios de todas as migrações. Mesmo a 
migração interna é desafiadora e carrega os estigmas do desarraigamento 
 
FATOS 
 
Fato 1 – O Estrangeiro no Brasil. Pablo partiu de Montevidéu com sua 

família em busca de trabalho. Fez o trajeto até Porto Alegre a pé. 
Nem pensou em documentar-se e começou a buscar recursos para 
sustento da família. Num dia de chuva, após ter batido em várias 
portas, encontrando-se em total desabrigo, resolve refugiar-se no 
portal de entrada de uma Igreja. Horas depois chega um padre 
determinando que saía imediatamente, caso contrário, chamaria a 
polícia. O imigrante teve que abandonar o local e em seu coração, 
uma coisa lhe ficou clara: ‘um local que não devo procurar para 
melhorar minha vida é uma igreja’. 

 
Fato 2 – O emigrante brasileiro. Um casal partiu animado de 

Criciúma, deixando os três filhos com os avós. Foi à Itália onde 
facilmente encontrou trabalho e local para morar. Os negócios 
corriam bem, mas a filha de 15 anos fazia um tempo que telefonava 
para a mãe e um dia lhe disse: ‘O que te adianta ganhares tanto 
dinheiro se nós aqui estamos abandonados?’. Pai e mãe começaram a 
chorar angustiados. O que fazer? 

 

3 
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Fato 3 – Estudantes estrangeiros. Em 2001 cinco jovens cegos, 

católicos, partiram de Angola e foram estudar em Florianópolis, 
Santa Catarina, onde a comunidade universitária os acolheu muito 
bem. A saudade da pátria os levou a procurar amparo em 
comunidades religiosas não católicas, apesar da insistência dos pais 
que lhes haviam recomendado de conservar sua fé. Recentemente um 
deles foi até a igreja catedral onde encontrou um sacerdote que 
atendia os imigrantes. Ouvindo o padre o jovem lhe deu um abraço e 
abriu seu coração e fez uma observação: ‘Nós, até hoje, nos sentimos 
sozinhos e abandonados. Temos alimentação, bom estudo, mas 
necessitamos de um apoio religioso e a Igreja católica até agora não 
se preocupou conosco’. 

 
Fato 4 - O migrante interno. Uma família que morava no interior, 

diante da seca que se repetiu, sentiu findar os recursos para a 
sobrevivência. Vendeu tudo e foi morar na periferia de uma cidade. 
Em pouco tempo, porém, esta família que sempre fora unida e alegre 
começou a se decompor porque o marido não agüentava o trabalho 
com horário fixo. O jovem lentamente se viu desempregado, pois a 
firma em que trabalhava faliu. Somente a moça trazia parcos recursos 
para casa, graças ao trabalho de faxineira. A mãe preparando a 
comida se queixava por ter perdido uma vida sacrificada, mas feliz, 
pois lá todos trabalhavam num pedaço de terra de sua propriedade... 

 
Identificando desafios 
 
Além dos desafios que qualquer pessoa enfrenta no decorrer de sua vida, 
o migrante, defronta-se com desafios peculiares de sua condição 
migratória.  
 
A.  Desafios Psicológicos 
Emigrar é mudar de lugar. Toda mudança nasce de um sonho ou de uma 
necessidade e sempre é acompanhada por uma quebra afetiva de laços 
com o ambiente familiar e social em que a pessoa se criou. Envolve 
sempre um risco que pode desembocar em sucesso ou fracasso. A pessoa 
investe todas as suas energias ao redor de ideais ou objetivos os mais 
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variados, que normalmente passam pela vontade de buscar uma nova 
experiência de vida, de enriquecer e de conquistar uma vida mais digna. 
 
 
Considerando especialmente as migrações intercontinentais os desafios 
tornam-se mais agressivos, pois, acrescenta-se o problema da 
documentação, do contrato de trabalho, do encontro de moradia digna, 
de ambientação numa nova cultura que não se reduz a questão do 
idioma, mas envolve novos costumes, nova legislação, novos tipos de 
alimentação e de lazer. Enfim, o migrante torna-se um desarraigado, 
‘replantado’ em novo terreno.  
 
Diante desse quadro pode-se sintetizar a situação psicológica do 
migrante ao redor destas palavras chaves: 
 

 Desgaste permanente que nasce do desafio da ambientação e 
por estar vivendo em situação de risco. 

 Experiência do isolamento, do abandono e do medo 
inconsciente do fracasso, pela ameaça de ‘o sonho converter-se 
em pesadelo’. 

 Stress por longas jornadas de trabalho e superpreocupação na 
busca de ganhos imediatos. 

 Ritmo de vida fixado no ganho que desorganiza o descanso e o 
lazer. 

 Perda de vínculos afetivos e de princípios ético-religiosos. 
 Frequente desagregação familiar. 
 Fragmentação ou perda da identidade, caindo no anonimato. 

 Desterritorialização pela perda de referência geográfica e 
histórica. 

 Dificuldade na administração da saudade. 
 Vergonha de reconhecer o eventual fracasso 

 Desgaste do imigrante pela preocupação na defesa dos 
elementos culturais do país de origem, com ameaça de perda de 
sua identidade. 
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B. Desafios Econômicos  
 
Quem emigra é uma pessoa geralmente motivada por necessidades que 
envolvem carência de recursos materiais. As necessidades pessoais ou da 
família obrigam muitos a emigrar para encontrar fontes de renda que 
normalmente se estão longe de sua terra de origem. 
 
Na verdade a sociedade,atual, fazendo do conhecimento a verdadeira 
fonte da riqueza, cria estruturas de produção longe das fontes da matéria-
prima, gerando pólos de atração das populações cujos países podem 
deter grandes riquezas, mas sem os recursos tecnológicos para aproveitá-
las.  
 
Eis aqui algo altamente significativo, importante a ser sublinhado: os 
países ricos de recursos tecnológicos possuem uma população 
envelhecida, enquanto os países sem recursos tecnológicos detêm uma 
população jovem. Neste cenário surgem para os migrantes desafios 
como: 
 

 Necessidade de assumir os serviços mais “humilhantes”. 
 Trabalho informal ou excesso de trabalho. 
 Remuneração inferior ao do trabalhador autóctone. 

 Falta de qualificação profissional para a maioria e, para outros, 
apesar de possuir qualificação no país de origem, a contingência 
de sujeitar-se a qualquer trabalho. 

 Remessas monetárias dos migrantes ao país de origem sujeitas a 
altas taxas de transferência.  

 Dificuldade de gerenciamento dos ganhos seja por carência de 
formação ou por indefinição do local de investimento. 

 Rotatividade no trabalho. 

 Tendência ao materialismo com a ilusão de ser valorizado pelo 
“ter” e não pelo ser. 
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C. Desafios socioculturais 
 
Todo ser se desenvolve dentro de uma rede de relações, que são como as 
veias que conduzem o sangue por todo o organismo e como a pele que 
permite toda a circulação do sangue. A pessoa humana não foge deste 
principio e evolui como nó de relações que constituem a sociedade 
humana com suas culturas.  
 
O migrante, deixando sua terra, quebra sua rede originária de relações 
para reconstituí-la em outro lugar. É por isso que, quando se desloca só 
ou com a família, intuitivamente busca lugares onde estejam amigos ou 
conhecidos. 
 
Inúmeros são os desafios de ordem social e cultural que ele enfrentará e 
que se tentará enumerar separadamente, apesar de estarem fortemente 
entrelaçados.  
 
      Sociais 
 

 Ruptura de raízes familiares. 
 Confronto com atitudes racistas de intolerância e xenofobia. 

 Acolhimento como “braço de trabalho” e não como pessoa. 
 Tratamento não como cidadão, mas como intruso. 
 Exigências para locação de imóvel para residência.  

 Remuneração incompatível com seu trabalho ou com o fruto do 
seu trabalho. 

 Acesso ao Serviço Nacional de Saúde apenas em situações de 
urgência.  

 Relativização pela sua diversidade.  

 Dificuldade de encontrar local para lazer. 
 Esforço para escapar das redes de exploração de sexo e droga. 
 Feminilização das migrações muitas vezes exposta a caminho de 

exploração seja trabalhista e/ou sexual. 
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 Acusação de ser elemento de desequilíbrio nas remunerações 
legais por aceitar trabalho por qualquer preço. 

 Atitudes restritivas e de indiferença por parte da sociedade civil, 
cultural e religiosa com relação a imigrantes.  

 Inúmeros emigrantes partem com espírito de aventura sem a 
devida documentação e sem informações básicas sobre as 
dificuldades normais que enfrentarão. 

 
      Culturais 
 

 Falta de conhecimento do idioma (barreiras lingüísticas) e dos 
costumes do país de destino. 

 Dificuldade de “enxertar-se” na nova cultura e de diálogo 
intercultural. 

 Choque de gerações no contexto familiar. 
 Dificuldade de convivência com diferentes visões de mundo. 

 Aprendizagem do novo idioma sem o conhecimento das raízes 
culturais que o constituem.  

 Riqueza da cultura do migrante muitas vezes “explorada 
folcloricamente” nos países de emigração. 

 “Desligamento” da evolução da realidade sócio-econômico-
político-cultural do país de origem. 

 Dificuldade de acompanhar a evolução política, literária e social 
do país de destino. 

 
D. Desafios Religiosos 
 
A cultura atual tentou relegar para a subjetividade individual a dimensão 
religiosa da pessoa. Na realidade estão surgindo no mundo todo 
comportamentos individuais ou coletivos ligados à religião. O imigrante, 
mesmo que no país de origem tenha tido atitudes indiferentes diante de 
uma vivência religiosa, ao sair de seu país frequentemente encontra em 
grupos religiosos um grande apoio na preservação de sua identidade.  
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Não é casual que inúmeras igrejas acompanhem migrantes para 
constituir-se de maneira muito bem organizada nos países de destino, 
onde já existem igrejas tradicionais. Principais desafios que os 
imigrantes enfrentam no campo religioso: 
 

 Dificuldade na acolhida por parte das igrejas tradicionais que se 
sentem desafiadas pelas novas culturas. 

 Questionamento por parte do migrante de sua formação religiosa 
em contato com maneiras diferentes de viver a fé. 

 Risco de cair vítima do proselitismo. 

 Perigo de viver num ecletismo religioso e de usar a religião como 
fácil consolo diante das dificuldades. 

 Carência de pessoas religiosas de sua mesma origem que o 
acompanhem com solidariedade. 

 Excesso de trabalho que gera falta de tempo e horários adequados 
para a participação nas celebrações da comunidade. 

 Empenho excessivo pelo material sufocando o cultivo da 
dimensão espiritual. 

 Ausência de celebrações na língua do imigrante. 
 
F. Desafios Jurídicos 
 
Toda sociedade se organiza por leis que salvaguardam o crescimento da 
mesma e estabelecem o equilíbrio da convivência humana. Também o 
movimento de povos exige uma organização que vele pela proteção das 
pessoas garantindo seus direitos humanos. 
 
Nos últimos anos, em muitos países, vem se intensificando uma 
legislação restritiva sobre o direito de ir e vir, chegando a criminalizaçao 
do estrangeiro que se encontre sem a devida documentação. Esta 
tendência parece ser um sinal negativo com relação a consciência da 
universalidade e humanidade do homem. Está-se diante de um racismo 
cínico, que convive com uma proclamação de direitos humanos negada 
na prática por esse tipo de legislação. O princípio de cidadania universal 
afirmado pelos filósofos estóicos está sendo rejeitado por um processo 
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cultural que nega o princípio da civilização por ser contrária à 
racionalidade da convivência humana.  
 
Principais desafios que os imigrantes enfrentam no campo jurídico: 
 

 Desconhecimento da legislação do país de destino. 

 Barreiras legais e físicas na maioria dos países, chegando ao 
extremo de negar uma Carteira de Identidade. 

 Criminalização dos imigrantes indocumentados e clandestinos 
pelo Estado. 

 Visão redutivista dos legisladores caracterizando os imigrantes 
como potenciais subversivos. 

 Leis ambíguas sujeitas a arbitrariedade.  
 Proteção do trabalhador nacional em detrimento do imigrante. 

 Medo da denúncia por parte dos clandestinos e indocumentados.  

 Postura administrativa do Estado atribuindo os serviços 
imigratórios a órgãos de repressão. 

 Burocracia na confecção dos documentos. 

 Favorecimento de pessoas com mais recursos, tanto intelectuais 
como financeiros. 

 Favorecimento de deslocamentos migratórios para responder a 
demandas imediatas. 

 Exigência de mão-de-obra temporária, excluindo a presença da 
família. 

 Descumprimento de Declarações e Resoluções da ONU sobre 
direitos dos migrantes.  
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Políticas Públicas I 

 Migrações: Exclusão ou Cidadania?   
           desafios e perspectivas  

 
Alfredo Gonçalves4 

 
Introdução 
 
As migrações mudaram. O fenômeno da mobilidade humana sofreu 
recentes e profundas transformações, tornando-se cada vez mais intenso, 
diversificado e complexo. No contexto da economia globalizada, os 
deslocamentos de massa revelam as contradições ocultas do modelo 
neoliberal. Num mundo mercado pelo vaivém de tantas pessoas, é 
comum encontrar momentos de portas e janelas abertas e, em seguida, 
fechadas, pois o “outro, o estranho, é percebido como o diferente”.  
 
O cenário da globalização e seus atores 
 
As migrações hoje devem ser entendidas no cenário amplo e complexo 
da economia globalizada, como afirma Mármora (2005). Segundo ele, é 
necessário iniciar pela avaliação dos pressupostos que sustentam a 
economia de mercado global. Ao mesmo tempo em que os capitais e 
mercadorias têm livre circulação, os migrantes encontram barreiras cada 
vez mais intransponíveis. Assim, o processo de globalização revela-se 
                                                
4 O presente artigo retrata parte da análise feita por Alfredo Gonçalves a partir do Seminário 
Migrações: Exclusão ou Cidadania, realizado em Brasília em 2005. O autor é sacerdote scalabriniano, 
sociólogo das migrações, autor de inúmeros livros, artigos e poesias. Atualmente é Superior 
Provincial dos Padres Scalabrinianos na Província São Paulo. 

4 
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excludente, assimétrico e paradoxal. A concentração da riqueza e da 
renda nos países centrais também concentram as oportunidades de 
trabalho. A tendência é o crescimento do fluxo dos países pobres em 
direção aos países ricos. Ou seja, da Ásia, África, América Latina e 
Leste Europeu para Europa Central, Estados Unidos e Japão. Por 
exemplo, a Comunidade Européia atualmente necessita dos chamados 
“migrantes de reemplazo”. Para Castels (apud Marmora, 2005), dada a 
complexidade do vaivém, a origem e destino deixam de ter fronteiras 
precisas. 
 
Nesse campo da mobilidade humana, os países ricos fazem um jogo 
duplo: ao mesmo tempo aceitam e rechaçam os migrantes. Por um lado, 
abrem a porta dos fundos para a entrada de trabalhadores clandestinos, 
pois necessitam de mão de obra fácil e barata para os serviços mais sujos 
e pesados. Pessoas que, por sua condição irregular, acabam submetendo-
se a condições de trabalho extremamente precárias e a salários irrisórios. 
Por outro lado, fecham a porta da frente, negando aos imigrantes o status 
de trabalhadores legais e, conseqüentemente, os direitos de cidadania. 
Além disso, o serviço de controle de entrada de migrantes costuma 
funcionar como uma peneira, filtrando a mão de obra qualificada e 
descartando os menos capacitados. Esse conjunto de fatores, entre tantos 
outros, torna os estrangeiros ainda mais vulneráveis à exploração 
indiscriminada. 
 
Neste cenário global, atuam distintos atores: empresas multinacionais, 
Estados, legisladores, forças de repressão, entidades e organizações 
defensoras dos direitos humanos e os próprios migrantes. Aqui as 
tensões são freqüentes e os interesses conflitantes. A constante 
mobilidade humana faz esses atores desempenharem papéis variados, 
divergentes e às vezes contraditórios. 
 
A multidão dos “sem” 
 
A economia globalizada e a filosofia do neoliberalismo conduzem a uma 
“seleção natural” em que os fracos são devorados pelos mais fortes. 
Continentes inteiros, países e imensos setores da população são deixados  
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à margem da história e dos benefícios do progresso e do crescimento 
econômico. Aprofunda-se o abismo entre pobres e ricos, seja em âmbito 
mundial e regional, seja em âmbito nacional e local. Agravam-se as 
desigualdades e a exclusão social, tendo como resultado, no fim da linha, 
o aumento do desemprego e da miséria, da fome e da violência. 
 
Milesi (2005) afirma que há uma multidão de pobres e anônimos de 
imigrantes e emigrantes, refugiados, estrangeiros presos e deslocados 
internos. Todos eles são rostos “esperançosos de que lhes emprestemos 
nossa voz para denunciar injustiças, desigualdades, violações de 
direitos...” A cada dia e em cada lugar, novos rostos vêm somar-se à 
imensa multidão dos “sem”. 
 
Qual a saída? 
 
Para alguns, a solução é o movimento social organizado na luta pela 
terra, pelo emprego, pelos direitos básicos à pessoa humana e por 
mudanças estruturais na sociedade. Para outros, a migração aparece 
como caminho alternativo. Contudo, é preciso um alerta: não se pode, 
sem mais, opor os movimentos sociais aos migrantes isolados como se 
fossem os lutadores conscientes de um lado e os que preferem a fuga de 
outro. Na verdade, como diz corretamente Nélida Piñon, “o imigrante é 
um combatente de uma guerra não declarada”. Emigra não para 
escapar à luta, mas para enfrentar a luta solitária por melhores condições 
de vida em outra parte. Parafraseando Euclides da Cunha, poderíamos 
concluir que “o migrante é antes de tudo um forte”. É, ao mesmo tempo, 
vítima sem pátria da sociedade de consumo e sujeito de um outro mundo 
possível, como cantavam os participantes do Fórum Social Mundial em 
Porto Alegre. 
 
Os migrantes e a legislação 
 
a) Brasileiros no exterior 
 
Orlando Fantazzini, deputado federal, citando o encontro e o documento 
de Lisboa, Portugal, reforça a necessidade de um Estatuto para os 
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brasileiros que vivem no exterior. Aponta como poderia ser esse 
instrumento jurídico de defesa dos emigrados. Para Donald Sawyer, por 
seu turno, tanto na migração interna como internacional, o importante é 
defender o direito de ir e vir, correspondente ao direito de permanecer. 
Migrar não é uma doença, mas um meio de lutar por melhores condições 
de vida. Deve-se acrescentar que migrar também não revela saúde, pelo 
próprio fato de ser uma forma de superar condições adversas. 
 
A legislação contemporânea costuma ser uma barreira no caminho dos 
migrantes. As dificuldades neste campo têm dupla dimensão. Primeiro, a 
falta de uma legislação trabalhista que torna precárias as relações de 
trabalho dos migrantes. Estes acabam sendo submetidos aos serviços 
mais pesados, sujos e mal pagos. Além disso, fica negado o acesso a 
qualquer tipo de benefício na área da saúde e da estabilidade no 
emprego. O resultado é a insegurança permanente do imigrante, 
agravada pela condição de clandestinidade. Por outro lado, a crescente 
flexibilização das relações de trabalho nos lugares de origem estimula 
muitos jovens a buscarem oportunidades em outras regiões ou países. 
 
Quanto à segunda dimensão dos obstáculos relativos à legislação 
migratória, diz respeito à Lei dos Estrangeiros. A maioria dos países de 
imigração, notadamente as economias centrais, tendem a bloquear cada 
vez mais a entrada de estrangeiros. Muros invisíveis – e visíveis, como 
entre México e Estados Unidos – se erguem por todos os lados. As 
exigências são cada vez mais rígidas, sem falar nas dificuldades 
encontradas nas fronteiras. A tendência, como já vimos, é o aumento dos 
migrantes clandestinos. 
 
As duas dimensões se cruzam. Uma Lei de Estrangeiros inflexível 
agrava os problemas relativos à condição de trabalho. A política dos 
países ricos frente aos imigrantes, cada vez mais restritiva, torna difícil 
trabalhar legalmente fora do próprio país.  
 
b) Estrangeiros no Brasil 
 
Luiz Paulo Teles Barreto alerta para o risco de tratar os migrantes como 
inimigos do país. Os atentados de 11 de setembro contribuíram para isso. 
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É uma lástima que se veja o fenômeno migratório não como um fato 
social e econômico, mas como caso de segurança nacional, ou como caso 
de polícia. Cria-se uma paranóia de medo e insegurança diante dos 
migrantes. No passado era a guerra fria que provocava essa ameaça 
constante, o conflito leste-oeste. O migrante era visto como ameaça à 
segurança interna dos países e ao avanço do comunismo pelo mundo. 
Depois passaram a predominar os fatores de ordem social e econômica 
entre países pobres e ricos, entre os do Norte e Sul. Agora, com o clima 
de terrorismo, volta o tema da segurança nacional. O migrante é visto 
novamente como bode expiatório, o culpado potencial de todos os 
distúrbios. Torna-se uma espécie de subversivo ambulante.  
 
Esse enfoque traz conseqüências nocivas para quem deseja migrar. 
Aumentam as exigências e os obstáculos. As fronteiras se tornam 
intransponíveis. Esse clima não atinge somente o território dos Estados 
Unidos. Também no Brasil a entrada de estrangeiros torna-se mais 
difícil. As leis tendem a ser mais rígidas.  
 
Nossa Lei de Estrangeiros data de 1980. É necessário uma nova lei que 
venha responder aos novos desafios. A nova lei deve levar em 
consideração três aspectos essenciais: 
 
a) Reconhecer o Brasil como país de imigrantes. 
 
b) Vincular a Lei de Estrangeiros ao tema dos direitos humanos e não ao 
medo do terror. 
 
c) Considerar os migrantes não como um peso, mas como uma riqueza 
potencial para o país. Haja vista a contribuição para o Brasil dos 
estrangeiros que aqui residem há décadas, como a comunidade dos 
italianos, dos espanhóis, dos árabes, dos portugueses, dos japoneses, para 
citar apenas alguns.  
 
Não se pode deixar que prevaleça a desconfiança diante do outro ou do 
estrangeiro. O Brasil deve mostrar-se um país acolhedor, como de 
resto sempre tem sido. Para isso são importantes debates como este. É 
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importante, também, superar na mídia e na sociedade toda forma de 
preconceito e discriminação para com o estrangeiro. No Brasil, o 
estrangeiro tem tido uma presença familiar. O governo brasileiro, por sua 
vez, está interessado em avançar neste campo. 
 
Por outro lado, o dinamismo das migrações em caráter mundial faz 
repensar o direito internacional sob um novo paradigma. O conceito de 
cidadania sofre profundas alterações. Surge a questão da dupla 
nacionalidade e até da tripla nacionalidade. Nacionalidade deixa de ser 
algo fixo, do nascimento à morte, e passa a ser uma opção. No Brasil, a 
constituição de 1988, abre perspectivas novas nessa direção. 
 
Uma cidadania universal 
 
Na análise de Fantazzini (2005) a “cidadania deve ser entendida de 
forma universal, pois as pessoas são, antes de mais nada, cidadãs do 
mundo”. Daí a necessidade de proteção jurídica aos cidadãos brasileiros 
que optam por viver no exterior. Evidente que essa proteção aos que 
saíram tem sua contrapartida: a luta por uma nova Lei de Estrangeiros 
para os que decidiram aportar neste país. As pessoas não migram por que 
querem, mas por circunstâncias adversas nas localidades de origem. Já 
Scalabrini no século XIX dizia “a migração alarga o conceito de pátria 
para além das fronteiras geográficas e políticas, fazendo do mundo a 
pátria de todos”. 
 
De fato, os migrantes exibem a contradição mais flagrante de nossa 
sociedade ocidental: ao mesmo tempo que o mercado exige e compra 
mão de obra disponível e barata, ela impede aos trabalhadores e suas 
famílias o acesso aos direitos fundamentais de todo cidadão. 
Paradoxalmente, o fruto do trabalho é cidadão do mundo, mas o 
trabalhador não. Ou seja, as coisas circulam livremente travestidas da 
qualidade de mercadoria, ao passo que as pessoas são reprimidas se 
ousarem ultrapassar as fronteiras estabelecidas. Isso explica a 
progressiva criminalização dos migrantes, particularmente na atual onda 
de combate ao terrorismo e ao narcotráfico. 
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A ação das Igrejas 
 
Cipriani (2005) se questiona: como entender a questão religiosa, no 
interior do fenômeno migratório, a partir do contexto da economia 
globalizada? É inegável que se observa hoje uma crescente emergência 
do sagrado em todo o planeta. Os migrantes, em muitos casos, ainda não 
superaram a fase do “gueto”, vivem em ambientes isolados. A verdadeira 
integração do migrante passa pela questão cultural e religiosa. Outro 
questionamento do autor citado: as religiões ou instituições religiosas são 
capazes de contribuir na integração dos migrantes? O essencial é 
descobrir quem é o migrante na sua dimensão cultural religiosa. 
Descobrir sua identidade, seus valores mais profundos. A partir daí, 
estabelecer o diálogo com ele em base a tais valores. Cada migrante tem 
sua identidade cultural e religiosa, estreitamente vinculada ao contexto 
social de sua origem e à sua história pessoal e coletiva. 
 
Parece que o caminho essencial é a acolhida e o testemunho. O 
testemunho da acolhida deve ser um testemunho coletivo. Como fazer 
isso diante da fragmentação religiosa do povo brasileiro? Entra aqui o 
tema do ecumenismo. É preciso superar esta divisão que tende a nos 
isolar e dispersar nossas lutas. 
 
Outros dois pilares do testemunho comum é o diálogo e o anúncio. 
Felizmente hoje a palavra diálogo começa a entrar com mais freqüência 
no vocabulário religioso. A história dá testemunho de muitas guerras 
religiosas junto com as conquistas políticas e sociais. Diálogo é 
reconhecer o espírito de Deus no outro e, da parte do outro, reconhecer o 
espírito de Deus que está em mim. 
 
Quanto ao anúncio, é preciso rever alguns conceitos hoje comuns. O 
anúncio cristão, como também o de outras denominações religiosas, deve 
ser libertado de uma prisão: o fundamentalismo e o exclusivismo. É 
neste sentido que o escritor português, José Saramago, ao referir-se aos 
conflitos contemporâneos, afirma que “o problema é Deus”. Isto é, 
quando fazemos de Deus uma arma na luta contra o outro. 
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A violação dos direitos 
 
a) O tráfico sexual 
 
Situações chocantes de violação dos direitos humanos apontadas por 
Leal (2003), referentes ao tráfico de mulheres, crianças e adolescentes 
para fins de exploração sexual no Brasil. Na triste trajetória dessas 
mulheres e crianças, segundo a pesquisadora, há uma relação entre 
globalização e tráfico, demonstrada na pesquisa que teve como 
paradigma a consciência de direitos humanos. A pesquisa mostrou que é 
preciso desmobilizar a perspectiva repressora e moralizante, bem como 
desmascarar o caráter de criminalidade do tráfico. Quatro categorias se 
impõem na análise do tráfico: a chave do trabalho, a noção de 
migração, a introdução de novas tecnologias e o conceito de crime 
organizado. 
 
A primeira categoria envolve a questão do baixo nível de escolaridade, a 
precarização nas relações de trabalho e de moradia e as condições de 
vida extremamente desumanas, gerado pelo contexto de vulnerabilidade 
econômica, social, cultural e afetiva. Daí o fácil aliciamento, alojamento, 
recrutamento e transporte das mulheres e crianças. Estas “trabalham” sob 
condições permanentes de vigilância e repressão.  
 
A segunda categoria é fruto da situação de migração ilegal. A demanda 
oferece uma política de inclusão social. Na medida em que o Estado 
fragilizado não dá conta de responder à contradição capital-trabalho, o 
mercado informal ou o crime organizado começa a recrutar esse tipo de 
mão de obra. Verifica-se aqui uma grave simbiose entre o mercado 
informal e o mercado formal, entre a corrupção e o crime organizado. 
Conforme alguns autores, como Hobsbawn (2000), rompe-se com a 
ética e com o contrato social vigente na sociedade moderna e instala-se 
uma situação de barbárie. Acresce-se a isso a postura de camadas da 
população que compram sexo como mercadoria. O capital mercantiliza o 
sexo. É a racionalização e legitimação da exploração sexual. Há aqui 
uma perigosa cumplicidade entre quem vende e quem compra. 
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A partir da categoria de tecnologia, a revolução da informática e das 
telecomunicações expande a todo planeta a oferta de sexo. O círculo se 
fecha: a tecnologia ajuda a divulgar a mercadoria e, ao mesmo tempo, 
facilita a compra. Estabelecem-se redes internacionais de 
comercialização do sexo, as quais, ao exigirem “carne cada vez mais 
tenra”, estimula a prostituição precoce. Vale ainda lembrar que a relação 
entre o comprador e a vítima torna-se extremamente assimétrica e 
desigual. Quem compra acaba usando a pessoa como objeto sexual. O 
objeto, por sua vez, encontra-se impossibilitado de exigir seus direitos. O 
direito está do lado de quem pode pagar. 
 
Por fim, a categoria de crime organizado e de tráfico. Por trás de tudo 
isso, esconde-se uma relação colonialista, patriarcal e de subserviência. 
Esconde-se, ainda, uma cultura que fortalece esse tipo de dominação, 
machismo e autoritarismo. No limite, trata-se de escravidão de pessoas 
humanas. Daí que a base conceitual da pesquisa de Leal (2005) esteja 
centralizada no direito. 
 
b) O trabalho escravo 
 
A violação dos direitos dos migrantes no trabalhador escravo aparece, 
segundo Audi (2005), nas modalidades mais costumeiras, tais como 
tráfico de pessoas, exploração agrícola, uso de mão de obra infantil, 
servidão por dívida, entre outras. Existe o trabalho escravo urbano e 
rural. No caso do trabalho urbano, destaca-se a exploração de migrantes 
estrangeiros, como exemplo as costureiras bolivianas em São Paulo. Os 
casos mais sérios, porém, ocorrem no campo. 
 
As pessoas são acorrentadas por dívidas e se vêm impedidas de se 
locomoverem. As próprias condições de trabalho violam a dignidade do 
ser humano. Um duplo contexto leva a essa condição: de um lado, a 
miséria e a necessidade de sobrevivência por parte do trabalhador, de 
outro, a superexploração da mão de obra por parte das empresas 
empregadoras. 
 
O Brasil foi um dos poucos países que reconheceu o problema e tenta 
responsabilizar e punir os responsáveis. A grande maioria dos 
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trabalhadores em tais condições origina-se do nordeste. O governo 
brasileiro tem um projeto para a erradicação do trabalho escravo e 
infantil. O combate e a erradicação ao trabalho escravo exige atacar 
várias frentes ao mesmo tempo, desde o aliciamento até o transporte e 
exploração da mão de obra. As causas, como sabemos, têm raízes 
estruturais. 
 
A retrospectiva migratória no Brasil 
 
Sawyer (2005)  faz uma breve retrospectiva das migrações no país, a 
começar pelos indígenas e negros. A emancipação dos escravos no final 
do século XIX significou mudanças no modelo como um todo. A partir 
de então, o Brasil começa a receber os trabalhadores que viriam 
substituir a mão de obra escrava. Depois de 1930, o Brasil passa a 
proteger a mão de obra nacional e restringe a vinda de imigrantes. 
Percebeu-se, que os trabalhadores europeus traziam a consciência de 
luta para o seio da classe trabalhadora. 
 
Nesse contexto histórico o Brasil passou de um modelo agrário-
exportador para um modelo industrial, dando início, assim, ao processo 
de proletarização, a partir da década de 40, o qual vai gerar um êxodo 
rural crescente. Ao mesmo tempo, na contramão da proletarização, dá-se 
a migração para a fronteira agrícola. Trata-se de um movimento 
centrífugo, em sucessivos ciclos, para a ocupação das terras do norte e 
centro-oeste do país. Surgem, com isso, formas não capitalistas de 
produção que, na verdade, convergem para a acumulação do capital, 
sendo que essas glebas passam a ser adquiridas pelos detentores da 
agricultura químico-mecânica, dentro da lógica do agronegócio. 
 
No final dos anos 80, verifica-se uma certa desconcentração da 
população urbana. Crescem mais as cidades médias do interior. A 
verdade é que o progresso técnico não gera suficientes postos de trabalho 
para absorver a mão de obra. Outra novidade surge na Constituição de 
1988: a consciência da cidadania. Ocorre também a entrada da mulher no 
mercado de trabalho. O resultado de todos esses fatores é o enorme 
excedente de mão de obra. Até a classe média tornou-se descartável. O 
mercado de trabalho não tem como absorver tantas pessoas que lhe 
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chegam às portas seja pelo crescimento vegetativo, seja através das 
migrações. 
 
Já a emigração de brasileiros para o exterior começa bem antes da 
década de 80. Basta lembrar, por exemplo, o caso dos “brasiguaios” e o 
vaivém constante nas regiões limítrofes, como Argentina, Bolívia. A 
grande novidade no fenômeno da emigração recente é a  crescente saída 
de brasileiros para os países desenvolvidos, caracterizado mais como um 
movimento da classe média, pois as viagens são onerosas e correm por 
conta do próprio migrante. 
 
Toda essa problemática desemboca nas implicações políticas, onde o 
Estado torna-se imprescindível num processo de inclusão social. Aqui 
convém sublinhar a importância da Reforma Agrária, o incentivo à 
pequena e média produção e a agricultura familiar tão arraigada na 
cultura brasileira.  
 
A mobilização social é fundamental para o avanço de tais mudanças. 
Será necessário ainda coibir a violência e a impunidade na onda de 
violência no campo. Os direitos estão acima dos privilégios. Embora 
pareça impossível imaginar o retorno de grande parte da população a 
terra, hoje a sociedade brasileira gerou novas possibilidades. O que é 
preciso é fazer avançar o processo de democratização iniciado. 
 
Conclusão 
 
O mundo da mobilidade humana tem vários enfoques, não podendo ser 
reduzido a uma leitura puramente sócio-economicista. Fatores de ordem 
cultural e religiosa, bem como aspectos relacionados à legislação 
nacional e internacional merecem atenção privilegiada, dadas as 
dificuldades que os migrantes hoje encontram ao cruzar fronteiras. Além 
disso, o dinamismo e a complexidade dos fluxos migratórios exigem 
uma permanente avaliação das leis internacionais. A nacionalidade, 
muito mais do que algo que se adquire com o nascimento e que se 
preserva até a morte, é um direito de escolha. Daí, por exemplo, a dupla 
nacionalidade, hoje tão comum a muitas pessoas.  
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Evidente que, diante disso, o conceito de cidadania também sofre 
profundas transformações. O tema Migrações: Exclusão ou Cidadania? 
é justamente um convite para aprofundar uma nova noção seja de 
cidadania, seja de exclusão social. Atualmente tanto um como o outro 
tem, simultaneamente, um caráter universal, mas igualmente, ambos têm 
a exigência de uma terra que possa oferecer o trabalho e o pão. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS II   
 Direito dos Estrangeiros no Brasil: 

          referências e perspectivas 
 

Rosita Milesi5 
 
 
O Estrangeiro no Brasil 
 
 
A relação entre o povo brasileiro e os estrangeiros foi marcada, 
historicamente, por ambigüidades. Alternaram-se, no decorrer dos 
séculos, atitudes de acolhida e rejeição, tolerância e xenofobia, respeito e 
exploração. 
 
 
Desde o período colonial, o encontro entre as três principais raças 
responsáveis pela formação do povo brasileiro não se desenvolveu de 
forma simétrica, sendo norteado, ao contrário, por discriminações com 
conseqüências que perduram ainda hoje. É evidente que na raiz dessa 
situação havia não apenas a rejeição do estrangeiro como tal, mas, antes, 
do “outro”. Em outras palavras, o estrangeiro foi discriminado 
principalmente enquanto portador do ”vírus" da alteridade racial, 
cultural, étnica, ideológica, religiosa ou classista.  
  
A própria imigração européia, mesmo  que  mais  bem  vista  perante   as 

                                                
5 Palestra realizada no Seminário de Direitos Humanos e Migração promovido pelo CIBAI Migrações em 
Canoas, RS, no UNILASSLE.  A autora é membro da Congregação das Irmãs Scalabrinianas. Advogada. Mestre 
em Migrações pela Pontifícia Universidade Comillas, de Madrid. Diretora do Instituto Migrações e Direitos 
Humanos (IMDH) de Brasília.  

5 
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restrições nacionais6, também se abarcou em estereótipos que 
interpretaram sempre as diferenças culturais como perigos à ordem 
pública. A subversão atribuída ao estrangeiro tomou várias formas, desde 
o anarquista italiano dos primeiros anos da República, passando pelo 
comunista da bipolarização em meados do século XX, ou hoje, vítima do 
preconceito de potencial narcotraficante ou mesmo terrorista 
internacional. Vítimas disso foram os imigrantes do fim do século XIX e 
início do século XX (italianos, poloneses, alemães, japoneses, sírio-
libaneses), e os de imigração mais recente (coreanos, chineses, 
bolivianos, paraguaios, entre outros). 
 
 
A estigmatização mesclada à necessidade de mão-de-obra gerou, 
primeiramente, uma legislação dúbia, que buscava atrair imigrantes, mas 
negava-lhes direitos e garantias, sempre tratados com todas as ressalvas 
possíveis. Depois da ditadura militar, quando entraremos no Estatuto do 
Estrangeiro, se perceberá a desconfiança generalizada, vez que a mão de 
obra de imigrantes, com exceção da altamente qualificada, não é mais 
necessária. 
 
 
No entanto, em que pesem atitudes de rejeição, o estrangeiro foi 
freqüentemente acolhido ou trazido à força ao Brasil porque era 
“necessário”. Era fundamental, sobretudo para o desenvolvimento 
econômico do país, a presença de escravos e, após a abolição, a 
necessária substituição de mão-de-obra barata para as lavouras, o 
comércio e a indústria. Desta forma, o estrangeiro foi aceito e até 
tolerado na sua diversidade, desde que contribuísse com o 
desenvolvimento econômico do país. Cabe realçar que houve tolerância, 
mas não reconhecimento da alteridade. Respeito, mas não diálogo. A 
acolhida do estrangeiro foi meramente instrumental. 
 
 
A história do Brasil, no entanto, não é apenas uma história de 
discriminação e exploração, mas também de resistência e de assimilação.  
 
 

                                                
6 A legislação brasileira privilegiou sempre a migração européia, de uma raça dita “branca, livre e industriosa”. 
(VAINER, Carlos B. A violência como fator migratório: silêncios teóricos e evidências históricas. In: Travessia, 
São Paulo, CEM, mai/ago 1996, n. 25, p. 5-9) 
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Assim, apesar da condição subalterna em que foram mantidos, os 
estrangeiros que ingressaram no Brasil, freqüentemente, souberam 
encontrar o próprio espaço de luta e resistência, embora com resultados 
ambivalentes. A influência desses povos pode ser encontrada atualmente 
tanto nos traços culturais - música, comida, dança, religiões, costumes, 
língua -, quanto nos traços físicos do povo brasileiro. Não há dúvida de 
que todos eles contribuíram de forma determinante à formação do Brasil 
contemporâneo, numa riqueza de diversidades assimiladas e integradas 
na composição do nosso tecido social. 
 
 
Nós, o povo brasileiro de hoje, somos chamados a fazer “por opção” o 
que no passado foi feito “por necessidade”. A entrada e a tolerância da 
presença do estrangeiro por razões instrumentais devem ceder espaço à 
aceitação, reconhecimento e diálogo com sua alteridade por razões 
especificamente axiológicas. Os migrantes, afirma Helio Bicudo: 
 
 

 São homens e mulheres que devem ser respeitados em virtude de 
sua dignidade enquanto pessoas, muito além do regime vigente ou 
do lugar onde residem. Seus direitos não derivam do fato de 
pertencerem a um Estado ou Nação, mas de sua condição de 
pessoa cuja dignidade não pode sofrer variações ao mudar de um 
País para outro”.7  

 
 
Acreditamos, nesse sentido, que o compromisso com a dignidade do 
estrangeiro passa, necessariamente, por uma legislação que vá além da 
superação de atitudes controladoras, xenófobas e discriminatórias. Deve 
assegurar a proteção dos direitos humanos, sociais, culturais e o respeito 
à dignidade, de modo a garantir o acesso ao patamar da cidadania que 
tão profusamente ocupa nossos espaços verbais e escritos e que tão 
presente está no debate social, no discurso político, na pesquisa 
acadêmica. 

  
A Lei 6.815/80 – Estatuto do Estrangeiro 
 
O marco inicial formal para um estudo contemporâneo da legislação que 
regula a situação do Estrangeiro no Brasil é a Lei de 6.815, de 19 de 
                                                
7 BICUDO, Helio. Migração e Políticas Públicas. In: MILESI, Rosita – SHIMANO, Maria Luiza (orgs). 
Migrantes Cidadãos. São Paulo, Loyola/IMDH, 2001, p. 64. 
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Agosto de 1980, modificada pela Lei 6.964, de 01.12.1981. A lei, 
elaborada em plena vigência do regime militar e assinada pelo Presidente 
João Batista Figueiredo, ainda hoje é vigente, regulando os direitos, 
deveres e os processos relativos aos estrangeiros, quando em nosso 
território. 
 
 
Mantida em vigência, ainda em nossos dias, uma lei estabelecida em 
regime de exceção traz à luz, hoje, problemas e incompatibilidades com 
o regime democrático, artífice que se faz da aplicabilidade de um 
conceito que pretende levar a sério: os direitos humanos. A tais 
incoerências nos referiremos, aqui, em parte, como eixo do debate. 
Debate de uma legislação que, nesse início de século, morosamente, 
ainda se encontra em transição, mesmo anos depois da lenta e gradual 
mudança de regime.  
 
 
Resultado dos anos de ditadura, a axiologia do Estatuto do Estrangeiro 
surgiu, em 1980, defendendo a ideologia recorrente nos regimes 
ditatoriais, qual seja, a concepção de que o estrangeiro mina a coesão 
social e traz a anarquia e a subversão dos valores, é perigoso para o 
País. Como escreveu Beozzo, quando da aprovação da lei: “O exercício 
da atividade intelectual, a defesa dos direitos humanos e a denúncia de 
abusos oficiais eram considerados atentados à Segurança Nacional”8. Ou 
seja, como afirmava Santos Júnior, em termos jurídico-práticos “a estada 
definitiva do estrangeiro tornou-se exceção”9. 

 
 

A Constituição de 1988 e os descompassos do Estatuto do 
Estrangeiro 
 
 
A lógica e os preceitos da Lei 6.815/80, claramente, não tem mais sua 
base de sustentação desde 1988. Com a atual Constituição Federal já não 
se pode ter como fundamento a axiologia e os princípios presentes no 
Estatuto do Estrangeiro. As discussões democráticas estão conseguindo, 

                                                
8 BEOZZO, José Oscar. Lei dos Estrangeiros e repressão político-ideológica. In: O São Paulo. De 22 a 28 de 
Agosto de 1980. Página 4. 
9 SANTOS JR., Belisário. A nova lei dos Estrangeiros: a delação oficial como um dever. In: O São Paulo, 5-
10/08/1980, p. 9. 
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inclusive culturalmente, mudar o que antes seria conceituado como 
desordem e subversão para participação e diversidade.  
 
 
Assim, é base de nosso Estado, como sói acontecer em regimes 
democráticos, que a diversidade cultural seja elemento fundamental 
nos caminhos da democracia. A diversidade se insere cada vez mais 
como um valor, pressuposto da busca e do respeito à liberdade humana 
na construção do convívio coletivo e social. 
 
 
A Constituição de 1988 assegura caráter hegemônico ao conceito de que 
os estrangeiros residentes no país estão em condição jurídica paritária à 
dos brasileiros no que concerne à aquisição e gozo de direitos civis, 
como afirma o art. 5º, caput10. Este artigo estabelece a inviolabilidade do 
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança. Na visão de José 
Afonso da Silva, ao estrangeiro, além dos direitos arrolados no art. 5º, 
lhe correspondem, igualmente, os direitos sociais, especialmente os 
trabalhistas. Ao outorgar direitos aos trabalhadores urbanos e rurais, por 
certo aí a Constituição alberga também o trabalhador estrangeiro 
residente no País, e assim se há de entender em relação aos outros 
direitos sociais: seria contrário aos direitos fundamentais do ser humano 
negá-los aos estrangeiros residentes aqui, afirma o professor.11  
 
 
Nesse contexto, o Estatuto se torna mais que obsoleto. É um verdadeiro 
obstáculo à abertura para o mundo, para a consolidação da democracia e 
da primazia da dignidade humana. Com a vigência da Constituição 
cidadã, uma série de princípios e valores passaram a ser contemplados e 
disciplinados pela Carta Magna, tornando-se um novo referencial legal 
para os direitos do estrangeiro. Dispensável tecer maiores comentários à 
defasagem da Lei 6.815/80 em relação à Carta Constitucional brasileira.  
  
 
Mesmo com mais de cinqüenta resoluções do Conselho Nacional de 
Imigração12 tomando posicionamentos para suprir lacunas e 
                                                
10 Art. 5º “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes:” 
11 SILVA, José Afonso da. Curso de Direitos Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 2000. Pág. 195. 
12 O Conselho Nacional de Imigração foi criado pelo art. 129 do Estatuto do Estrangeiro, seu escopo era um de 
um simples órgão deliberativo aparelhado, em que estava assegurada a presença de um observador da Secretaria-
Geral do Conselho de Segurança Nacional (art. 129, parágrafo 2º). 
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desatualizações do Estatuto, falta pensar a migração como um fato 
social e uma questão de direitos humanos, que supõe um novo 
conceito de imigrante onde o ser humano não seja simplesmente um 
estrangeiro, mas um cidadão. A transformação do estrangeiro do estigma 
histórico de subversivo, comunista ou inimigo da pátria para cidadão 
detentor de direitos humanos e valoroso contribuinte para um Brasil 
democrático e diverso, não aceita breves modificações do Estatuto 
vigente, mas se faz necessária, indiscutivelmente, uma reestruturação 
legislativa completa.  
 
 
O debate da sociedade 
 
 
Para que tenhamos a mudança que queremos, e o aprofundamento dos 
verdadeiros ideais de um Brasil democrático, nossa busca deve ter 
fundamentos claros. Nossas proposições nestas considerações exigem 
que nossos dois olhos estejam atentos: um no mundo e outro em nossa 
Pátria, mas com a unidade de uma só visão. 
  
 
O olhar no mundo significa inserirmos nossa democracia na discussão 
global. Os direitos humanos também caminham como um 
aprofundamento global das noções de dignidade humana e, mesmo 
nesses tempos rígidos de ‘imperialismo’, ainda temos organizações 
múltiplas com um debate acumulado que podem colaborar (em especial 
na questão legislativa) para que as propostas legais não sejam eivadas 
com as manchas perniciosas da xenofobia e da discriminação. 

 
 
Indicativo de perspectivas neste sentido nos advém da própria ONU e de 
seus tratados e documentos acerca da dignidade do migrante, 
independentemente de nacionalidade. Exemplo é a Convenção 
Internacional sobre a proteção dos direitos dos Trabalhadores Migrantes 
e seus familiares, aprovada pela ONU, em 18 de dezembro de 1990, da 
qual falaremos a seguir. 
 
 
O olhar para a realidade do País deve aproximar-nos das fundamentações 
e valores que em nossa Pátria e, em âmbito mais amplo, nas relações 
humanas e internacionais, estabelecemos, sob perspectivas próprias. As 
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idéias de diversidade, globalização e internacionalismo adquiriram no 
Brasil contornos específicos que se somaram a vozes mundiais, em torno 
da idéia de que outra globalização seria possível. 
 
 
Entre as análises, em nível mundial, cabe sinalizar o grito profético do 
Conselho Mundial das Igrejas que, na última Assembléia de Harare, em 
1998, assumiu uma contundente crítica ao atual modelo de globalização 
que: 
 

Considera os seres humanos como indivíduos mais que como 
pessoas em comunidade, como essencialmente competitivos mais 
que como cooperativos, como consumidores e materialistas, mais 
que como seres espirituais. Desta maneira gera um sistema 
impiedoso que transforma as pessoas em ‘sobras’ e as abandona 
se não conseguem competir com os poucos poderosos da 
economia global”13. Na mesma Assembléia, o Conselho Mundial 
das Igrejas solicitou ‘uma melhoria das normas internacionais 
finalizadas à proteção dos direitos humanos’ das “pessoas 
desarraigadas”, a saber, imigrantes, refugiados e desplazados, 
incluídos “entre as principais vítimas da globalização econômica 
e da proliferação dos conflitos”.14 

 
 
No Brasil, têm papel fundamental como porta-vozes dessa outra 
globalização, horizontal e diversa, os movimentos sociais que, tanto nos 
fóruns sociais quanto nas manifestações públicas, mostraram também a 
urgência de uma integração sempre maior do Brasil na cultura latino-
americana e mundial, trazendo assim perspectivas próprias da dignidade 
do migrante e do estrangeiro que devem ser base para a construção de 
um outro conceito nacional de diversidade. 
 
 
Na lembrança aos movimentos sociais brasileiros, há que se citar a 
Campanha da Fraternidade de 1980, promovida pela Igreja Católica e 
dinamizada nos mais variados segmentos da sociedade (Lema: Para onde 
vais? Tema: Fraternidade no Mundo das Migrações). Foi um dos eixos 

                                                
13 Enchiridion oecumenicum, n. 1508. 
14 Ibidem, n. 1461. 
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propulsores em torno da questão migratória, sobretudo ao reconhecer 
que as migrações, “... da forma como vêm se processando, constituem 
um sintoma e uma denúncia de graves erros na situação sócio-
econômica-política que lhes dá origem”15. Esta visão estrutural do 
fenômeno migratório deu suporte ao compromisso em defesa e 
promoção dos direitos dos migrantes, identificados com “o direito de 
habitar livremente no próprio país, de possuir uma pátria, de migrar e 
de estabelecer-se por motivos legítimos e de conviver com a própria 
família onde quer que seja, de dispor dos bens necessários à vida, de 
conservar e desenvolver o próprio patrimônio étnico, cultural e 
lingüístico, de professar publicamente a própria religião, de ser 
reconhecido e tratado em todas as circunstâncias com respeito à sua 
dignidade”.16 Contudo, ressaltamos, desde logo, na ótica da proposta 
deste debate sobre perspectivas, que a evolução legislativa não 
contemplou, ainda, a proclamação destes direitos. 
 
 
O avanço proporcionado a partir da Campanha “Para onde vais?” 
motivou novas bandeiras dos migrantes assumidas por entidades e 
movimentos sociais, como a questão de uma outra integração, solidária, 
humana e não unicamente financeira, trouxe o surgimento de inúmeras 
instituições no campo das migrações, levou à conquista de 
regularizações (Anistias) e respaldou a aprovação da lei de refugiados 
(Lei .474/97), avançada, moderna e exemplar. Por fim, resultou na 
articulação nacional que traz, hoje, à pauta cotidiana do país e ao debate 
a proposta de uma nova lei de estrangeiros, na perspectiva da proteção de 
direitos de todos os trabalhadores migrantes e suas famílias e na 
abrangência do conceito de cidadania universal, onde direitos 
fundamentais, invioláveis e inalienáveis sejam assegurados a todo o ser 
humano, nacional, estrangeiro ou apátrida. 
 
 
No mesmo sentido, contribuem estudos e análises acadêmicas. Elza 
Berquó estimula o debate e a produção científica como suporte à garantia 
de direitos dos migrantes, dedicando a estes a obra “Migrações 
Internacionais – Contribuições para Políticas, com a seguinte 
dedicatória:  
 

                                                
15 CNBB. Para onde vais? Campanha da Fraternidade de 1980 – Texto-Base, p. 5. 
16 Ibidem, p. 19. 
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Esta publicação é dedicada a todos aqueles que tiveram de 
deixar – com entusiasmo ou sacrifício e sofrimento, mas 
sobretudo coragem – seu país, seu estudo, sua cidade, sua 
comunidade (..) sua família, como única ou ultima alternativa 
para realizar um sonho, para fugir da pobreza e degradação ou 
para se refugiar de toda sorte de perseguição. Partir com o 
pensamento de um dia voltar, ou de trazer para junto de si os 
que ficaram para trás, ou de provê-los com recursos para a 
sobrevivência onde ficaram – esse é um processo que mescla 
expectativa, esperança de um novo porvir, e também desencanto, 
frustração e desespero. É responsabilidade de todos nós lutar 
pela garantia de seus direitos e dignidade, estejam onde 
estiverem”. 17 

 
 
Da mudança de perspectivas à mudança legislativa 

 
  

 “O dinamismo das migrações em caráter mundial faz repensar o direito 
sob um novo paradigma. O conceito de cidadania sofre profundas 
alterações. Surge a questão da dupla nacionalidade e até da tripla 
nacionalidade. Nacionalidade deixa de ser algo fixo, do nascimento à 
morte, e passa a ser uma opção”, afirma Barreto, Secretário Geral do 
Ministério da Justiça. 
 
As exigências de uma nova lei propõem, no mundo pós-11/09, uma 
mudança de perspectivas. O caminhar do planeta, influenciado 
indiscutivelmente pela posição dos EUA, findou por substituir o 
comunista ou revolucionário de outros tempos pelo terrorista hodierno. 
As políticas restritivas de migração, pouco a pouco, chegam a patamares 
nunca antes vistos. A criminalização dos migrantes internacionais 
avança, gera morte, como ocorre, frequentemente, com os sul-
americanos na fronteira México-EUA, quando tentam migrar rumo ao 
“país do dólar”. O caminhar xenófobo que já vinha se acentuando por 
questões econômicas, agora ganha novos e fortalecidos contornos, 
justificados com a desculpa política de guerra preventiva e de combate 
ao terrorismo. Na União Européia, os governos adotam um enfoque cada 
vez mais restritivo. No mundo, com o aumento das restrições 

                                                
17 Migrações Internacionais – contribuições para políticas. CNPD, 2001. 



 62

imigratórias, intensifica-se a atuação de quadrilhas especializadas no 
tráfico de migrantes. 

 
As relações internacionais têm como fundamento a reciprocidade. 
Porém, tal questão não interfere bastante nas políticas migratórias, pela 
unilateralidade com que estas se estruturam. Países são portas de entrada 
ou de saída de migrantes, sem necessariamente contar com movimentos 
simultâneos recíprocos. Os ricos não abrem suas portas aos pobres 
porque sabem que não existem relevantes ciclos migratórios de seus 
países para estes outros. Neste contexto, no meio do caminho, surgem 
países com outra performance, como o Brasil que, enquanto enfrenta a 
crise global da migração, sofrendo seus cidadãos restrições na Europa, 
nos Estados Unidos e no Japão, também se depara com imigrações que, 
entre causas as mais diversas, são procedentes de regiões mais sofridas 
ou de países que sentem mais severamente a marginalização provocada 
pela globalização econômica. 

 
 

Assim, a mudança de perspectiva global no tratamento do estrangeiro 
passa, necessariamente, pela mudança legislativa interna de países como 
o Brasil, que consigam entender a problemática das migrações como 
uma realidade indiscutível e desafiadora, mas que, além das questões 
meramente controladoras, policiais e estatais, deve ser visto como uma 
questão social, sob o paradigma do respeito aos direitos humanos em sua 
totalidade. 

 
 

A Convenção da ONU 
 
 
A Convenção Internacional sobre a Proteção dos Diretos de todos os 
Trabalhadores Migrantes e seus Familiares é pedra angular para uma 
nova ótica humanista em relação aos migrantes. Sua ratificação, ainda 
não efetivada, já conseguiria abrir portas para um novo processo e um 
novo momento no tratamento da questão migratória e dos direitos do 
estrangeiro. E, mais que isso, em seu conteúdo é possível colher 
estruturas, conceitos e preceitos para uma efetiva mudança legislativa 
interna. Ou seja, de suas idéias, podemos inferir parâmetros para uma 
nova lei de estrangeiros em nosso País, perspectiva que perseguimos 
desde longa data. 
 



 63

A base da Convenção é considerar o trabalhador migrante como sujeito 
de direitos, pessoa digna perante a ordem internacional. Nessa base 
entram todas as reivindicações das instituições e movimentos de 
migrantes. Desde o direito das crianças e dos jovens à educação como 
valor fundamental até a necessidade de respeito à reciprocidade nas 
relações internacionais.  
 
 
A Convenção entrou em vigor em 1º de julho de 2003. Contudo, para o 
Brasil, permanece apenas como inspiração doutrinal. O Governo Federal 
assumiu, no 1º Plano Nacional de Direitos Humanos, de 1996, o 
compromisso de ratificá-la. No entanto, é somente um bom propósito, 
carecendo de efetividade, encoberto, possivelmente, pelas prioridades 
econômico-financeiras, que nosso País não tem escrúpulo em priorizar 
em detrimento das questões sociais. 
 
 
Mesmo tratando de trabalhadores migrantes, a Convenção, não se 
restringe aos eixos convencionais do contrato de trabalho reconhecido, 
mas inclui no seu âmbito diversas categorias, como trabalhadores 
migrantes fronteiriços, sazonais, marítimos, itinerantes, vinculados a um 
projeto empresarial ou independentes. Reconhece mulheres e homens em 
pé de igualdade como trabalhadores. Considera os migrantes a partir de 
uma ótica diferente da de meros sujeitos econômicos, trata-os como seres 
sociais, que têm mais direitos do que os que lhe correspondem como 
trabalhadores.  
 
 
Do texto da Convenção, sublinha-se a Parte II18 e, com especial 
significado, a Parte III19 como referência legislativa de particular 
expressão na perspectiva da proteção aos imigrantes. Nesta se enumeram 
os direitos assegurados a todos os trabalhadores migrantes, tanto 
documentados como não documentados, independentemente da situação 
                                                
18 A Parte II da Convenção estipula, no reconhecimento de direitos, a não discriminação pro motivo de sexo, raça, 
cor, idioma, religião ou convicção, opinião política ou de outra índole, origem nacional, étnica ou social, 
nacionalidade, idade, situação econômica, patrimônio, estado civil, nascimento ou qualquer outra condição. 
19 Retrata um amplo elenco de direitos que a Convenção assegura a todos os Trabalhadores Migrantes e seus 
familiares, estejam eles documentos ou não, em situação regular ou não (sair e regressar ao próprio País; direito à 
vida; não submissão a torturas ou penas cruéis; não submissão à escravidão ou trabalhos forçados; liberdade de 
pensamento, consciência e religião; respeito à vida privada; segurança pessoal e proteção do Estado; direito a 
tratamento humano; igualdade com os nacionais perante Tribunais e Cortes de Justiça; não ser encarcerado pelo 
simples fato de não cumprir obrigação contratual; vedação à expulsão coletiva; igualdade aos nacionais no que 
tange à remuneração, acesso à educação em condições de igualdade com os nacionais, etc. Estabelece também as 
obrigações: cumprir as leis e regulamentos do país; respeitar a identidade cultural e outros. 
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ou condição legal em que se encontrem no País. Outorga, ainda, direitos 
adicionais aos trabalhadores migrantes em situação regular.  
 
 
 
A Lei de Refugiados - Lei 9.474/97 
 
 
Instrumento modelar, a Lei 9474/97, aprovada no Brasil em julho de 
1997, que implementa o Estatuto do Refugiado de 1951, tornou-se 
referência na legislação humanitária internacional e base para a 
harmonização legislativa sobre o tema do refúgio no âmbito do 
Mercosul.  
  
 
Amplia o conceito de refugiado da Convenção de Genebra para nele 
contemplar também o estrangeiro que busque proteção no Brasil, na 
condição de vítima num contexto de grave e generalizada violação de 
direitos humanos em seu país. Assegura, entre outros, o direito a 
documento de trabalho, com acesso ao mercado laboral em qualquer 
parte do País. Recomenda, ainda, às autoridades especial consideração 
no trato de questões burocráticas, reconhecimento de diplomas e 
requisitos administrativos, em consideração à situação desfavorável 
vivenciada pelos refugiados. 
 
 
Sem deter-nos à análise exaustiva desta lei e de suas implicações e 
efeitos na causa do refúgio e dos refugiados, o que desejamos aqui é 
ressaltar que a ausência de uma lei de migrações adequada à realidade, 
circunstâncias e necessidades atuais termina o estrangeiro por tentar 
regularizar sua permanência no Brasil ao abrigo do status de refugiado. 
Confundem-se, assim, institutos distintos e corre-se o risco de dar 
margem ao desvirtuamento do refúgio por parte dos estrangeiros por um 
lado, ou, por outro, de ver-se o Estado sem uma alternativa legal à qual 
possam albergar-se muitos estrangeiros que vivem no País, trabalham 
lícita e honestamente, não possuem antecedentes criminais, mas têm uma 
marca que pesa sobre eles, a de serem de outra nacionalidade e de 
trabalharem por um país que não é o de sua naturalidade. 
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Em 2003, foram recebidas pelo CONARE 41820 solicitações de refúgio. 
Dos 300 casos decididos, 80 foram reconhecidos e 220 rejeitados. 
Muitos destes, seguramente, poderiam estar ao amparo da lei de 
migrações, sem onerar ou desonrar o País que os acolhe.  
 
 
 
Luzes platinas 
 
 
A recente lei argentina de migrações se reporta à Convenção da ONU, já 
referida, e é exemplo de concretude legislativa dos princípios nela 
descritos. Em 20 de janeiro do corrente ano, a Argentina21, com inserção 
semelhante ao Brasil no quadro histórico e legislativo da migração 
internacional, aprovou sua nova Lei de Migrações (Lei 25.871/04). 
 
 
O discurso do senador argentino Rúben Giustiniani, autor da Lei, é 
deveras elucidativo “A democracia salda assim uma dívida com os 
migrantes, que eram falsamente considerados um perigo para a 
segurança nacional”22.  
 
 
A lei argentina, além de estabelecer em 11 itens do art. 3º, iluminadores 
princípios gerais sobre o trato de uma digna política de migrações, tenta 
saldar esta dívida com novos parâmetros, que podem ser indicativos para 
o caminho brasileiro, na perspectiva de um novo marco regulatório dos 
direitos dos estrangeiros em nosso País. Dois capítulos, particularmente, 
simbolizam parâmetros concretos perfeitamente possíveis de serem o 
marco teórico do debate da nova legislação brasileira: um sobre 
princípios gerais (Título Preliminar, Cap. II) e outro sobre direitos e 
liberdades dos estrangeiros (Título I, Cap. I) 

 
 

                                                
20 Principais países de procedência: Angola, Cuba, Colômbia, Nigéria, Libéria, União da República Democrática 
do Congo, Tanzânia, entres muitos outros. Em 2004, até 30 de abril, o CONARE decidiu 141, processos, dos 
quais 43 aceitos e 98 rejeitados. 
21 Segundo o Diário tiempo Fueguino, de 5 de janeiro de 2004: En Migraciones estiman que existen 1.200.000 
extranjeros en el país, entre legales e ilegales. De ellos, 700 mil son inmigrantes irregulares de países limítrofes y 
menos de 100 mil corresponden a países no limítrofes. 
22 In: Adital, 25 de fevereiro de 2004 – Argentina – Adital/Notícias Aliadas, com o título: Nova Lei protege 
direitos dos imigrantes na Argentina. 
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Entre os princípios gerais destaca-se a relação com o estrangeiro como 
uma possibilidade de contribuição para o fortalecimento do tecido 
cultural do país. Tal vertente finda por ressaltar o sentido oposto da 
xenofobia, vendo o estrangeiro como alguém que contribui como ser 
humano, com história, cultura e vida. Mantém assim, a República 
Argentina, também o princípio de promover a integração deste na 
sociedade, retomando, no corpo legal nacional, sua tradição humanitária 
de acolhida e abertura aos estrangeiros. É esta, igualmente, a marca 
maior na tradição histórica brasileira e oxalá possa servir de base para 
um novo marco legal migratório.  
 
 
 O Capítulo dos Direitos e Liberdades é uma lista, exemplificativa e não 
exaustiva, de direitos dos estrangeiros. A lógica passa pela integração do 
migrante na comunidade como direito humano fundamental e universal a 
ser reconhecido pelo Estado que se obriga a criar as garantias necessárias 
ao exercício de tal direito (art. 5º). Prevê:  
 
 igualdade de tratamento entre nacionais e estrangeiros;  
 
 diminuição de exigências para nacionais dos países do Mercosul; 

 
  garantia de acesso à educação, inclusive em caso de 

irregularidade migratória do estrangeiro; 
 
 proibição a que se lhe negue acesso aos direitos à saúde e à 

assistência social a todos os estrangeiros que a requeiram, 
independentemente de sua situação migratória;  

 
 direito à reunião familiar; previsão de que a República Argentina 

facilitará a consulta ou participação dos estrangeiros nas decisões 
relativas à vida pública e administração da comunidade em que 
residem;  

 
 acesso igualitário aos imigrantes e suas famílias, nas mesmas 

condições de proteção, amparo e direitos que gozam os nacionais, 
particularmente no que se refere a serviços sociais, bens públicos, 
saúde, educação, justiça, trabalho, emprego e seguridade social 
(art. 6º).  
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Conclusão e Propostas 
 
 
Na conjuntura atual, podemos observar algumas perspectivas sobre 
instrumentos de proteção legal do estrangeiro, tendo como base o 
panorama do relacionamento jurídico-político e trazer algumas idéias 
específicas que possam referenciar um tratamento da questão migratória 
na ótica dos direitos humanos. 

 
 

1.  Ao falarmos de estrangeiros, imigrantes ou emigrantes, a 
perspectiva de proteção aos direitos de cidadania pressupõe a 
compreensão do conceito de cidadão numa visão de cidadania universal, 
que não está vinculada e nem é sinônimo de nacionalidade. Por mais que 
as legislações e as posturas dos poderes constituídos possam ser cada vez 
mais rígidas, o ser humano migra e é levado, quando não forçado, a 
migrar. Nesta mobilidade há que se respeitar os direitos humanos, 
anteriores a qualquer norma positiva ou fronteira geográfica e política e 
os direitos culturais e sociais, que não podem ser condicionados a um 
único fator, qual seja o da nacionalidade.  É certo que todos e todas nós 
sentimos orgulho da nossa nacionalidade e dela nos advém direitos que 
desejamos exercer e obrigações a cumprir.  É, contudo, igualmente 
verdadeiro afirmar que esta – a nacionalidade - não esgota, tampouco 
abarca toda a amplitude da dimensão do ser humano e de sua dignidade a 
ser elevada aos patamares da proteção legal para assegurar-lhe o respeito 
aos seus direitos, independentemente do local ou país em que se 
encontre. São direitos de uma cidadania intrínseca ao ser humano – uma 
cidadania universal - que não pode ser confinada a fronteiras legais 
restritivas e obtusas, decorrentes de uma visão estereotipada ou parcial 
do próprio ser humano. 
 
 
2.  O futuro nos reserva uma nova noção expressa, como exemplo, na 
Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de todos os 
Trabalhadores Migrantes e suas Famílias (ONU, 1990). A convenção é 
de muito significado, pois busca tratar o trabalhador migrante - 
estrangeiro - não mais como um problema estatal, como um dado 
estatístico que influi no índice social de um país, mas sim como um ser 
humano, como um cidadão acima de qualquer estereótipo ou 
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preconceito. Sua ratificação pelo Brasil é a perspectiva que sustenta 
nossa já reiterada proposta, ademais de ser compromisso do Governo 
Federal. 
 
 
3.  Urge uma nova lei de estrangeiros ou, como preferimos dizer, lei 
de migrações no Brasil. Barreto23, secretário geral do Ministério da 
Justiça afirma que “o dinamismo dos movimentos migratórios faz com 
que o Estatuto do Estrangeiro, editado em momento de exceção, 
necessite, há muito, de revisão”.  E completa sua reflexão com a máxima 
de que a lei sempre deve acompanhar o fato social. Em outras palavras, a 
realidade tem a finalidade de alertar nossas mentes para as demandas 
sociais e fazer evoluir o direito. Reafirma-se, pois, que o País reclama 
uma lei mais dinâmica, voltada à nova realidade dos fluxos migratórios. 
Do contrário, diz Barreto, “ainda continuaremos a tratar o estrangeiro 
como assunto de segurança nacional, vinculação há muito desprezada 
pelo próprio Direito Internacional”. 
 
  
A nova lei deve levar em consideração alguns aspectos essenciais:  
 
a) Reconhecer o Brasil como país de imigrantes, fato, aliás, 
exemplificado pela história. 
 
b) Vincular a Lei de Estrangeiros ao tema dos direitos humanos e não ao 
medo do terror (para isto deve haver mecanismos próprios). 
 
c) Considerar os migrantes não como um peso, mas como seres 
humanos, depositários, também, de potencial contribuição para o país. 
 
 
4.  Somos um País e uma comunidade privilegiada. A realidade 
mundial nos apresenta, no trato ao estrangeiro, exemplos de legislações 
xenófobas e atitudes abomináveis, pelo conteúdo e forma com que 
tratam os migrantes, e temos experiências de que há espaço para 
legislações exemplares e políticas públicas viáveis. Em alguns aspectos, 
o Brasil já deu exemplos. Em outros, porém, e a questão do imigrante, 
(não me refiro aqui a toda a área de estrangeiros) está entre elas, vive 
ainda uma espécie de letargia que o deixa à margem da história e em 
                                                
23 Luis Paulo Teles Ferreira Barreto é ex-Diretor do Departamento de Estrangeiros, do Ministério da Justiça, e 
ocupa atualmente o cargo de secretário-geral do mesmo Ministério. 
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descompasso com os avanços que se buscam e verificam em diferentes 
campos no âmbito das relações internacionais e comerciais. Oxalá nossa 
capacidade de discernimento e nossa ação conjunta sejam competentes 
para legar à causa migratória e aos estrangeiros no Brasil uma herança 
legislativa coerente com os princípios do respeito integral à pessoa do 
migrante, enfatizando o aspecto central dos direitos humanos e a 
dimensão da cidadania universal. Neste contexto, protagoniza Barreto, 
“o Brasil poderá até mesmo assumir uma postura de liderança no 
cenário internacional, capaz de propiciar um clima de serenidade ao 
debate da questão migratória, buscando, inclusive, soluções de cunho 
humanitário”.  
 
5.  A experiência de mais de 8 mil processos24 acompanhados e 
defendidos por nossas entidades (CSEM, IMDH e SCAI) nos últimos 10 
anos nos revela que a complexidade burocrática, somada muitas vezes à 
morosidade administrativa e a custos elevados retarda enormemente, 
quando não inviabiliza, a regularização da estada do estrangeiro, passo 
fundamental contra a exploração do trabalhador migrante e a submissão 
à condição degradante e de semi-escravidão.  
 
 
6.  Da prática nos advém, também, a percepção do peso que recai 
sobre o estrangeiro ante as medidas excessivas como é o caso da 
expulsão na forma prevista na Lei 6815/80, que se constitui num 
verdadeiro banimento do estrangeiro. Uma vez expulso, é afastado em 
definitivo, para sempre, do País. É freqüente, em legislações atuais, 
estabelecer-se a expulsão por prazos determinados e, em certas 
circunstâncias, em definitivo.   Pela Lei 6815/80, a expulsão gera o 
afastamento definitivo, submetendo o sujeito expulso, pelo resto de sua 
vida, à circunstância de que só poderá regressar ao Brasil mediante ato 
revogatório da expulsão pelo Presidente da República. Outro aspecto de 
grande abrangência é a necessidade de se preverem regularizações, em 
casos específicos, circunstâncias definidas ou mediante acordos de 
reciprocidade. A extradição é também tema que deve ser revisto em 
alguns aspectos, como o da prisão do extraditando, situação que 
atualmente ocorre em estabelecimento penal, como se condenado fosse, 
o que nem sempre é o caso. 
 

                                                
24 A atuação em processos de estrangeiros do Instituto Migrações e Direitos Humanos, do Centro Scalabriniano 
de Estudos Migratórios e do Serviço de Colaboração Apostólica Internacional soma, nos últimos 10 anos, um 
total de 8.474 processos.  
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Referimos apenas alguns exemplos para reiterar a necessidade e urgência 
de superar entraves e alterar posturas, sobretudo legislativas e 
administrativas, no âmbito da proposta de direitos dos estrangeiros. 
 
 
7. Um grande desafio para o Brasil, além de melhorar as condições 
de regularização migratória, é garantir os direitos dos imigrantes, 
viabilizando políticas para sua integração e condições de vida digna na 
sociedade. Tais políticas são necessárias para a efetividade da proteção 
às liberdades individuais - vida, direito de ir e vir, direito ao trabalho, 
devido processo legal com a necessária compreensão lingüística, 
liberdade religiosa, liberdade associativa, respeito à privacidade, direito 
de expressão, segurança e respeito à identidade cultural - assim como 
dos direitos sociais - acesso à justiça, direitos trabalhistas e sindicais, 
saúde, seguridade social e educação - eixos necessários para a 
construção, como diz Helio Bicudo, de “um país onde os migrantes 
tenham direitos não por terem documentos, mas por serem seres 
humanos”, condizente com uma pátria que se diz democrática, plural e 
acolhedora.  
 
 
O migrante seria visto então como alguém que merece, e o Estado lhe 
deve e assegura, respeito à sua dignidade, com suas obrigações definidas 
e seus direitos garantidos, não pelo fato de ter nascido aqui ou alhures, 
mas simplesmente por ter a imensidão da dignidade de ser humano.  
 

 
 



 71

 

 

 

 
 
 

 
Migrantes: práticas institucionais e de organismos sociais 
 
 

Introdução 

 

Os movimentos migratórios do século XIX foram algo novo na história 
da humanidade, expressão da nova era que estava surgindo. As 
migrações punham em crise o tipo de sociedade existente e as estruturas 
do Estado. Como diante da doença procura-se imediatamente remédio, 
também diante dos sofrimentos que acompanhavam o deslocamento de 
numerosas populações, surgem respostas seja por parte dos mesmos 
migrantes, como por parte da sociedade política e civil.  

O que no passado foi semente - e que mereceria um detalhado estudo – 
tem hoje sua expressão bem desenvolvida nos serviços dos Organismos 
Internacionais, dos Estados Nacionais, das Instituições Religiosas e das 
Organizações dos migrantes e para os migrantes. 

 

Práticas institucionais  

 

 Organismos Internacionais (como ONU, OCDE, UE, MERCOSUL, 
UNASUL, OEA, CEPAL.... ), promovem encontros de representantes 
das diferentes nações e defendem os direitos humanos para todos os 
povos, no respeito da autonomia dos diferentes Estados. Despertam 

6 
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também os deveres de amparar os migrantes e refugiados por 
intermédio de Convenções, Resoluções e Acordos.  A Declaração 
Universal dos Direitos Humanos (1948)25; a Convenção de Genebra 
(Estatuto dos Refugiados, 1951) a Convenção Internacional sobre a 
Proteção dos Direitos de todos os Trabalhadores Migrantes e de seus 
Familiares (aprovada pela ONU em 18.12.1990), são os exemplos 
mais significativos de proteção internacional. 

 

Práticas esperadas pelos migrantes desses organismos: 

 Efetivação do direito de ir e vir em nome da cidadania 

universal. 

 Afirmação de diretrizes para a administração dos assuntos 

migratórios na legislação nacional, padronizando e 

racionalizando a categoria e o status de migrantes 

internacionais. As diretrizes obrigariam os Estados-nações a 

reconhecer, independentemente da nacionalidade, os direitos 

civis, sociais e políticos dos migrantes e refugiados. 

 Adoção pelos países signatários das Convenções e Acordos do 

direito de participação no exercício do poder político, como 

componente fundamental da cidadania (Marshall apud REIS, 

1998, p. 94). 

 Luta para que mais Estados membros se façam signatários dos 

Resoluções, Acordos, e Convenções em favor dos migrantes e 

refugiados.  

 

                                                
25 O artigo 15, no âmbito da imigração propriamente dita, aborda o direito da pessoa a ter direitos, isto é, o 
direito a uma nacionalidade, de não perdê-la e de poder trocar de nacionalidade. No artigo 14, o direito de 
procurar asilo em caso de perseguição. No artigo 13, parágrafo 2, o direito de ir e vir.  
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 Estados Nacionais têm o monopólio de legitimidade da mobilidade 
humana e da própria identidade do indivíduo: legislam, documentam, 
fiscalizam, aplicam multas, estabelecem políticas migratórias 
públicas, disponibilizam suas Redes de Serviços Públicos que 
atendem emergencialmente os migrantes (geralmente confundidos 
com a categoria dos pobres e necessitados). Celebram acordos 
bilaterais entre países. Dão concessão de anistia.  

 

 

Práticas esperadas pelos imigrantes no Brasil e dos brasileiros no 
exterior26:          
  

 Adequação da legislação nacional à luz dos Direitos 

Humanos. 

 Ratificação da Convenção Internacional sobre a Proteção dos 

Direitos de todos os Trabalhadores Migrantes e de seus 

Familiares. 

 Contribuição positiva para solucionar as questões da migração 

clandestina e irregular 

 Agilização dos processos de regularização de estada que 

tramitam nos Órgãos e Repartições Públicas. 

 Formação de Agentes Administrativos sobre a realidade da 

migração, sobre a importância da atenção ao diferente e sobre 

o respeito à dignidade de cada pessoa. 

 Revisão da questão das multas pela estada irregular. 

 Revisão da legislação relativa aos estudantes estrangeiros e ao 

reconhecimento de estudos e diplomas emitidos nos países de 

origem dos migrantes. 

                                                
    26 Milesi, 2005. “Algumas propostas a partir da experiência e das agendas dos migrantes.  



 74

 Extensão do direito de permanência ao imigrante que se 

dedique a qualquer tipo de trabalho lícito, não apenas 

beneficiando categorias qualificadas e seletivas. 

 Presença mais efetiva dos Consulados junto às comunidades 

de nacionais no exterior. 

 Denúncia e combate ao tráfico de seres humanos. 

 Desenvolvimento de uma mentalidade pró-ativa da sociedade 

com relação aos migrantes e refugiados. 

 Criação de espaços de trabalho que gerem emprego e renda. 

 

Práticas de Solidariedade dos Organismos Sociais 

 

Organizações dos e para os migrantes. A mobilidade humana 
provoca alterações na composição da sociedade que acolhe os 
imigrantes.  Imigrantes e sociedade mobilizam-se para que ocorra a 
integração, evitando possíveis conseqüências perniciosas. Para os 
imigrantes, a integração implica na aquisição da cidadania com 
direitos e obrigações, na aprendizagem da nova cultura, na aquisição de 
um estatuto social, na criação de relacionamentos com membros da 
sociedade de acolhimento e na formação de um sentimento de pertença 
a essa sociedade. Por parte da sociedade de acolhimento, a integração 
implica no direito de acesso dos migrantes às suas instituições e aos 
recursos necessários para a vida.  

O campo das migrações conta, hoje, com inúmeros serviços de pessoas, 
grupos, associações e entidades civis, criadas muitas vezes pelos 
próprios migrantes: Associações de Imigrantes27; Organizações não 
Governamentais; Associações de Desenvolvimento Local; Outras 
organizações sem fins lucrativos. 

                                                
27 Segundo John Rex (apud Moren-Aleget, 2002) existem quatro funções essenciais das associações: 
a) ajuda a vencer o isolamento social; b) afirma os valores e as crenças do grupo; c) proporciona um 
apoio assistencial aos membros do grupo; d) age na defesa dos interesses do grupo e na resolução de 
conflitos com a sociedade receptora.  
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Práticas esperadas pelos imigrantes desses organismos sociais:  

 Orientação para a documentação 

 Orientação sobre direitos garantidos pelo Estado e sobre 

atividade política e sindical 

 Promoção e manutenção da cultura de origem 

 Preservação da identidade das minorias étnicas 

 Atividade de mediação e integração cultural do país de 

chegada (informações, visitas, cursos de idiomas...) 

 Criação de espaços de socialização (esporte, lazer...) 

 Assistência sanitária e psicológica 

 Orientação para o trabalho e moradia 

 Orientação para acesso a serviços sociais (saúde, educação) 

 Divulgação de notícias e informação na mídia 

 Favorecimento de envio de remessas monetárias ao país de 

origem 

 Atividades de contato e diálogo entre imigrantes e autóctones 

 Organização de palestras e eventos sobre migração e temas 

afins 

 Promoção de atividades associativas 

 Confraternizações e celebrações de festas pátrias 

 

Instituições Religiosas. Entre os Organismos Sociais exercem um 
papel significativo às inúmeras instituições e organismos religiosos que, 
pelo seu caráter de universalidade, atuam no campo migratório. Desde o 
período das migrações históricas elas vêm assumindo demandas e 
necessidades emergentes dos migrantes no campo sócio-cultural, 
jurídico e promocional. As denominações dessas entidades são 
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diversificadas: Serviços de Pastoral Migratória, Centros de 
Atendimento a Migrantes e Refugiados, Centros de Orientação e Apoio, 
Centros Culturais, Centros de Documentação e Estudos Migratórios, 
Comissões, Estabelecimentos (Casas de Acolhida), Departamentos, 
Institutos de Migrações e outros.  

Práticas esperadas pelos migrantes das Instituições e organismos 
religiosos : 

 Acolhida e orientação (documentos...)                                                                                                                             

 Apoio ao migrante e a sua família 

 Formação e exercício para integração no novo ambiente cultural 

preservando suas raízes 

 Assistência e formação religiosa 

 Estímulo às organizações dos próprios migrantes 

 Intervenção na sociedade de acolhida para que o migrante seja 

reconhecido como pessoa 

 Empenho para desfazer preconceitos (raça, trabalho, credo, 

língua...) 

 Valorização das riquezas culturais e religiosas dos migrantes 

 Luta para uma legislação civil adequada 

 Luta para a criação de políticas públicas que reconheçam os 

direitos civis e políticos dos migrantes 

 Desenvolvimento de trabalho em rede com as regiões e países 

de origem 

 Atuação com espírito democrático e ecumênico 
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CONTRACAPA 

 

“Esta publicação é dedicada a todos aqueles que tiveram 
de deixar  

– com entusiasmo ou sacrifício e sofrimento,  
mas, sobretudo coragem –  

seu país, seu estudo, sua cidade, sua comunidade (...) 
sua família,  

como única ou ultima alternativa para realizar  
um sonho,  

para fugir da pobreza e degradação 
 ou para se refugiar de toda sorte de perseguição.  

Partir com o pensamento de um dia voltar, ou de trazer 
para junto de si os que ficaram para trás, ou de provê-los 

com recursos para a sobrevivência onde ficaram 
 – esse é um processo que mescla  

expectativa,  
esperança de um novo porvir,  

e também desencanto,  
frustração 

 e desespero. 
 É responsabilidade de todos nós lutar pela garantia de 

seus direitos e dignidade,  
estejam onde estiverem”. 

(BERQUÓ, Elza. In: Migrações Internacionais – 
contribuições para políticas, CNPQ, 2001). 

 

 


