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RESUMO 

Considerando a migração internacional como parte da realidade brasileira e os dilemas que os 

imigrantes periféricos enfrentam diante da integração social no País, desde a ausência de 

direitos políticos, até as fronteiras do direito à habitação e os impactos da violência racial 

sobre seus corpos, fez-se oportuno conhecer as iniciativas de resistência desses sujeitos. 

Assim, o fito do presente trabalho consistiu em problematizar as ações dos imigrantes no 

contexto das lutas antirracista e pela moradia no Brasil contemporâneo a partir de duas 

experiências selecionadas: o caso da Mobilização Zulmira Somos Nós e o caso do Grupo de 

Refugiados e Imigrantes Sem-Teto. Para tanto, buscou-se explicar os fundamentos do racismo 

e da crise habitacional tendo em vista as particularidades históricas da formação e 

desenvolvimento da sociedade brasileira, bem como resgatou-se o histórico dos movimentos 

sociais que desde sempre fizeram oposição a esses dois marcadores de dominação. Discutiu-

se também as determinações da migração internacional contemporânea e a forma como o 

Estado brasileiro se relaciona com os fluxos migratórios periféricos, com enfoque para a 

regulação dos direitos e da cidadania à essa população. Com base no estudo de caso, e nas 

técnicas de pesquisa bibliográfica e documental, reconstruiu-se duas diferentes experiências 

políticas de imigrantes; fez-se uso de um amplo conjunto de fonte de dados envolvendo 

materiais científicos que abordaram as duas experiências como teses, dissertações e artigos; 

também utilizou documentos resgatados das mídias digitais e das redes sociais, selecionando 

artigos, matérias e reportagens jornalísticas que retrataram fatos relacionados aos casos. Os 

casos foram selecionados com base em uma pesquisa prévia, considerando tanto a natureza 

das experiências, quanto a viabilidade de realizar a coleta de dados sobre elas. A Mobilização 

Zulmira Somos Nós foi uma frente ampla de enfrentamento ao racismo, envolveu imigrantes, 

movimentos sociais e organizações da sociedade civil derivada de um fato de indignação a 

partir do assassinato da imigrante Zulmira Cardoso no Brasil. Já o Grupo de Refugiados e 

Imigrantes Sem-Teto foi um grupo formado e liderado por imigrantes no interior de um 

movimento de moradia, esse coletivo acionou um conjunto de ações diversas, dentre os seus 

objetos de luta, o direito à moradia era um deles. Esse estudo constatou que os imigrantes são 

novos personagens que podem alterar as formas e a abrangência das organizações sociais. 

Inferiu ainda que, quando há o encontro entre imigrantes e autóctones no âmbito dos conflitos 

sociais, seja determinado pelas condições objetivas ou pela ideologia, as ações, as práticas e 

as reivindicações são ressignificadas, isto porque o imigrante tenciona objetos de lutas que 

não eram percebidos pelos autóctones. No âmbito dessas lutas, as ações dos imigrantes 

demonstraram que, embora os marcadores de dominação visem o mesmo objetivo de dominar 

os subalternos independente da nacionalidade, os dispositivos de poder que exercem a 

dominação são adequados às particularidades de seus alvos, fazendo com que, no caso do 

imigrante o combate ao racismo e a luta pela moradia passam, necessariamente, pelos 

elementos que engendram a sua condição específica enquanto sujeito “ilegítimo” no seio de 

uma nação. Por fim, desvelou-se que as ações concatenadas desses distintos personagens são 

capazes de assediar ao mesmo tempo as múltiplas facetas da dominação capitalista. 

 

Palavras-chave: Migração Internacional. Racismo. Moradia. Mobilização Zulmira Somos 

Nós. Grupo de Refugiados e Imigrantes Sem-Teto. 



 
 

LEMES, João Ricardo. Immigrants on the move: new characters in the anti-racist struggles 
and struggles for housing in contemporary Brasil. 2021. 154 f. Trabalho de Conclusão de 

Curso (Graduação em Serviço Social) – Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade 

Estadual de Londrina, Londrina, 2021. 

ABSTRACT 

Considering international migration as part of the Brazilian reality and the dilemmas that 

immigrants face in the face of social integration in the country, from the absence of political 

rights, to the borders of the right to housing and the impacts of racial violence on their bodies, 

it became opportune to know the initiatives of resistance of these subjects. Thus, the objective 

of the present work was to problematize the actions of immigrants in the context of anti-racist 

struggles and for housing in contemporary Brazil, based on two selected experiences: the case 

of Mobilização Zulmira Somos Nós and the case of the Group of Refugees and Immigrants 

Without- Roof. We sought to explain the fundamentals of racism and the housing crisis in 

view of the historical particularities of the formation and development of Brazilian society, as 

well as rescuing the history of social movements that have always opposed these two markers 

of domination. The determinations of contemporary international migration and the way in 

which the Brazilian State relates to peripheral migratory flows were also discussed, with a 

focus on the regulation of rights and citizenship for this population. ased on the case study, 

and on the techniques of bibliographic and documentary research, two different political 

experiences of immigrants were reconstructed; use was made of a wide range of data sources 

involving scientific materials that addressed the two experiences such as theses, dissertations 

and articles; also used documents retrieved from digital media and social networks, selecting 

articles, stories and journalistic reports that portrayed facts related to the cases. The cases 

were selected based on previous research, considering both the nature of the case and the 

feasibility of collecting data on the experiences. The Mobilization Zulmira Somos Nós was a 

broad front to combat racism, involving immigrants, social movements and civil society 

organizations based on a fact of indignation that involved the murder of immigrant Zulmira 

Cardoso in Brazil. The Group of Refugees and Immigrants Without- Roof was a group 

formed and led by immigrants within a housing movement, this collective triggered a set of 

diverse actions, among its objects of struggle, the right to housing was one of them. This 

study found that immigrants are new characters who can change the forms and scope of social 

organizations. He also inferred that, when there is a meeting between immigrants and natives 

in the context of social conflicts, whether it is determined by objective conditions or by 

ideology, actions, practices and demands are reframed, this is because the immigrant tensions 

objects of struggles that were not perceived by nationals. In the context of these struggles, the 

actions of immigrants demonstrated that, although domination markers aim at the same 

objective of dominating subordinates regardless of nationality, the devices of power that 

exercise domination are adequate to the particularities of their targets, making In the case of 

the immigrant, the fight against racism and the struggle for housing must, necessarily, include 

the elements that give rise to their specific condition as an “illegitimate” subject within a 

nation. Finally, it was revealed that the joint actions of these different characters are capable 

of harassing at the same time the multiple facets of capitalist domination. 

Key-words: International Migration. Racism. Housing. Mobilization Zulmira Somos Nós. 

Group of Refugees and Immigrants Without- Roof 
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INTRODUÇÃO 

Vivo, tomo partido. Por isso odeio quem não o faz, 

odeio os indiferentes.  

Gramsci (2020) 

 

Este trabalho foi redigido durante a pandemia de COVID-191 e, embora o 

seu tema não tenha relação direta com a atual crise, é inevitável confessar que as linhas que 

seguem foram demasiadamente influenciadas pelo contexto. Desse modo, não é possível 

introduzir esse texto indiferente à atual conjuntura, por mais distópica que ela possa se 

apresentar.  

Para deter-se nas entranhas dos solos tupiniquins, não se pode jamais 

esquecer da mortandade causada pela COVID-19 - que poderia ser mitigada -, do 

empobrecimento generalizado, das mais de 9 mil famílias despejadas de suas casas, dos quase 

3 mil imigrantes expulsos do País somente nesse período, dos cerca de 20 recém-surgidos 

bilionários brasileiros e um sem-fim de perversidades, todas causadas ou permitidas. 

Incontestavelmente, as fissuras da sociedade brasileira foram esgarçadas, mostrando até 

mesmo para aqueles que não queriam enxergar: a situação não “atinge a todos em igual 

medida”, a remissão do mercado, quem banca com a vida são as mulheres, os negros, os 

imigrantes, os pobres etc. Portanto, a crise atual é ao mesmo tempo sanitária, política, 

econômica e social; o vírus, sem dúvidas, foi apropriado como um “bode expiatório” por um 

sistema que agoniza há muito tempo. 

Todavia, são em contextos como esses que é tão mais importante resgatar as 

histórias de resistência e de luta da classe e dos grupos subalternos, com a convicção de que 

os desafios postos para o período pós-pandêmico exigem a sinergia entre as diferentes forças 

sociais.  

Nessa direção, os imigrantes recentes, enquanto constitutivos da classe 

trabalhadora, são personagens estratégicos, quer por conta das transformações que engendram 

 
1 Surgido na Ásia, o SARS-COV-2 ocasionou o surto de doença respiratória, altamente infecciosa e com níveis 

relativamente elevados de mortalidade. Num mundo globalizado, a velocidade das infecções fez com o vírus 

alcançasse rapidamente os demais continentes. No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) anunciou que se tratava de uma pandemia global. A emergência dessa ameaça real mobilizou o mundo 

para as medidas de contenção da propagação do vírus, entre elas destaca-se o distanciamento, o isolamento 

social e o lockdown. Para além dos efeitos sanitários, o vírus impactou todas as esferas da sociedade, do social ao 

político-econômico, despertando a falsa dicotomia entre saúde e economia, evidenciando a selvagem 

sobreposição do mercado à vida. No Brasil, o negacionismo, o obscurantismo e o autoritarismo que emanam, em 

primeiro lugar, do assento presidencial, fizeram com que os impactos da COVID-19 tomassem contornos 

estarrecedores, cujos efeitos ainda perduram e se farão sentir por um longo período.  
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na vida cotidiana e nas formas de organização social da sociedade de imigração, 

particularmente, pelos novos elementos que introduzem nas lutas sociais, chamando a atenção 

para os impactos do encontro entre as diferenças “multirraciais” e “multinacionais” (VILLEN, 

2015c); quer por eles mesmos serem sujeitos orgânicos que unem duas ou mais sociedades, 

portando a capacidade de articular redes e conectar a classe a nível internacional. 

Além disso, são sujeitos históricos que carregam as marcas da dominação e 

da resistência. O próprio ato de migrar é imanente da contradição entre as forças de expulsão 

e a criação de subjetividades. Parafraseando Mezzadra (2019), migrar é uma ação de “fuga” 

em que os sujeitos buscam se livrar dos confinamentos que os seus países de nascimento lhes 

outorgam.  

Disso, entende-se que a migração do século XXI, como um fenômeno 

social, emite graves sinais dos abusos do capital em todos os sentidos, pois, dentre as causas 

que determinam as migrações hodiernas, àquela determinada pelo fator econômico com base 

nas desigualdades entre os países é a que predomina (TAVARES, 2018; 2016). 

Há também uma outra modalidade migratória que se gosta de afirmar como 

sendo determinada quase que pela sorte, são os refugiados climáticos e de guerra, os 

perseguidos em função da configuração política de um dado território, em razão da 

perseguição religiosa etc. Situações que, de acordo com Quintanilha (2019), muitos órgãos 

internacionais para a migração raramente fazem qualquer associação com o capitalismo e o 

seu atual ordenamento “predatório” (SASSEN, 2016); daí a necessidade de compreender 

profundamente qual a incidência da divisão internacional do trabalho sobre a migração. 

No limite, a maior parte das migrações contemporâneas se trata de expulsão, 

é, portanto, causada pela ordenação da economia global (SASSEN, 2016). Em outras 

palavras, os sujeitos que migram são os remanescentes da dominação e exploração 

imperialista nas suas mais diversas façanhas.      

A violência com que o capital determina as expulsões segue o itinerário dos 

migrantes na sua totalidade. Os países centrais que conheceram a migração dos egressos da 

colonização muito antes do que os países periféricos, desde o início deste século passaram a 

fortalecer as suas fronteiras. São barreiras, grades, muros, centros de contenção que se 

edificam em torno dos mais distintos territórios nacionais. Dentro dos países também houve o 

recrudescimento das legislações migratórias, fato que alguns autores atribuem à mudança da 

rota migratória nas últimas décadas (VILLEN, 2015a; MARTINS, 2018; QUINTANILHA, 

2019). 

Os fluxos periféricos em direção ao Brasil, a partir de 2010, são sintomas do 
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novo circuito do deslocamento humano, chamado de migração Sul-Sul. O Estado brasileiro, 

copiosamente, também fortaleceu as suas fronteiras, quando não barram os imigrantes 

periféricos na entrada, isto é, pela via “legal” - reflexo do seu histórico seletivo e racista em 

termos de migração -, forçam a sua permanecia “provisória” (SAYAD, 1998) a partir de um 

conjunto de mecanismos de dominação e repressão que se materializam na violência policial 

sobre os corpos migrantes – sobretudo negros -, na legislação migratória contraditória e nas 

expulsões desses sujeitos.  

Nessa direção, o Estado brasileiro que se faz tão presente na função de 

reprimir e disciplinar a migração, em igual medida, se desresponsabiliza do acolhimento e da 

proteção à essa população, o caso dos direitos à imigrantes é ainda hoje uma problemática 

escaldante, malgrado a emergência da nova Lei da Migração, em 2017.  

Em vista disso, um dos pontos flagrantes da gestão da migração pelo Estado 

consiste justamente na reprodução das fronteiras da cidadania, que passam em primeiro lugar 

pelo não reconhecimento dos direitos políticos ao imigrante, apartando-o, assim, dos 

processos de decisão sobre a sua própria condição (REIS, 2004). Desse aspecto, derivam 

outras tantas violações de direitos e barreiras ante o acesso à habitação e às demais políticas 

sociais, a exemplo da saúde, da assistência e da previdência social (FAQUIN, BETTIOL 

LANZA, 2018). Ao fim e ao cabo, essas são as expressões genuínas do “pensamento do 

Estado”, para o qual a presença do “não-nacional” jamais pode ser dissociada da 

“ilegitimidade”, de um “não-cidadão”, mas meramente enquanto uma força de trabalho 

“provisória” (SAYAD, 1998) e, pode-se acrescentar, precarizada.  

Face a essas fronteiras restam como apoio aos imigrantes as organizações da 

sociedade civil de caráter assistencialista que, em alguns casos, mais silenciam do que ecoam 

as vozes desses sujeitos. Tudo isso leva a crer que esses sujeitos orbitam entre dois extremos: 

ora tidos como “indesejáveis”, com base puramente na sua raça, na sua condição de classe e 

na sua origem; ora subalternizados, meramente como um “corpo-trabalho” (SAYAD, 1998) 

ou como indivíduos carentes e débeis.  

Em consideração às características próprias dos protagonistas da migração 

Sul-Sul (a raça, a classe e a origem) a condição dos imigrantes no Brasil é agravada pela 

permanência dos velhos marcadores de dominação e exploração que veem nesses sujeitos, 

novos alvos. Não por acaso, o racismo e a alienação da moradia – ao lado do trabalho – são os 

maiores problemas que os imigrantes periféricos enfrentam no País. Por essa razão, esses 

sujeitos compartilham com os autóctones subalternos todas as situações de dominação, no 

entanto, há particularidades e esse trabalho procurará desvelar algumas delas.  
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O que é importante reter, por ora, é o fato de que os mesmos marcadores de 

dominação que incidem sobre o imigrante e ao autóctone têm provocado a aproximação 

desses sujeitos em diversos âmbitos da vida social, incluindo no interior dos novos 

movimentos sociais e populares. Nestes, em particular, esse encontro tem proporcionado o 

descobrimento mútuo de o que há de comum e o que há de diferente entre eles; algumas 

dessas aproximações resultaram em experiências exemplares da solidariedade além-fronteiras.    

Acima de tudo, tais experiências têm demonstrado que os imigrantes não 

são sujeitos passivos, como querem o Estado-nação e o seu sócio, o capital. Justamente por 

essa razão e pela imagem apática que se criou sobre os imigrantes periféricos, faz-se tarefa 

inadiável trazer à baila as suas iniciativas de resistências que atravessam todas as contradições 

sociais e que estão germinando nas mais distintas esferas de enfrentamento à dominação e à 

exploração.  

Esses sujeitos que “hereticamente” (SAYAD, 1998) confrontam os 

mecanismos de dominação e atravessam as mais distintas fronteiras são entendidos aqui como 

os novos personagens, ou seja, aquele sujeito coletivo capaz de alterar o campo das lutas 

sociais (SADER, 1988). Diante disso, parte-se do pressuposto de que os imigrantes, como 

novos personagens, também apresentam novas práticas e ações políticas, restando entender 

que ações são essas e quais os seus impactos.   

 Diante desse painel e ciente do fato de que os imigrantes são atravessados 

por diversos marcadores de dominação, optou-se por investigar como esses sujeitos agem 

diante do racismo e da alienação da moradia, âmbitos que em pesquisa prévia se revelaram 

exemplares para o estudo dos imigrantes enquanto sujeitos políticos. De outro modo; qual o 

impacto das ações desses novos personagens nas velhas lutas sociais travadas no Brasil?  

Esse objeto de pesquisa é uma expressão lapidada, porém não acabada, da 

trajetória acadêmica deste autor que teve o ponto de partida em 2018, como pesquisador 

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

profissional” vulgo “SerSaúde”. Também como bolsista de iniciação científica do CNPq entre 

2018 e 2020, vinculado primeiramente ao Projeto de Pesquisa “Trajetória dos Imigrantes nos 

Territórios: a construção do acesso às políticas de Seguridade Social”, encerrado em 2019 e 

posteriormente vinculado ao Projeto de Pesquisa “Migração haitiana na América Latina: 

proposta de elaboração do indicador de vulnerabilidade jurídica migratória”, do qual este 

autor ainda é membro; ambos os Projetos desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa citado 

anteriormente. Convém ainda relatar o vínculo como extensionista com o Projeto de Extensão 

“Migrar com Direitos” (financiado pela SETI/PR por intermédio do Programa Universidade 
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Sem Fronteiras) encerrado na primeira metade de 2018; dentre as atividades deste, destaca-se 

a realização de oficinas socioeducativas sobre o Sistema Único de Saúde (SUS) junto aos 

imigrantes, em cinco municípios da Região Metropolitana de Londrina (RMLO). A 

participação do autor como membro desses Projetos permitiu tanto a aproximação com os 

imigrantes e às suas realidades na RMLO, quanto contribuiu para a inserção deste autor nos 

estudos migratórios contemporâneos, sempre voltado à investigação dos imigrantes como 

sujeitos políticos e as suas formas de organização. Há que se destacar ainda o envolvimento, 

por intermédio do Grupo de Pesquisa, com a Associação de Movimento dos Imigrantes 

Haitianos No Brasil (AMIHBR) instituída na RMLO, experiência que, sem dúvidas, 

contribuiu demasiadamente para o desenvolvimento dos temas que culminaram nesta 

pesquisa.      

Nessa direção, o presente trabalho tem como objetivo geral problematizar as 

ações dos imigrantes no conjunto das lutas antirracistas e pela moradia no Brasil a partir de 

dois casos selecionados, a saber: o caso da Mobilização Zulmira Somos Nós (MZSN) e o caso 

do Grupo de Refugiados e Imigrantes Sem-Teto (GRIST). Para perseguir esse fito foram 

elencados três objetivos específicos: I) Entender os fundamentos do racismo e da crise 

habitacional e resgatar o histórico de lutas do movimento negro e dos movimentos de moradia 

no Brasil, a fim de situar as ações dos imigrantes no interior dessas batalhas já travadas há 

muito tempo por autóctones; II) Compreender as particulares da condição social do imigrante 

tendo por base os fundamentos da migração hodierna, a relação do Estado com a migração 

internacional e com o imigrante periférico e os entraves diante do acesso dos imigrantes aos 

direitos e à cidadania; III) Conhecer as motivações que colocaram os imigrantes em 

movimento e quais os impactos dessas experiências no conjunto das lutas antirracistas e pela 

moradia no Brasil. 

Com o intuito de responder esses objetivos a partir de duas experiências, 

essa investigação apresenta-se do ponto de vista metodológico como uma pesquisa de 

natureza estritamente qualitativa, apoiada nas técnicas de pesquisa bibliográfica e documental, 

orientadas, respectivamente por Stumpf (2006) e Cellard (2012). Ainda faz uso do estudo de 

caso como estratégia de pesquisa que direcionou o planejamento do trabalho, a coleta de 

dados e a construção desse texto.  

De acordo com Gil (2002, p. 54), utiliza-se o estudo de casos com o 

propósito de investigar “um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto real, onde os 

limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente percebidos”. Sendo ainda uma 

modalidade pertinente para descrever, explorar e explanar os determinantes e os impactos de 
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dadas experiências empíricas, que são definidas como unidade de caso. 

Ainda possibilita expandir a investigação dada a flexibilidade no que tange a 

combinação de várias técnicas de pesquisa e de coleta de dados que é, para Gil (2002, p. 140), 

o “princípio básico que não pode ser descartado”, pois, “obter dados mediante procedimentos 

diversos é fundamental para garantir a qualidade dos resultados obtidos”. 

A seleção dos casos foi mediada por uma pesquisa prévia sobre as 

experiências políticas dos imigrantes entre 2010 e 2019 em todo território brasileiro. A MZSN 

foi uma frente ampla de atuação, envolveu imigrantes e diversos outros movimentos 

sociais/populares, coletivos e organizações da sociedade civil a partir de um fato de 

indignação. Essa frente desenvolveu uma agenda de luta que foi materializada em esporádicos 

protestos de rua e ações de outras naturezas para o enfrentamento ao racismo. Já o GRIST foi 

um grupo formado e liderado por imigrantes no interior de um movimento popular de 

moradia, esse coletivo acionou um conjunto de ações diversificadas e, dentre os seus objetivos 

de luta, o direito à moradia era um deles. 

Com o fito de reconstruir esses casos de maneira mais fidedigna à realidade, 

esse trabalho lançou mão de um conjunto amplo de materiais de natureza bibliográfica e 

documental, assim, os dados foram, respectivamente, recuperados de teses, dissertações e 

artigos científicos, bem como de reportagens, notícias jornalísticas, músicas e longa-

metragem. 

A coleta de dados ocorreu exclusivamente por intermédio da internet, 

buscou-se por documentos na imprensa alternativa; de forma espontânea, utilizando a barra de 

pesquisa do Google; em Blogs; e em redes sociais (Facebook), utilizando sempre como 

palavras-chave as denominações dos casos. No que concerne aos documentos com trato 

científico, utilizou-se o indexador de periódicos SCIELO e o Google Acadêmico, tendo por 

base as mesmas palavras-chave. 

Convém advertir, desde logo, que os documentos que passaram por um 

tratamento analítico, isto é, os materiais bibliográficos (teses, dissertações e artigos) foram 

privilegiados para a reconstrução dessas histórias, pois, os seus autores, na ótica deste 

trabalho, constituem-se enquanto pesquisadores-testemunha que, para além de pesquisadores, 

foram sujeitos ativos nessas experiências. Já os documentos sem trato científico (músicas, 

longa-metragem, reportagens e notícias) serviram de apoio, complemento e contraste das 

narrativas dos pesquisadores-testemunhas. 

O itinerário deste trabalho é longo e complexo tal como a trajetória dos 

sujeitos que migram. O primeiro capítulo versa sobre as estruturas que engendram o racismo e 
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a crise da moradia no Brasil e, consequentemente, como os movimentos populares brasileiros 

têm se apresentado historicamente para combatê-las. Para tanto, buscará introduzir a 

perspectiva teórica para a abordagem dos novos movimentos sociais e, posteriormente, visa-se 

recuperar elementos sócio-históricos que impulsionaram a emergência de dois movimentos no 

País: os movimentos sem-teto e o Movimento Negro. Espera-se com esse capítulo capturar 

parcialmente a paisagem que os imigrantes encontram ao chegarem ao Brasil para subsidiar a 

identificação das ações dos imigrantes no contexto da MZSN e do GRIST, respectivamente, 

nas lutas antirracistas e pela moradia. 

Já o segundo capítulo reflete os fundamentos e o desenvolvimento do 

fenômeno migratório internacional, cujo Brasil é parte da rota. O percurso expositivo perpassa 

pelos processos migratórios internacionais à luz da divisão internacional do trabalho. 

Posteriormente, o foco é direcionado à periodização da migração no Brasil. Em seguida é 

feito um exercício de aproximação ao campo dos direitos e da cidadania e a sua interface com 

o fenômeno migratório. O intuito desse capítulo é nominar as diversas fronteiras que se 

colocam nos percursos dos imigrantes e refletir sobre as possibilidades para transpô-las. 

No terceiro e último capítulo são reconstruídas as experiências da MZSN e 

do GRIST, retratando o momento de fundação desses casos e as ações desenvolvidas nessas 

experiências. Ademais, busca-se problematizar os desafios e as potencialidades das ações dos 

imigrantes no conjunto das lutas antirracistas e pela moradia no Brasil, compreendendo as 

diversas fronteiras colocadas ante o imigrante e a garantia dos seus direitos e entre os novos e 

velhos personagens nas lutas sociais contemporâneas.   

Por fim, assim como Gramsci (2020, p. 31), acredita-se que “Não podem 

existir os que são apenas homens, estranhos à cidade. Quem vive verdadeiramente não pode 

não ser cidadão, assumir um lado. Indiferença é apatia, parasitismo, velhacaria, não é vida”. 

Guiado por essa premissa, este trabalho procura documentar as histórias subalternizadas 

daqueles personagens que se rebelam contra a não existência, que são cidadãos ainda que o 

aparato jurídico do Estado-nação se recuse a nomeá-los como tal. 
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CAPÍTULO 1 - IMIGRAÇÃO, LUTAS ANTIRRACISTA E PELA MORADIA NO 

BRASIL: ELEMENTOS HISTÓRICOS E DESAFIOS ATUAIS 

1.1 QUANDO NOVOS PERSONAGENS ENTRAM EM CENA? QUESTÕES PARA O DEBATE 

 

A célebre obra Quando novos personagens entraram em cena: experiências, 

falas e lutas dos trabalhadores da Grande São Paulo, 1970-80 de Eder Sader (1988), além de 

apresentar uma análise da emergência de quatro movimentos populares em São Paulo na 

década de 1970, é capaz de transmitir a atmosfera que envolveu os anos finais do período que 

ficou conhecido como a “linha dura” da Ditadura Militar (1964-1985) no Brasil. 

 O Golpe de 64, que instaurou a Ditadura Militar, foi nitidamente um projeto 

da autocracia burguesa (FERNANDES, 1976; ELIAS, 2014). O período foi marcado, dentre 

outros aspectos, pela brutal repressão, perseguição e tortura, tendo como alvos tanto as 

camadas artísticas, intelectuais e políticas progressista ou socialista, quanto as lutas sociais de 

cunho sindical, popular e estudantil; de modo geral, todos que de algum modo atentaram 

contra à “ordem nacional”. Mas foi a partir do ano de 1968 que o regime alcançou o seu 

clímax com o Ato Institucional Número Cinco (AI-5), suspendendo as garantias 

constitucionais e intensificando a sangrenta repressão e perseguição política aos rebeldes. 

Nada obstante, o autoritarismo e a violência institucionalizada não foram capazes de conter a 

eclosão das resistências ao longo da década de 1970 até a derrocada do regime.  

Para os insurgentes movimentos populares que ocuparam a cena, havia duas 

motivações substanciais: a primeira, de ordem “estrutural”, refletia a insatisfação diante do 

aprofundamento das desigualdades sociais e as suas múltiplas expressões; o segundo motivo, 

de ordem “conjuntural”, consistiu no enfrentamento ao regime respaldado na aspiração 

democrática (GOHN, 1991). É importante frisar que essas contestações brotaram dos “guetos” 

populares, sobretudo das favelas, dos morros e do campo, ou seja, “de onde ninguém 

esperava” (SADER, 1988, p. 36). Eis aí a origem dos principais movimentos populares do 

País, ainda hoje em cena, a exemplo do Movimento Sem-teto e o Movimento Negro 

Unificado, entre outros. Foi também nesse momento histórico que Sader (1988) se propôs a 

estudar o que chamou de “a nova configuração social” da sociedade civil.2  

 
2 Há que se considerar que a expressão popular não se tratava de uma novidade no Brasil. Ainda que, com 

quadros bastante definidos pela desigualdade e pelo autoritarismo social e político, estruturante e estrutural da 
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 Sader (1988), obviamente, não desconsiderou a memória histórica das lutas 

sociais travadas nos solos tupiniquins desde a colonização; entretanto, observou o momento 

exato em que novos personagens entraram em cena portando um conjunto “inédito” de 

práticas políticas forjadas no “quente” do cotidiano.  

O novo sujeito (coletivo), segundo o autor, foi assim identificado porque 

não portava nas suas práticas contestatórias os elementos tradicionais de luta (teorias, práticas 

e organizações políticas). Havia, de um lado, uma certa autonomia dos movimentos populares 

em relação às “instituições em crise” (sindicato, igreja, à esquerda); de outro, tais experiências 

foram impulsionadas pela “falta de representação” (das suas demandas e necessidades 

particulares), daí que essas lutas foram balizadas por direitos e por uma nova cidadania e, 

apesar de fazerem oposição ao Estado, era desejado ter este como um possível aliado para o 

alcance dos interesses populares. É desse modo que se fazia patente a luta pela 

redemocratização do País.    

Resta, contudo, compreender que sujeito é esse. “Quando uso a noção de 

sujeito coletivo”, diz Sader (1988, p. 55) – e, esse é um ponto flagrante da sua tese – “é no 

sentido de uma coletividade onde se elabora uma identidade e se organiza práticas através das 

quais seus membros pretendem defender interesses e expressar suas vontades, constituindo-se 

nessa luta”. Assim, o novo sujeito é criador e produto da elaboração de interesses e de 

vontades próprias, resultante de novas identidades3 também forjadas no processo de luta. 

Tratava-se, ademais, de experiências espelhadas no cotidiano, aparentemente distantes de um 

interesse universal de classe e fora dos espaços tradicionais de luta.  

A esse respeito, Marilena Chaui (SADER, 1988, p. 12) é categórica ao 

afirmar que, para Sader, a novidade era tríplice: “um novo sujeito (coletivo), lugares políticos 

novos (a experiência do cotidiano) numa prática nova (a criação de direitos a partir da 

 
 
 
sociedade brasileira, um ligeiro olhar pelo retrovisor da história marginal do País – isto é, a história dos vencidos 

– é possível vislumbrar, desde o período da sociedade escravocrata, episódios de insubordinação, rebeldia e 

resistências das classes subalternas, movimentos espontâneos, desagregados e até mesmo organizados, quais, 

assumiram em cada momento histórico fisionomias próprias em relação às contradições sociais mais visíveis 

(uma breve sistematização da “memória histórica” das lutas sociais no Brasil pode ser encontrada em estudo de 

Maria da Glória Gohn (2000)), mas que, como uma regra, saíram todas derrotadas. Ora, já dizia Gramsci (2011, 

p. 135), a história dos grupos subalternos é “necessariamente desagregada e episódica” e a ausência de 

aglutinação dos interesses dificulta a sua organização e, mesmo quando há unificação, essa tendência “é sempre 

rompida pela iniciativa dos grupos dominantes”. 
3 “Não se trata de alguma suporta identidade essencial, inerente ao grupo e preexistente às suas práticas, mas sim 

da identidade derivada da posição que assume. Tal identidade se encontra corporificada em instituições 

determinadas, onde se elabora uma história comum que lhe dá substância, e onde se regulam as práticas coletivas 

que a atualizam” (SADER, 1988, p. 44).  
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consciência de interesses e vontades próprias)”. Encontra-se aí os novos “padrões de ação 

coletiva” (SADER, 1988) predominantes nos Novos Movimentos Sociais (NMS).  

Nessa direção, considera-se a obra de Sader (1988) como uma lente pela 

qual é possível entrever o que foi esse contexto e quem eram esses “novos personagens”, pois 

alguns deles compõem as discussões empreendidas aqui. Além disso, apesar de se tratar de 

contextos diferentes, importa sinalizar que, desde que o texto desse sociólogo chegou às mãos 

do autor deste trabalho, tem contribuído sobremaneira para despertar algumas inquietações 

acerca da problemática dos imigrantes recentes enquanto sujeitos políticos.  

Isso porque pode-se considerar o imigrante como o típico sujeito -

parafraseando Sader (1988, p. 283) – “de onde ninguém espera” a organização política. 

Também já dizia Sayad (1998), o imigrante é o agente “proibido da política”4. Todavia, se faz 

notório que a ausência ou a dificuldade em acessar direitos (políticos, sociais e até mesmo 

civis) e a deturpação da sua representação por parte de algumas instituições (que falam em 

nome dos supostos interesses dos imigrantes), têm feito erigir experiências espontâneas, mais 

ou menos autônomas, endógenas (organizações de imigrantes para imigrantes) ou exógenas 

(integração aos movimentos sociais brasileiros), mas, definitivamente aquém dos espaços 

tradicionais de luta (sindicatos, partidos etc.) (LUCATELI; ROMIZI; LEMES, 2018; 

LEMES; BETTIOL LANZA, 2019a; 2019b; 2020; TOLEDO; LEMES, 2021). De modo 

muito preliminar, percebe-se que o surgimento no início deste século de um outro perfil de 

imigrantes (periféricos, etnicamente diversos e trabalhadores) e com eles outras 

reivindicações, práticas sociais e políticas, têm provocado, ou pelo menos perturbado, o 

debate político acerca de novos direitos e da edificação de uma cidadania ampliada para além 

das fronteiras da nacionalidade. Dessas digressões, é inevitável confessar que soa aos ouvidos 

uma insistente pergunta: quais são os impactos dessas novas experiências?  

Outrossim, parte-se do pressuposto de que essas mobilizações não emergem 

no vazio, mas de um dado contexto e sob dadas estruturas. Desse modo, constatou-se que 

parte dessas experiências estão germinando nos terrenos ainda férteis das antigas batalhas 

populares no Brasil (LEMES; BETTIOL LANZA, 2020), incumbindo de pensar sobre os 

interesses particulares da população imigrante nos conflitos já travados por autóctones, 

 
4 Sayad (1998) dizia que o imigrante é “estrangeiro” à política, ou seja, é excluído da comunidade política, em 

última instância é excluído da cidadania, sob a pretensão de uma “neutralidade política”, ilusão emanente da sua 

própria condição “provisória” (tratada no Cap. 2). Ademais, ao ser extirpado da política nega-se a ele a sua 

própria existência, a sua presença, a sua residência “legítima”. No Brasil, do ponto de vista jurídico, até 2017 – 

isto é, até a vigência do Estatuto do Estrangeiro -, qualquer forma de manifestação política de imigrantes 

consistia em delito, sob pena de expulsão. Com a nova Lei da Migração de 2017, é garantido ao imigrante o 

direito de associação, entretanto, o direito a voto ainda está por ser conquistado.   
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especialmente no combate ao racismo e na reivindicação da moradia digna, bem como leva a 

identificar a que distância que esses sujeitos estão da solidariedade de classe. Ainda direciona 

ao desafio de compreender se são – e como são – criadas as identidades, as estratégias, as 

práticas e as ações de enfrentamento em comum - entre imigrantes e brasileiros – diante das 

opressões determinadas pela raça, etnia, gênero, classe etc., pois, se não os atingem em igual 

medida, ao menos advém de um mesmo inimigo. Por fim, acredita-se ser importante 

identificar os impasses, conflitos e as potencialidades do encontro entre subalternos 

imigrantes e brasileiros, e o produto desse choque; resultaria tudo isso numa construção de 

sujeitos coletivos que rompem fronteiras físicas e simbólicas?  

Aproximar-se dessas questões mais do que respondê-las é parte da tarefa 

atribuída a este trabalho. Portanto, o presente capítulo destina-se a entender quais são as 

estruturas que engendram o racismo e a crise da moradia no Brasil e, consequentemente, 

como os movimentos populares brasileiros têm se apresentado para combatê-las. Para tanto, 

buscará introduzir a perspectiva teórica para a abordagem dos movimentos populares e, 

posteriormente, visa-se recuperar elementos sócio-históricos que impulsionaram a emergência 

de dois movimentos no País, a saber: os Movimentos Sem-teto e o Movimento Negro, que 

hoje estão tecendo direta ou indiretamente articulações com os imigrantes recentes. Por 

último, espera-se com esse capítulo capturar parcialmente a paisagem que os imigrantes 

encontram ao chegarem ao Brasil para subsidiar a identificação das ações dos imigrantes face 

à MZSN e ao GRIST, no contexto das lutas antirracistas e pela moradia no Brasil 

contemporâneo.  

 

1.1.1 Teorias dos Movimentos Sociais 

 

A eclosão dos movimentos sociais no século XX não foi uma 

particularidade brasileira. Da década de 1960 em diante, parte do mundo burguês - centro e 

periferia - sentiu os abalos das contestações sociais de uma outra natureza, que não, 

especificamente, a de operários (sindicatos, partidos etc.). Consequentemente, a Teoria da 

Desmobilização Política (TDP), que havia conquistado terreno desde 1930 disseminando as 

suas noções de apatia social, conformismo e apoliticismo, passou a ser desacreditada, cedendo 

lugar à uma batalha de sentidos sobre os Novos Movimentos Sociais (NMS), ainda hoje a 

léguas do consenso (ALONSO, 2009). 
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Dentre as diversas correntes interpretativas que polarizam o campo de 

estudos dos NMS (Teoria da Mobilização de Recurso – TMR5; Teoria do Processo Político – 

TPP6; Teoria dos Novos Movimentos Sociais – TNMS; Culturalistas; perspectiva política 

cultural7; marxistas, entre outras) destaca-se duas perspectivas que fizeram escolas no Brasil:  

a Teoria pós-moderna e a Teoria marxista. 

A perspectiva pós-moderna, ou culturalista, ou ainda TNMS, representada 

aqui na face de Alain Touraine (1989; 1997), presumiu que os NMS seriam expressões do 

estágio do desenvolvimento capitalista, chamado pelo autor, à época, de “sociedade 

programada” (ou pós-industrial). Portanto, para esse autor, a nova geração de movimentos 

sociais estaria vinculada aos interesses e demandas de cunho “pós-material”, ou seja, 

identitárias e culturais.  

No pensamento do sociólogo francês, a contradição capital/trabalho deixou 

de ser o motor dos conflitos sociais e, consequentemente, houve uma alteração substantiva em 

termos de atores sociais: as lutas dos operários e da classe trabalhadora se diluíram e os 

conflitos sociais fragmentaram-se no cotidiano, impulsionando o surgimento de movimento 

de mulheres, de negros, de homossexuais, de ambientalistas etc., que, por seu turno, se 

direcionavam exclusivamente às questões de identidade. Nessa direção, os “velhos 

elementos” de disputa de classe (a exemplo do poder político) havia desaparecidos do 

horizonte de lutas das novas contestações (TOURAINE, 1989; 1997).  

Entretanto, ao aproximar-se da realidade latino-americana, Touraine (1989) 

notou que seu esquema teórico seria compatível mormente com as sociedades que ostentavam 

níveis “superiores de industrialização” (modelos próximos ao da chamada “sociedade 

programada”), em contrapartida, atentou-se para o fato de que nos países de capitalismo 

tardio, marcados pelas abissais desigualdades sociais, os NMS seriam atores que equilibram 

reivindicações de ordem material e pós-material. 

Nada obstante, os culturalistas não renunciaram à tese principal, nem aqui, 

 
5 Para a TMR não haveria movimentos sociais de caráter espontâneos. Nos seus parâmetros, a decisão de agir 

seria necessariamente racionalizada, a partir de um cálculo preciso entre “custo e benefício” (ALONSO, 2009). 
6 A TPP é uma escola originalmente estadunidense, que exerceu e ainda exerce larga influência sobre os estudos 

dos movimentos sociais na América Latina (ALONSO, 2009). Tilly (2010), um dos seus principais 

representantes, contribuiu demasiadamente para a introdução da cultura nas interpretações dos conflitos sociais. 

Ademais, a TPP é considerada a precursora da TNMS.  
7 Fortemente influenciada pelas ideias de Antonio Gramsci, a perspectiva política cultural surgiu na América 

Latina nos finais do século XX como reflexo dos intensos processos de lutas democráticas ocorridos na região. 

Na contramão da TNMS (ou dos culturalistas), os(as) teóricos(as) da política cultural sustentam a noção dos 

movimentos sociais como sujeitos potenciais para a construção de uma democracia alternativa, bem como de 

uma nova cidadania a partir da articulação entre cultura, política e hegemonia (ALVAREZ; DAGNINO; 

ESCOBAR, 2000; DAGNINO, 2000; SCHILD, 2000).   
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nem no centro do capitalismo. No plano global, enterrava-se a luta de classes. Touraine (1989; 

1997), por exemplo, se demonstrava cético quanto à transformação da sociedade ao estilo 

marxista (luta pelo poder político). Para outros culturalistas, como Evers (1989) e Frank e 

Fuentes (1989), as possibilidades da transformação social pela via da tomada do poder foram 

esgotadas com a derrota do “socialismo real” e, a partir de então, fazia-se necessário pensar 

noutras alternativas. Para ambos, uma via saliente seria a chamada “transformação cultural”.  

Em oposição à teoria pós-moderna, surgiu na década de 1990 uma vertente 

marxista a fim de explicar os NMS. Sem desconsiderar as questões ditas “identitárias” dos 

movimentos emergentes, essa perspectiva propunha recuperar nestes os fragmentos de classe 

e as expressões da luta de classes. Procurando explorar, portanto, as suas potencialidades no 

que diz respeito ao desenvolvimento da consciência de classe. Como argumentou Quartim de 

Moraes (2003, p. 101), “a conscientização se faz por várias facetas”.  

Andréia Galvão (2011) destaca que a incipiente inclinação marxista ao 

campo dos NMS não ocorreu sem desafios de ordem teórico-prática, pois, conforme a autora, 

não havia, naquela ocasião, “uma teoria marxista dos movimentos sociais plenamente 

desenvolvida e articulada” (GALVÃO, 2011, p.107). Todavia, em sua defesa, acreditava que 

o marxismo dispusesse de elementos suficientes para sustentar uma análise crítica acerca dos 

movimentos sociais surgentes.    

Nessa direção constata-se que até mesmo no âmbito marxista havia (e há) 

sérias divergências, é o que Quartim de Moraes (2003) procurou problematizar. De acordo 

com a autora, emanava de algumas correntes marxistas fortes críticas “equivocadas” aos 

NMS, elaboradas rigorosamente no afã economicista e teorista, associando “os novos 

movimentos sociais aos postulados pós-modernos, igualando-os assim a todos aqueles que, de 

uma forma ou de outra, abdicaram da revolução” (QUARTIM DE MORAES, 2003, p. 79). 

Quartim de Moraes (2003), em diálogo crítico com os companheiros/as, 

reconheceu o fato de que os NMS não são sujeitos, por si só, portadores da transformação 

social, uma vez que a razão de existir - e de deixar de existir - do capitalismo consiste 

fundamentalmente na sua contradição dorsal: capital/trabalho. Todavia, endossa a necessidade 

de um olhar crítico sobre os NMS, em vez do seu generalizado descarte.    

Na sua veemente defesa do movimento feminista antissistêmico latino-

americano do último quartel do século XX, a socióloga chamou a atenção para as múltiplas 

opressões mantidas e aprofundadas pelo capital com o objetivo puramente de aumentar os 

seus lucros, afinal, sustenta ela: “o capital tira lucro como pode e quando pode” (QUARTIM 

DE MORAES, 2003, p. 99). É nesse sentido que as diversas opressões estão conectadas de 
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algum modo à exploração de classe.  

Se o capitalismo, como modelo teórico, pode abrir mão de todos os demais 

tipos de exploração (gênero, etnia, raça), o capitalismo que conhecemos 

dificilmente abdicaria de toda e qualquer possibilidade de aumentar seus 

lucros (QUARTIM DE MORAES, 2003, p. 109). 

 

A crítica da autora ao “dogmatismo estéril” (a relutância em reconhecer os 

movimentos sociais como expressões da luta de classes) ao que ela atrela à “uma visão 

economista da política”, abre margem para uma outra leitura dos movimentos sociais na 

atualidade, porque ela acaba por flexibilizar o elo entre estrutura econômica e a política, 

entendendo que as lutas contra as opressões também se colocam no plano da luta de classes, é 

o caso, por exemplo, do movimento feminista anticapitalista (QUARTIM DE MORAES, 

2003, p. 100).  

Elias (2014) ao analisar os movimentos sociais numa perspectiva histórica e 

conjuntural, especificamente, os que se desdobraram no Brasil a partir da década de 1970, 

também situa essas batalhas no “processo da luta de classes”, compreendendo-as como 

reações ligadas à “reprodução” do capital. Assim, destaca tanto a sua potencialidade (primeiro 

sentido) quanto os seus limites (segundo sentido): 

   No primeiro sentido, colocam que, ao reivindicarem questões acerca da 

igualdade de gênero, etnia, ecologia, dentre outros, contribuem para “revelar 

que as condições da reprodução do capital ultrapassam seu simples 

movimento econômico para se estender à totalidade das condições sociais de 

existência” (DURIGUETTO; MONTAÑO, 2011, p. 266). No segundo 

sentido, colocam os limites que são impostos pelo fato de suas lutas não 

questionarem diretamente as relações sociais capitalistas, de terem um 

caráter particularista e de não conseguirem envolver o proletariado (ELIAS, 

2014, p. 237). 

 

Diante do exposto, percebe-se que a perspectiva marxista dos movimentos 

sociais, com a qual se concorda, reconhece as várias formas de dominação mantidas e 

aprofundadas pela lógica de acumulação do lucro. Aprende-se com essas autoras que os 

movimentos sociais emergentes carecem, para além de serem valorizados, de estudos críticos, 

capazes de encontrar vestígios que indiquem a articulação entre as opressões, e dominações 

políticas ou ideológicas à dimensão de classe, de modo que não se perca de vista os processos 

de luta de classes no contexto atual. Obviamente, essa análise não se faz sem a explanação 

dos conceitos de classe e de luta de classes. 
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1.1.2 Classe, Luta de Classes e Movimentos Populares 

 

A cientista política, Andréia Galvão (2011), indica algumas pistas 

importantes que permitem apreender a relação entre movimentos sociais, classe e luta de 

classes.  

Ao deter-se sobre a noção de classe, é importante demarcar que a autora a 

concebe nos limites do marxismo, isto é, como um conceito, que mantém uma dimensão 

atrelada à “renda e/ou dimensão ocupacional” (posição de classe) e outra associada à “força 

social” (posicionamento de classe), entretanto, a última não se trata de uma expressão 

determinada exclusivamente pela “estrutura econômica” (GALVÃO, 2011, p. 108-109). Por 

essas notas iniciais fica evidente o distanciamento da noção de classe sustentado pela autora, 

da noção economicista e, por sua vez, da relação mecânica entre “posição” e 

“posicionamento” de classe.   

Ao apoiar-se em Poulantzas e em Bensaïd, Galvão (2011) entende que o 

posicionamento de classe não é determinado exclusivamente pelo fator econômico, podendo 

também definir-se a partir das determinações políticas e ideológicas. Com isso, não nega a 

relação direta que pode haver entre a estrutura econômica e ação de classe (exploração), no 

entanto, atenta-se também para as relações de dominação que emergem da interação entre 

classe e os níveis políticos e ideológicos (dominação).     

   O conceito de classe, concebido a partir dessas balizas, permite-nos sustentar 

a possibilidade estrutural da ação coletiva: a exploração e a dominação de 

classe delimitam um campo de interesses, que vai ser construído na luta de 

classes. Desse modo, é possível destacar a importância da oposição de 

classes na emergência e estruturação dos movimentos sociais, uma vez que 

os conflitos que estes expressam estão, em parte, relacionados aos efeitos da 

exploração e da dominação capitalistas (GALVÃO, 2011, p. 110). 

  

Outra proposta da autora diz respeito à atual fisionomia da classe 

trabalhadora. Ou seja, ao considerar as “classes trabalhadoras”, no plural, as entende como 

“um conjunto heterogêneo de diferentes classes sociais – que compreende o “operariado, a 

pequena burguesia, o campesinato e as classes médias” (GALVÃO, 2011, p. 110), de sorte, 

abrangendo também os diferentes tipos de trabalho, bem como as diversas relações de compra 

e venda da força de trabalho (trabalho produtivo e não-produtivo; manual e não-manual; 

gerentes e “chão de fábrica”; assalariado e não-assalariado). 

Com base na compreensão ampliada de classe trabalhadora e na 

multideterminação do posicionamento de classe, a cientista política avança para além da 
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“bipolarização” clássica (operário X capitalista), observando que os conflitos sociais se 

traduzem em uma “multipolarização”, desse modo, chama a atenção para o fato de que as 

classes intermediárias também se rebelam em campos de interesses distintos, sobretudo com 

base na ideologia. Aí que, para Galvão (2011, p. 112),          

Compreender o posicionamento de classe requer, pois, a análise das 

condições materiais e da conjuntura política, do impacto da ideologia 

dominante, da relação com as outras classes, para evitar afirmações que 

relacionam automaticamente base social e posição política, e também porque 

a situação objetiva de classe não leva automaticamente à ação coletiva. Além 

de mobilizações progressistas e revolucionárias, os dominados podem 

empreender mobilizações conservadoras e reacionárias. Disso decorre que a 

relação entre classes – certas reivindicações e determinadas formas de ação 

coletiva (ou, dito de outro modo, a relação entre base e plataforma política) – 

requer considerar não apenas sua determinação estrutural, mas também as 

diferentes conjunturas políticas e as mudanças produzidas na conjuntura, de 

modo a articular estrutura e conjuntura a fim de explicar por que e em que 

sentido as classes agem. Nesse sentido, os conflitos sociais são a 

manifestação de contradições estruturais, agravadas por problemas 

conjunturais.  

  

Das teses da Galvão (2011, p. 113), pode-se retirar duas considerações 

acerca da definição crítica dos movimentos sociais. 1) “é possível relacionar a eclosão desses 

movimentos à posição de classe de seus participantes”; mesmo que os aspectos de classe não 

transparecem nos discursos e nas práticas dos movimentos sociais, eles estão presentes de 

alguma forma. 2) os movimentos sociais são “pluriclassistas”, portanto, “como as classes não 

são homogêneas, os movimentos também não o são, nem do ponto de vista de sua 

composição, nem de suas demandas”. 

Por fim, Galvão sugere um outro elemento polêmico para análise marxista 

dos movimentos sociais: a luta de classes. Apoiada em Béroud et al. (1989 apud GALVÃO, 

2011), a autora trabalha a relação estreita entre os conflitos de classe e os conflitos de outras 

ordens de opressão. Por meio dessa sugestão, não retira do centro a questão capital/trabalho, 

sem qual não é possível pensar a contestação no capitalismo, mas reconhece que “nem todo 

conflito se reduz ao conflito de classe” (GALVÃO, 2011, p. 118), assim, abre margem para a 

articulação da classe com outros marcadores, como por exemplo: de raça, etnia, gênero e etc., 

ou nas palavras da autora, para um “entrecruzamento de demandas e uma sobreposição entre 

classe e outros pertencimentos” (GALVÃO, 2011, p. 121). 

Ao direcionar-se ao conceito de luta de classes, Galvão (2011) distancia-se 

da noção leninista que aparta a “luta reivindicatória” (por direitos) da “luta política” (por 

poder) de modo que, essa perspectiva acaba por confinar a luta de classes ao campo da disputa 
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de poder. Para a autora, essa compreensão “restritiva” pressupõe a existência de luta de 

classes apenas em episódios revolucionários, concluindo, portanto, que não seria possível 

considerar tampouco o movimento sindical enquanto expressão da luta de classes. Em suas 

palavras: “no sentido mais rigoroso do termo, não haveria luta de classes a não ser nos 

momentos de transição, o que tornaria esse conceito inaplicável nos períodos em que a 

reprodução do modo de produção capitalista não estivesse seriamente ameaçada” (GALVÃO, 

2011, p. 113). E prossegue: 

A separação entre luta sindical e luta política não permite perceber a relação 

entre os dois níveis, a articulação que se pode estabelecer entre luta 

reivindicativa (não apenas a luta protagonizada pelo movimento sindical, 

mas também por outros movimentos sociais), luta para influir e participar do 

governo (luta política reformista) e luta pelo poder (luta política 

revolucionária). Essas dimensões não podem ser vistas como estanques, pois 

o caráter imediato das reivindicações dos dominados não as torna menos 

importantes, não impede que elas se vinculem a objetivos mais amplos. É 

preciso pensar a luta de classes como um processo não linear, que articula as 

esferas econômica e política e passa por vários níveis. Assim, mesmo que a 

movimentação dos trabalhadores não seja consciente e organizada, que a 

resistência à dominação seja difusa, ela ainda pode provocar efeitos 

importantes para o desdobramento da luta de classes (GALVÃO, 2011, p. 

115). 

 

Diante de tudo que foi exposto, cumpre, neste momento, delimitar o que se 

entende por movimentos sociais, considerando as múltiplas definições, enfoques e 

interpretações que polemizam o campo dos estudos deste fenômeno. Assim, num primeiro 

momento, alinha-se ao amplo conceito de movimentos sociais cunhado por Gohn (2000, p. 

13, grifo da autora). 

Movimentos sociais são ações coletivas de caráter sociopolítico, construídas 

por atores sociais pertencentes a diferentes classes e camadas sociais. Eles 

politizam suas demandas e criam um campo político de força social na 

sociedade civil. Suas ações estruturam-se a partir de repertórios criados 

sobre temas e problemas em situações de conflitos, litígios e disputas. As 

ações desenvolvem um processo social e político-cultural que cria uma 

identidade coletiva ao movimento, a partir de interesses em comum. Esta 

identidade decorre da força do princípio da solidariedade e é construída a 

partir da base referencial de valores culturais e políticos compartilhados 

pelo grupo.  

 

Todavia, tratando-se de um conceito bastante amplo, que abrange 

organizações compostas por diferentes classes e frações de classe, por seu turno, com diversos 

direcionamentos e ideologias, tanto progressistas, quanto reacionários e conservadores, 

convém refinar a compreensão de movimentos em compatibilidade com os sujeitos sobre os 

quais este trabalho se debruça.  
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Partindo das indicações da literatura especializada, entende-se a noção de 

“movimentos populares” como a mais adequada para caracterizar os movimentos estudados 

aqui. Com efeito, a principal diferença entre “movimentos sociais” e “movimentos populares” 

consiste nas características da sua base. Enquanto o primeiro, conforme entendido a partir de 

Gohn (2000), serve para caracterizar um conjunto amplo de ações coletivas; o segundo se 

restringe a ações de grupos específicos que não compõem a classe dominante, nem tampouco 

concatenam com os interesses hegemônicos. Também há de se destacar que, enquanto 

“movimento social” é um conceito, o “movimento popular” é uma nomenclatura que emana 

da empiria, das próprias experiências. De acordo com Abreu (1989 apud COSTA, 2016, p. 

27), popular 

  [...] é uma noção de entendimento subjetivo, de acordo com uma perspectiva 

político-ideológica do sujeito e não uma categoria cientifica, isto é, não se 

trata de um conceito que reproduz intelectualmente a realidade objetiva de 

um determinado ser social [...], a noção popular pode significar população, 

os que não são das classes dominantes, os que não participam do bloco de 

poder, os carentes ou marginalizados na sociedade, os dominados que não se 

apresentam como categoria corporativa de trabalhadores ou mesmo todos os 

segmento sociais que se deseja como aliados do proletariado na luta contra o 

capitalismo. 

 

Por isso o termo “popular”, aqui, adquire relevância. E, embora os seus 

movimentos estejam, à primeira vista, distantes da intenção da tomada de poder, explicita que 

a luta reivindicatória por direitos e por cidadania os coloca em uma relação de “assédio 

recíproco” com a hegemonia da classe dirigente. Portanto, são movimentos que se opõem aos 

interesses da classe dominante e demonstram-se potenciais no que concerne ao 

desenvolvimento de uma concepção de mundo comum.  

Partindo do arcabouço teórico gramsciano, segundo Semeraro (2014, p. 72), 

as mobilizações dos movimentos populares,  

[...] para além de uma “espontaneidade” esporádica, são constituídas por 

uma grande capacidade político-organizativa em conexão com partidos e 

sindicatos e chegam a catalisar consideráveis setores das periferias, dos 

morros, do campo, das cidades, desempregados e precarizados que não se 

sentem incluídos no restrito círculo da produção, nem representados pela 

democracia liberal e pelas organizações políticas tradicionais. Com suas 

formas de fazer política, tais movimentos sinalizam que: “A nova construção 

só pode surgir de baixo, enquanto toda uma camada nacional, a mais baixa 

econômica e culturalmente, participe de um fato histórico radical que 

envolva toda a vida do povo” (Q 6, §162, p. 816). 

 

De posse dessas considerações, avança-se nas próximas duas seções sobre 

os aspectos sócio-históricos e políticos determinantes das relações raciais e da questão 
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habitacional no Brasil, a fim de entender como e por que emergiram os movimentos populares 

no enfrentamento ao racismo e à crise da moradia. Desse modo, espera-se que, para além de 

retratar a historicidade desses fenômenos e dessas lutas, conjugar, previamente, elementos que 

expliquem as opressões de raça e a alienação da habitação que assolam os imigrantes ao 

chegarem ao Brasil, bem como os elementos que expliquem a aproximação de alguns destes 

sujeitos com as batalhas já travadas no País. 

 

1.2 RAÇA, RACISMO E LUTAS ANTIRRACISTAS 

 

 Recém-publicado em português e francês, o livro-reportagem Nós por Nós: 

relatos de racismo e xenofobia em Fortaleza e Redenção, produto do Trabalho de Conclusão 

de Curso em Jornalismo por Victoire Adjalla (2020), apresenta um compilado de depoimentos 

de imigrantes universitários provenientes de sete países africanos (inclusive, depoimentos 

pessoais, sendo a própria autora imigrante beninense) sobre o modo como o racismo 

contamina uma das mais importantes dimensões do processo migratório: a integração social.8  

Embora o estudo de Adjalla (2020) se atente a uma realidade particular, 

pode-se dizer que a obra não se limita à ilustração das dinâmicas sociais de Fortaleza e 

Redenção. É, por si, um espelho das experiências pelas quais têm passado os recentes 

imigrantes negros de Norte a Sul do País.  

Dentre as muitas contribuições da autora ao debate contemporâneo acerca 

da imbricação entre imigração e racismo, aqui, duas merecem destaques. A primeira atina-se à 

“descoberta” do racismo por parte dos imigrantes ao chegarem ao Brasil, constatação 

recorrentemente na literatura especializada sobre imigração (ZELAYA, 2016; SALLES, 

2018; QUINTANILHA, 2019; CARARO; SOUZA, 2020); aspecto que também se fez notório 

na trajetória do autor deste trabalho a partir da participação em Projetos de Pesquisa e 

Extensão.  

De saída, o fato de que parte dos imigrantes “descobrem o racismo ao 

chegarem no País” revela a particularidade e atualidade do racismo nas relações sociais 

 
8 Entende-se integração social como “[...] processo que se desdobra desde o ingresso do migrante no território do 

país acolhedor. Sendo assim, as ‘condições facilitadoras para a integração’ englobam desde as primeiras 

oportunidades para aprendizado da língua local e provimento de informações jurídicas até a garantia de acesso 

aos serviços públicos. Estes são, portanto, aspectos objetivos da integração. Mas esta requer ainda a consideração 

de aspectos subjetivos que conformam a interação social dos imigrantes em relação ao seu próprio grupo e em 

relação à sociedade receptora (Ager; Strang, 2004)” (MARQUES DE BORBA; MOREIRA, 2016, p. 453).     
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brasileiras que também passa a estruturar a condição social do imigrante, sobretudo 

proveniente de países periféricos.  

    Embora o racismo marque as práticas socioculturais de alguns países 

africanos, a exemplo da África do Sul, de Cabo Verde e de Angola, a 

maioria dos países onde a população é totalmente preta não enfrenta esse 

problema. É o caso do meu país, o Benin. Por conta disso, muitos de nós só 

entendemos o que efetivamente significa “racismo” ao chegarmos ao Brasil. 

Antes de vir para o Brasil, em março de 2015, nunca me imaginei discutindo 

sobre racismo e, para ser honesta, não imaginava como era passar por isso 

(ADJALLA, 2020, p. 25). 

 

A segunda constatação da autora faz referência ao título do livro (Nós por 

Nós); remete-se ao confinamento social dos imigrantes provocado pelo racismo e pela 

xenofobia que, ao mesmo tempo que os isolam socialmente, é uma estratégia, à sua maneira, 

de defesa diante das opressões de raça. 

É que, logo após nossa chegada ao Brasil, aprendemos rapidamente a 

desconfiar das instituições do país e de muitos cidadãos brasileiros. 

Aprendemos que, em meio a tantos ataques racistas e xenofóbicos que 

sofremos cotidianamente, somos apenas nós por nós (ADJALLA, 2020, p. 

23). 

 

Os relatos acima, mais do que chocantes, evidenciam que os imigrantes 

estão cientes da desigualdade racial estrutural na sociedade brasileira e, de tal sorte, eles 

também estão tecendo mecanismos de enfrentamento ao racismo, a solidariedade entre os 

próprios imigrantes é um recurso que se faz notório. Ademais, algumas experiências 

hodiernas têm demonstrado esporádicas e graduais aproximações entre a população imigrante, 

vítima de racismo, e os movimentos sociais e ativistas negros brasileiros. É o caso da MZSN, 

apresentada no último capítulo deste trabalho, que anuncia que os imigrantes não estão sós.   

Portanto, para compreender o racismo como um obstáculo para a integração 

social dos imigrantes recentes e a aproximação desses personagens às lutas antirracistas no 

Brasil contemporâneo, faz-se necessário percorrer um caminho que leve ao desvelamento das 

relações raciais nutridas no País, das formas particulares da manifestação do racismo, bem 

como das estratégias de enfrentamento ao racismo adotadas historicamente pelo Movimento 

Negro brasileiro, para que mais adiante seja possível captar o momento histórico do encontro 

entre as trajetórias brasileiras e migrantes nas lutas sociais.   

De modo a fundamentar as discussões que seguem, é indispensável, neste 

momento, discorrer sinteticamente sobre as perspectivas que direcionam a noção de raça e 

racismo adotadas aqui. 

O intelectual contemporâneo Silvio Almeida (2018) sugere que, para 
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apreender o significado de raça e a forma com que essa noção organiza concretamente a 

sociedade moderna, é preciso defini-la sob uma perspectiva “histórica” e “relacional”. 

Histórica porque revela os elementos determinantes de raça em um dado tempo e espaço, 

sendo pertinente considerar tanto o momento do seu surgimento quanto às condições que a 

reproduz em contextos particulares. Com base na dimensão relacional, por seu turno, percebe-

se a raça como parte constitutiva das relações concretas entre os grupos raciais perceptíveis, 

sobretudo através do racismo.  

Raça, então, é um elemento concreto e estruturante das relações sociais. Ao 

dizer isto, não está aqui querendo afirmar, de forma alguma, a existência das raças do ponto 

de vista biológico, acredita-se que essa noção já tenha sido superada. De qualquer modo, é 

sempre oportuno insistir: “restou provado que não existem diferenças biológicas que possam 

caracterizar diferentes grupos sociais como ‘raças’ diferentes” (ALMEIDA, 2019, p. 71).  

Em uma perspectiva histórica, a noção de raça emerge em meados do século 

XVI como uma forma de “classificar seres humanos” a partir de “característica biológicas” e 

“característica étnico-culturais” (ALMEIDA, 2018, p. 24), isto é, uma noção esvaziada de 

elementos científico-biológicos e sedimentada no “fator político”. Trata-se, como reza à 

moda, de uma construção política e social, portanto.  

É fundamental reter que a origem dessa noção está atrelada às mudanças 

econômicas e políticas da sociedade, especificamente, no processo de transição para a 

modernidade; não à toa o colonialismo foi o primeiro a se beneficiar dessa noção.  

Ou seja, a “classificação de seres humanos” permitiu hierarquizar povos 

civilizados e primitivos, superiores e inferiores, cuja referência de “evolução” encontrava-se 

na identidade do “homem branco ocidental”, o conquistador. Tal concepção de mundo, 

depositou nas mãos da recém-nascida burguesia europeia a “missão” de “iluminar” o “outro 

mundo” carente de “liberdade, igualdade e fraternidade”; o corolário dessa investida, como 

sabe-se bem, consistiu na “destruição de povos nas Américas, da África, da Ásia e da 

Oceania” (ALMEIDA, 2018, p. 22).  

Aníbal Quijano (2005) oferece uma noção compatível à perspectiva 

histórica. Para o sociólogo peruano, a “ideia de raça” surgiu concomitante à invasão da 

América e fundamentou-se nas relações de dominação colonial:  

  [...] na medida em que as relações sociais que se estavam configurando eram 

relações de dominação, tais identidades foram associadas às hierarquias, 

lugares e papéis sociais correspondentes, com constitutivas delas, e, 

conseqüentemente, ao padrão de dominação que se impunha. [...] Na 

América, a idéia de raça foi uma maneira de outorgar legitimidade às 

relações de dominação impostas pela conquista. A posterior constituição da 
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Europa como nova identidade depois da América e a expansão do 

colonialismo europeu ao resto do mundo conduziram à elaboração da 

perspectiva eurocêntrica do conhecimento e com ela à elaboração teórica da 

idéia de raça como naturalização dessas relações coloniais de dominação 

entre europeus e não-europeus. Historicamente, isso significou uma nova 

maneira de legitimar as já antigas idéias e práticas de relações de 

superioridade/inferioridade entre dominantes e dominados. Desde então 

demonstrou ser o mais eficaz e durável instrumento de dominação social 

universal [...] (QUIJANO, 2005, p. 117-118). 

 

Importante observar neste trecho o indicativo da permanência da raça como 

mecanismo de naturalização das relações de dominação, para muito além da derrocada do 

colonialismo clássico. Eis aí a noção de colonialidade que significa a permanência das 

relações de poder colonial, no pós-colonialismo.  

Compreendida a história da raça, cabe, neste momento, sublinhar o que se 

entende por racismo a partir da perspectiva relacional. A esse respeito, Silvio Almeida (2018) 

aponta três concepções fundamentais, a saber: o racismo individualista, o racismo 

institucional e o racismo estrutural.   

Segundo o jurista, o racismo individualista trata de preconceitos oriundos de 

práticas comportamentais de “indivíduos ou de coletivos isolados”, geralmente associados à 

uma “patologia” e/ou à uma “irracionalidade”. Amiúde, o racismo individualista concentra-se 

nas relações entre indivíduos, ou “no indivíduo racista” propriamente dito, em detrimento das 

relações entre os grupos raciais e a política, a economia, a instituição etc., o que faz com que, 

na ótica desse autor, essa concepção tenha caráter “frágil” e “limitado” (ALMEIDA, 2018, p. 

28).  

Com base em Silvio Almeida (2018), o racismo institucional advém de uma 

concepção mais abrangente, para além dos comportamentos individuais, foca-se no modus 

operandi das instituições (públicas e privadas). Aqui, o racismo adquire forma de poder, é 

concebido como dominação, portanto. Por esse prisma, entende-se que as instituições, ao 

imprimirem e resguardar a “ordem social”, reproduzem privilégios e desvantagens coerentes 

com a hegemonia do grupo racial que as dirigem, garantindo, para todos os efeitos, o controle 

de um determinado grupo racial sobre outros, através dos instrumentos, mecanismos e 

aparatos institucionais (escola, igreja etc.). No entanto, na avaliação do autor, essa concepção, 

embora avançada em relação à perspectiva individualista, ainda é insuficiente para explicar a 

totalidade das relações raciais.    

Nessa senda, Silvio Almeida (2018) sugere a concepção do racismo 

estrutural enquanto uma compreensão capaz de explicar as relações entre os grupos raciais na 
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sua integralidade.  

Em resumo: o racismo é uma decorrência da própria estrutura social, ou seja, 

do modo “normal” com que se constituem as relações políticas, econômicas, 

jurídicas e até familiares, não sendo uma patologia social e nem um 

desarranjo institucional. O racismo é estrutural. Comportamentos individuais 

e processos institucionais são derivados de uma sociedade cujo racismo é 

regra e não exceção (ALMEIDA, 2018, p. 38, grifo do autor).   

 

Essa concepção acaba por retirar o racismo de qualquer esfera confinada; o 

racismo flui “naturalmente” entre os indivíduos e as instituições, tudo porque ele é elemento 

constitutivo da “ordem social”. Assim, é produzido e reproduzido sistematicamente com base 

nas desigualdades sociais, econômicas, políticas e jurídicas. Desse modo, o racismo estrutural 

é produto de “um processo histórico e político” (ALMEIDA, 2018, p. 39, grifo do autor). 

Tratar, pois, do racismo estrutural como “processo histórico e político”, 

como sugere Silvio Almeida (2018), é atentar-se para alguns aspectos particulares dos locais 

onde ele se faz presente. Do ponto de vista histórico, entende-se ser necessário observar a os 

processos da formação social e do desenvolvimento de cada Estado-nação e o lugar que a raça 

e o racismo ocupam nessa trama; por sua vez, entender a forma como o Estado regula as 

relações raciais e reproduz o racismo é parte constitutiva de um processo político. 

A partir dessas notas é possível presumir que o racismo é um fenômeno que 

está presente, senão em todos, em grande parte dos países na era moderna. Ocorre que, em 

cada país, a sua manifestação assume facetas diferentes, não estranha, portanto, a descoberta 

do racismo por parte dos imigrantes ao chegarem ao Brasil. Eles estão descobrindo o racismo 

à brasileira. Resta compreender quais as particularidades desse racismo.     

 

1.2.1 Relações Raciais Brasileiras 

 

No passado, edificou-se sob os solos tupiniquins a maior e mais longeva 

sociedade escravocrata das Américas9. Brotou nesse período a racialização das desigualdades, 

irrigadas até hoje na sociedade brasileira. Primeiro porque a abolição da escravatura, em 

 
9 Em balanço histórico sobre os quase 400 anos de existência desse sistema, Clóvis Moura (2020, p. 16) chama 

atenção para a percentagem de pessoas sequestradas no continente africano e escravizadas no País: “[...] na 

América o Brasil foi o país que teve a maior percentagem de escravos desembarcados. Segundo Décio Freitas 

importamos perto de 40% do total de 9.500.000 negros (segundo as suas estimativas) transportados para o Novo 

Mundo. Seis vezes mais do que o desembarcado nos Estados Unidos (6%) e bem mais do que o dobro dos que 

foram para a América espanhola (18%), para o Caribe inglês (17%) e para o Caribe francês (17%)”. 
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1888, não verteu em emancipação para a população negra. De tal sorte, esse ato oficial, mais 

do que libertar “disfarçadamente” a população negra, representou, nas palavras de Florestan 

Fernandes (2008, p. 56, grifo do autor), “uma ‘união sagrada’ entre os brancos, para conjurar 

o ‘perigo’ de uma subversão racial.” 

Esse processo foi constitutivo do que o autor chamou de “modernização 

conservadora” da formação do Estado brasileiro. De um lado, o negro, após a abolição, fora 

deixado ao ímpeto da “própria sorte”, adentrando precariamente pelas franjas do sistema 

capitalista; do outro, a “revolução” econômica, política e jurídica consumou a hegemonia da 

elite branca, assim permaneceram intocadas as relações de dominação entre os grupos raciais. 

Nas palavras do sociólogo, “[...] enquanto a ordem jurídico-política da sociedade inclusiva 

passou por verdadeira revolução, sua ordem racial permaneceu quase idêntica ao que era no 

regime de castas” (FERNANDES, 2008, p. 286). 

Desse modo, a introdução e o “amadurecimento” da democracia burguesa 

no País pouco desvinculou-se substancialmente das heranças da sociedade escravocrata. Pelo 

contrário, novos mecanismos de dominação foram criados, acirrando as desigualdades raciais. 

Conforme Sávio Silva de Almeida (2019, p. 70), se à época do colonialismo prevalecia a 

religião como filosofia de legitimação da exploração “dos corpos negros”, as desigualdades 

raciais “permanentes” foram nutridas pelo “estereótipo formulado no pós-abolição”. 

É por isso que entender os mecanismos ideológicos, econômicos e sociais 

que sustentaram “o lugar do negro” no pós-abolição torna-se tarefa fundamental neste 

momento. Para tal, parte-se da explanação da periodicidade do racismo brasileiro, cujo 

Estado, na sua função de regulador das relações raciais, desde sempre, demarcou nitidamente 

a sua parcialidade.  

Sávio Silva de Almeida (2019), ao analisar o papel do Estado brasileiro no 

trato das relações raciais, numa perspectiva histórica, aponta três períodos em que o racismo 

encontrou abrigo na ideologia hegemônica: entre 1870 e 1930, com a importação do racismo 

científico da Europa e a ideologia e prática autoritária do branqueamento; entre 1930 e 1990, 

sob a égide do mito da democracia racial e; o período que se desdobrou com o avanço 

neoliberal em 1990 até a atualidade.      

“A era do racismo científico”, como demarcado por Sávio Almeida (2019, 

p. 70), foi caracterizada pelo estímulo e agenciamento da imigração europeia em meados do 

século XIX ao início do século XX, justificada pela presunção da “escassez” de mão de obra e 

no mito da superioridade do trabalhador branco e europeu.  

Embora esse processo seja apresentado minuciosamente no capítulo 
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seguinte, convém demarcar desde logo que tal imigração, para além do aspecto econômico, 

guardava no seu âmago a finalidade de branquear a sociedade brasileira. Desse modo, a 

eugenia não se resumia meramente em uma ideologia, mas também influenciou as políticas 

públicas da época, cujo objetivo consistia no apagamento dos traços africanos da população e 

da cultura brasileira (GONZALEZ, 1984), tratando, assim, a imigração europeia como 

solução para o dilema racial à luz do racismo “científico”10 (BETTIOL LANZA et al., 2019). 

Na mesma linha, Alencar (2015) argumenta que estava em curso um projeto 

de desenvolvimento nacional, para o qual o racismo “científico” respondia prontamente as 

aspirações da elite branca. A noção da existência de grupos raciais superiores e inferiores 

(elemento central da teoria racista), grosso modo, entendia a população negra e os povos 

tradicionais como obstáculos para o desenvolvimento nacional, que poderia ser transposto 

pela miscigenação, na crença de que “[...] poderia forjar uma população mestiça saudável que 

se tornaria cada vez mais branca, tanto cultural quanto fisicamente” (SKIDMORE, 2012, apud 

ALMEIDA, 2019, p. 72). Os impactos do racismo “científico” sobre a população negra foram 

e ainda são perversos, veja-se:  

[o] conjunto de ideias fundamentadas no racismo científico, a partir da 

tentativa de tornar o Brasil um país de brancos, além de interferir, 

significativamente, no processo de construção de identidade negra e da 

criação de barreiras sociais de acesso, por exemplo, à educação e ao 

trabalho, contribuiu também para potencializar a perspectiva do não-conflito 

(ALENCAR, 2015, p. 61, grifo da autora).  

 

Na década de 1930, início do período chamado por Sávio Almeida (2019) 

de “A era da democracia racial”, houve, segundo Alencar (2015), o arrefecimento das teorias 

racistas centralizadas na hierarquização das raças. Todavia, os processos de branqueamento 

não foram diluídos, nem tampouco foram banidas as violências de cunho racista sobre a 

população negra, agora encobertas pela suposta “harmonia” entre os grupos raciais. Nascia aí 

o discurso ecoado pelas elites intelectuais calcado no mito da democracia racial.  

A “democracia racial” - enquanto conceito e ideologia - permaneceu em 

cena entre 1930 e 1990 (seus resquícios permanecem ainda hoje), buscando apregoar a noção 

de que “no Brasil não havia espaço para o preconceito de raça”11 - “uma neurose” da cultura 

 
10 Sávio Almeida (2019, p. 70) define o racismo “científico” como “[...] um discurso pseudocientífico em torno 

do darwinismo social, da eugenia e da frenologia, que buscava legitimar a manutenção da supremacia branca no 

período posterior à abolição da escravidão. Ou seja, tratava-se de um conjunto de teorias (ainda que fundadas em 

falsos pressupostos) que buscava atender a um desejo das elites racistas que ansiavam pela manutenção de seus 

privilégios em uma sociedade que buscava se modernizar”. 
11 Tal como o recente discurso do Vice-Presidente da República. Disponível em: 

https://www.geledes.org.br/general-mourao-e-o-racismo-de-denegacao/?gclid=Cj0KCQjw-

LOEBhDCARIsABrC0Tm0srhjBgtmJXQHkOyfIlQPIld6cALYxG0qzz37aNj0fSzf3Iz0QrIaAq2hEALw_wcB. 

https://www.geledes.org.br/general-mourao-e-o-racismo-de-denegacao/?gclid=Cj0KCQjw-LOEBhDCARIsABrC0Tm0srhjBgtmJXQHkOyfIlQPIld6cALYxG0qzz37aNj0fSzf3Iz0QrIaAq2hEALw_wcB
https://www.geledes.org.br/general-mourao-e-o-racismo-de-denegacao/?gclid=Cj0KCQjw-LOEBhDCARIsABrC0Tm0srhjBgtmJXQHkOyfIlQPIld6cALYxG0qzz37aNj0fSzf3Iz0QrIaAq2hEALw_wcB
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brasileira, diria Gonzalez (1984). Por isso, o discurso da democracia racial, não passava de 

uma retórica de ocultamento generalizado da história da população negra e do próprio racismo 

sob a disseminação de uma suposta igualdade e da convivência harmoniosa entre os grupos 

raciais. Ora, como dizia Lélia Gonzalez (1984, p. 228), “Como todo mito, o da democracia 

racial oculta algo para além daquilo que mostra”.  

A cegueira social produzida e reproduzida buscava estancar a apreensão das 

tensões raciais, dificultando, tal como sintetizado por Souza e Barbosa (2019), o 

enfrentamento ao racimo, pois, ao passo que camuflava os determinantes da desigualdade 

racial, imprimia um modelo “meritocrático” de auto-resposabilização, associando o lugar 

social colocada a população negra a uma “incapacidade” dos negros de ascenderem 

socialmente. O mito, para além de tudo, era uma barreira para a garantia de direitos à 

população negra.  

O mito da democracia racial alcançou seu ápice no período da Ditadura 

Militar. À época, ironicamente, tratar de raça e racismo poderia acabar em repressão: “a mera 

menção de racismo ou raça resultava em sanções legais, e qualquer um que mencionasse a 

questão seria rotulado de racista.” (ALMEIDA, 2019, p.73). Esse mito perdeu força no fim do 

mesmo regime, isto é, passou a ser parcialmente desacreditado enquanto uma interpretação 

científica, ao que se deve muito aos intelectuais orgânicos negros e ao Movimento Negro da 

época. Porém, o mito da democracia racial nunca deixou de existir.  

Em suma, o racismo sempre existiu no Brasil, de forma velada ou explícita, 

notadamente com a cumplicidade do Estado. Entretanto, é inegável a guinada histórica 

impulsionada pela Constituição Federal de 1988 a partir da luta do Movimento Negro. 

Naquela ocasião, o Estado brasileiro reconheceu a existência do racismo e comprometeu-se 

com a promoção da igualdade racial, resultando, anos mais tarde, no pacote de políticas 

afirmativas – ainda que insuficientes – principalmente nos governos do Partido dos 

Trabalhadores. Todavia, contraditoriamente, o racismo continua assombrando a sociedade 

brasileira cotidianamente. Seu contraponto também é verdadeiro, é preciso reiterar que os 

avanços obtidos se devem ao protesto negro sempre bastante presente no Brasil como mostra 

a história. 

 

 
 
 
Acesso em: 1 mai. 2021. 
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1.2.2 O Movimento Negro Brasileiro 

 

Acredita-se ter reunido até aqui, minimamente, um conjunto de evidências 

que sustentam a argumentação de que o racismo é estrutural na sociedade brasileira. 

Entretanto, dizer que o racismo é estrutural não é corroborar com o imobilismo social, como 

disserta Silvio Almeida (2018, p. 39-40, grifo do autor), “[...] o uso do termo estrutura não 

significa dizer que o racismo seja uma condição incontornável”. Em outra passagem, apoiado 

em Anthony Giddens, o jurista arremata, dizendo: “a estrutura é ‘viabilizadora, não apenas 

restritora’”. 

Convém, portanto, neste momento, resgatar brevemente a trajetória das 

ações coletivas e dos movimentos que vêm há muito tempo assediando as estruturas racistas 

brasileiras.  

No Brasil o protesto negro está longe de ser uma expressão germinada na 

modernidade. Há registros que datam conflitos raciais desde o período escravocrata. A 

narração de Wanderley (2010, p. 99) é emblemática nesse sentido: “Contra a escravidão e 

contra a discriminação, os negros mobilizaram-se de diversas formas para resistir e lutar 

contra o regime de opressão. Começava nos navios negreiros, continuava nas plantações e na 

vida cotidiana”.   

Uma das mais importantes formas de resistência ao sistema em todo período 

colonial, não só no Brasil, mas na América Latina, foi a constituição de inúmeros quilombos 

que basicamente podem ser definidos como uma organização social comunitária formada por 

pessoas em fuga da escravização (WANDERLEY, 2010; MOURA, 2020).12 A título de 

exemplo dessa estratégia destaca-se o “Quilombo de Palmares”, ou “República de 

Palmares”13, conservada por cerca de cem anos e considerada, nas palavras do sociólogo 

Clóvis Moura (2020, p. 59), “a maior manifestação de rebeldia contra o escravismo na 

América Latina”.  

Após a abolição da escravidão, conforme já mencionado, manteve-se 

 
12 “Essas comunidades de ex-escravos organizavam-se de diferentes formas e tinham proporções e duração muito 

diferentes. Havia os pequenos quilombos, compostos de oito homens ou pouco mais; eram praticamente grupos 

armados. No recesso das matas, fugindo do cativeiro, muitas vezes eram capturados pelos profissionais de caça 

aos fugitivos. Criou-se para isso uma profissão específica. Em Cuba chamavam-se rancheadores; capitães-do-

mato, no Brasil; coromangee ranger, nas Guiana, todos usando as táticas mais desumanas de captura e repressão 

[...]. Como podemos ver, a marronagem nos outros países ou a quilombagem no Brasil eram frutos das 

contradições estruturais do sistema escravista e refletiam, na sua dinâmica, em nível de conflito social, a negação 

desse sistema por parte dos oprimidos” (MOURA, 2020, p. 23, grifo do autor).         
13 Vide Clóvis Moura (2020).  
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intocadas as relações de poder entre os grupos raciais, face às circunstâncias, originaram 

outras tantas formas de mobilização dos negros. O historiador Petrônio Domingues (2007) foi 

um dos intelectuais que buscaram traçar o itinerário do Movimento Negro no primeiro século 

da era republicana (1889-2000). Antes, importa resgatar o que o autor compreende por 

Movimento Negro: 

Movimento negro é a luta dos negros na perspectiva de resolver seus 

problemas na sociedade abrangente, em particular os provenientes dos 

preconceitos e das discriminações raciais, que os marginalizam no mercado 

de trabalho, no sistema educacional, político, social e cultural. Para o 

movimento negro, a “raça”, e, por conseguinte, a identidade racial, é 

utilizada não só como elemento de mobilização, mas também de mediação 

das reivindicações políticas. Em outras palavras, para o movimento negro, a 

“raça” é o fator determinante de organização dos negros em torno de um 

projeto comum de ação (DOMINGUES, 2007, p. 101-102). 

 

Logo, observa-se que o Movimento Negro para o historiador é mais do que 

um movimento social: é a própria luta da população negra. As lutas que o autor procurou 

retratar, por sua vez, são as que se manifestaram em dados espaço e tempo através de 

organizações sociais que ascenderam, necessariamente, enquanto movimento político, 

embora, em alguns momentos, tenha assumido “um face fundamente cultural” 

(DOMINGUES, 2007, p. 102). Fato é que nos 111 anos de história recuperados pelo autor, o 

Movimento Negro (a luta), expressou diversas clivagens, etapas, estratégias e personagens. 

De acordo com Domingues (2007, p. 102-107), a “primeira fase” (1889-

1937) do Movimento Negro organizado emergiu como resposta aos traços de desigualdade 

restados da escravidão, dentre esses, o que se considerava, à época, como “despreparo moral” 

e a “exclusão do sistema educacional”. Daí que as ações do Movimento Negro foram 

balizadas pela “assimilação moral” e “qualificação” da população negra, entendidas como 

soluções diante do racismo. O autor relata que, ao longo de todo esse período pululavam 

associações, grêmios e clubes de caráter “assistencialista, recreativo e/ou cultural” em 

diversos territórios do País. Concomitante, surgiram um conjunto de periódicos alternativos 

que passaram a compor a “imprensa negra”, que tinha como objetivo informar e conscientizar 

sobre “as mais diversas mazelas que afetavam a população negra no âmbito do trabalho, da 

habitação, da educação e da saúde, tornando-se uma tribuna privilegiada para se pensar em 

soluções concretas para o problema do racismo na sociedade brasileira” (DOMINGUES, 

2007, p. 105). Contudo, foi a partir de 1931, com a criação da Frente Negra Brasileira 

(FNB)14, que o Movimento Negro passa a politizar as suas demandas e ações, bem como 

 
14 “A entidade desenvolveu um considerável nível de organização, mantendo escola, grupo musical e teatral, 
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torna-se um “movimento de massa”, aglutinando militantes de diversos estados. Um ano após 

a sua transição de organização da sociedade civil para partido político, a FNB foi extinta pela 

Ditadura Varguista (1937-1945).       

A “segunda fase” da luta da população negra inicia-se com a derrocada do 

Estado Novo e segue até 1964, na ocasião do Golpe Civil-Militar. Nesse período, a inclusão 

educacional que ainda se fazia um azo patente, acrescentava-se uma questão de ordem 

“cultural”, voltando-se ao combate das representações da inferioridade do negro e às práticas 

socioeducativas, com o intuito de “sensibilizar” os brancos em relação ao racismo. Se antes 

buscava-se a “assimilação”, nesse período, a palavra de ordem era “integração” do negro. 

Criada em 1943, a União dos Homens de Cor (UHC), que angariou um aglomerado de 

militantes em vários estados brasileiros, foi a precursora de diversos coletivos e organizações 

dos negros nesse período. Segundo Domingues (2007, p. 108), a atuação da UHC “era 

marcada pela promoção de debates na imprensa local, publicação de jornais próprios, serviços 

de assistência jurídica e médica, aulas de alfabetização, ações de voluntariado e participação 

em campanhas eleitorais”. Em 1944, conforme escreve o historiador, é fundado no Rio de 

Janeiro o Teatro Experimental do Negro (TEN), liderado por Abdias do Nascimento. O TEN, 

inicialmente, tinha a finalidade de formar um grupo de teatro,15 no entanto, tornou-se mais do 

que isso: 

A proposta original era formar um grupo teatral constituído apenas por 

atores negros, mas progressivamente o TEN adquiriu um caráter mais amplo: 

publicou o jornal Quilombo, passou a oferecer curso de alfabetização, de 

corte e costura; fundou o Instituto Nacional do Negro, o Museu do Negro; 

organizou o I Congresso do Negro Brasileiro; promoveu a eleição da Rainha 

da Mulata e da Boneca de Pixe; tempo depois, realizou o concurso de artes 

plásticas que teve como tema Cristo Negro, com repercussão na opinião 

pública. Defendendo os direitos civis dos negros na qualidade de direitos 

humanos, o TEN propugnava a criação de uma legislação antidiscriminatória 

para o país (DOMINGUES, 2007, p. 109). 

 

Deflagrada a Ditadura Militar em 1964, a UHC e o TEN, bem como todos 

os movimentos sociais e as demais organizações da sociedade civil, foram lançadas à 

clandestinidade, dissolvendo-se na sequência. Mais tarde, em 1978, durante o regime, entrou 

na cena política o Movimento Negro Unificado Contra a Discriminação Racial (MNUCDR) – 

 
 
 
time de futebol, departamento jurídico, além de oferecer serviço médico e odontológico, cursos de formação 

política, de artes e ofícios, assim como publicar um jornal, o A Voz da Raça” (DOMINGUES, 2007, p. 106). 
15 “No Brasil, a ausência do negro nos palcos levou o autor [Abdias do Nascimento] a realizar um teatro feito por 

atores negros. [...] Diz Abdias do Nascimento que a proposto do Teatro Experimental do Negro tinha o objetivo 

de ‘resgate dos valores negro-africanos, os quais existem oprimidos e relegados a um plano inferior no contexto 

da chamada cultura brasileira’ (NASCIMENTO, 2003, p. 6)” (ALENCAR, 2015, p. 39).  
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posteriormente chamado apenas de Movimento Negro Unificado (MNU) - ao lado de outros 

movimentos populares, sindicais e estudantis, inaugurando a “terceira fase” do Movimento 

Negro no Brasil (DOMINGUES, 2007). O MNU já emergiu sob influências ideológicas 

radicais externas e internas. Emanaram dos Estados Unidos a experiência de luta por direitos 

civis, liderados por figuras como Martin Luther King, Malcon X, os Panteras Negras, dentre 

outras organizações de caráter marxista; da África, surtiram os exemplos dos movimentos de 

libertação e anticolonialistas; no flanco nacional, a “Convergência Socialista” foi responsável 

por forjar ideologicamente o caráter do MNU – explícito no lema: “Negro no Poder!”. Assim, 

estava surgindo aí um movimento em que a intersecção de raça e classe seriam elementos 

imbricados. Desse modo, ao mesmo tempo em que “o movimento negro organizado 

‘africanizou-se’”, foram traçados objetivos e estratégias de unificar “a luta do negro com a de 

todos os oprimidos da sociedade” (DOMINGUES, 2012, p. 112-115).  

No século XXI, enquanto produto dessa longa e árdua trajetória de luta, 

foram conquistadas as políticas públicas de ação afirmativa. Alguns exemplos são: a 

Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) em 200316; a Lei 

nº 10.639/200317; a Lei nº 12.288/201018 e; a Lei nº 12.711/2012.19 

Malgrado todas lutas e conquistas, o racismo persiste corrompendo “as 

instituições democráticas na forma de violência policial, preconceito racial, acesso 

diferenciado aos direitos de cidadania e políticas sociais e econômicas com impactos raciais 

claramente desiguais” (BETTIOL LANZA, et al., 2019, p. 3). Alguns dados atuais são 

flagrantes para ilustrar a resposta - ao estilo Estado Penal20 – que o Estado e o neoliberalismo 

têm dado ao histórico problema do racismo no Brasil.  

Em 2018, os/as negros/as representavam mais da metade da população 

brasileira (55,8%, somando pretos e pardos) e eram também a maioria em situação de pobreza 

 
16 A SEPPIR, criada em 2003, tinha como objetivo promover políticas, planos, projetos e ações direcionadas à 

promoção da igualdade racial. Logo após o Golpe Parlamentar-Jurídico-Midiático de 2016, a SEPPIR foi extinta, 

juntamente com Ministério das Mulheres, da Juventude e dos Direitos Humanos, pela medida provisória nº 

726/2016 (ALENCAR 2015; ALMEIRA, 2019). 
17 “Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a 

obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira"(BRASIL, 2003).  
18 No seu Art. 1º, decreta: “Esta Lei institui o Estatuto da Igualdade Racial, destinado a garantir à população 

negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos, e 

o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica” (BRASIL, 2010).  
19 Conhecida como a Lei de cotas, a Lei nº 12.711 estabelece no seu Art. 1º que “As instituições federais de 

educação superior vinculadas ao Ministério da Educação reservarão, em cada concurso seletivo para ingresso nos 

cursos de graduação, por curso e turno, no mínimo 50% (cinquenta por cento) de suas vagas para estudantes que 

tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas” (BRASIL, 2012).   
20Vide Wacquant (2007).  
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e de extrema pobreza.21 Essa desigualdade reflete nas condições de moradia; por exemplo, o 

Censo Demográfico 2010 revelou que, nas duas maiores cidades do Brasil (São Paulo e Rio 

de Janeiro) os/as negros/as têm o dobro de chances de residir em espaços “irregulares”, 

muitos sem acesso à serviços básicos como coleta de lixo e abastecimento de água22 (IBGE, 

2019). Além disso, ocupam o topo das estatísticas sobre os trucidamentos no Brasil; em uma 

década (2008-2018), o homicídio de pessoas negras cresceu em 11,5%. Em 2018, 75,7% das 

vítimas de assassinatos no Brasil eram jovens negros. As mulheres negras igualmente são 

mais afetadas em relação às brancas. Entre 2008 e 2018, a taxa de homicídio das mulheres 

brancas, indígenas e amarelas teve queda de 11,7%, em contrapartida, aumentou em 12,4% a 

morte violenta entre as mulheres negras. Em 2018, 68% das mulheres assassinadas no País 

eram negras (IPEA, 2020). Não bastasse, 60,8% da população encarcerada em 2012 era 

composta por pessoas negras (BRASIL, 2015).  

Diante desse trágico painel, percebe-se que as notas de Gonzalez (1979 apud 

GONZALEZ, 1984, p. 232, grifo nosso) são assombrosamente atuais: 

Desde a época colonial aos dias de hoje, percebe-se uma evidente separação 

quanto ao espaço físico ocupado por dominadores e dominados. O lugar 

natural do grupo branco dominante são moradias saudáveis, situadas nos 

mais belos recantos da cidade ou do campo e devidamente protegidas por 

diferentes formas de policiamento que vão desde os feitores, capitães de 

mato, capangas, etc, até à polícia formalmente constituída. Desde a casa 

grande e do sobrado até aos belos edifícios e residências atuais, o critério 

tem sido o mesmo. Já o lugar natural do negro é o oposto, evidentemente: da 

senzala às favelas, cortiços, invasões, alagados e conjuntos “habitacionais” 

(...) dos dias de hoje, o critério tem sido simetricamente o mesmo: a divisão 

racial do espaço (...) No caso do grupo dominado o que se constata são 

famílias inteiras amontoadas em cubículos cujas condições de higiene e 

saúde são as mais precárias. Além disso, aqui também se tem a presença 

policial; só que não é para proteger, mas para reprimir, violentar e 

amedrontar. É por aí que se entende porque o outro lugar natural do negro 

sejam as prisões. A sistemática repressão policial, dado o seu caráter racista, 

tem por objetivo próximo a instauração da submissão psicológica através do 

medo. A longo prazo, o que se visa é o impedimento de qualquer forma de 

unidade do grupo dominado, mediante à utilização de todos os meios que 

perpetuem a sua divisão interna. Enquanto isso, o discurso dominante 

justifica a atuação desse aparelho repressivo, falando de ordem e segurança 

sociais. 

 

Por fim, essa é a paisagem que os imigrantes encontram ao chegarem ao 

 
21 Por exemplo, em 2018, dentre a população negra, 32,9% sobreviviam com o valor igual ou menor que US$ 

5,50 por dia, já 15,4% da população branca encontrava-se nessa situação. Em situação de extrema pobreza, a 

desigualdade se repete, 8,8% da população negra tinham seus rendimentos diários em torno de US$ 1,90, 

condição similar à de 3,6% da população branca (IBGE, 2019). 
22 Em São Paulo, 18,7% da população negra e 7,3% da população branca residia em espaços “irregulares”. No 

Rio de Janeiro, respectivamente, era 30,5% da população negra e 14,3% da população branca, nessa situação. 

(IBGE, 2019).  
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Brasil e, embora eles também sejam afetados pelo racismo - tal como os autóctones -, há de se 

considerar a sobreposição de discriminações; ao racismo, soma-se a xenofobia fazendo desses 

sujeitos duplamente “indesejados”.  

Notadamente, essa dupla violência aos imigrantes negros (haitianos, 

africanos, entre outros) estimulada, sobretudo, pela grande mídia nacional (TÉLÉMAQUE, 

2012; PIMENTEL; COTINGUIBA, 2014; COGO; SILVA, 2016; SILVA; MAGALHÃES; 

ASSIS, 2016), manifesta-se por meio de múltiplas facetas. A) Soma-se às barreiras diante do 

acesso às políticas de Seguridade Social - saúde, assistência social e previdência (BETTIOL 

LANZA; SANTOS; RODRIGUES, 2016; BETTIOL LANZA; FAQUIN; RIBEIRO, 2018; 

FAQUIN; BETTIOL LANZA, 2018; RODRIGUES, 2020). B) Também se mostra, em outros 

âmbitos, em universidades, afetando a sociabilidade entre a comunidade universitária, ou 

gerando impasses na relação desses sujeitos com as instituições (MALOMALO, 2017; 

ADJALLA, 2020); revela-se, ainda, na esfera do trabalho, pois, enquanto grande parte desses 

sujeitos são reservadas as ocupações mais insalubres, informais e desprotegidas, eles também 

estão mais expostos à superexploração, sobretudo os imigrantes em situação indocumentada 

(VILLEN, 2015b; BETTIOL LANZA; RODRIGUES, 2019). C) O racismo e a xenofobia 

atingem ainda outros grupos étnicos, a exemplo daqueles provenientes de outros países da 

América Latina. Além disso, incide sobre os imigrantes com “alta qualificação”, flagrante nos 

casos de racismo contra os médicos cubanos (VILLEN, 2021). D) Em situações mais graves, 

o racismo e a xenofobia extrapolam o limite do velado e reverberam em violências físicas, às 

vezes fatais - como ocorreu com o imigrante angolano João Manuel, assassinado em junho de 

202023; como foi o caso do homicídio da imigrante angolana Zulmira Cardoso, em 2012, e 

também do menino boliviano Brayan Capcha, de 5 anos, em 2013,24 entre outros tantos.   

Para além do exposto, esses estudos demonstram que os imigrantes recentes 

são vítimas de um racismo que atinge historicamente os autóctones, no entanto, sobre os 

primeiros, esse preconceito agrega-se às particularidades próprias da migração que são 

aprofundadas com a xenofobia. Assim, os imigrantes, sobretudo os negros, ao chegarem ao 

Brasil, são imediatamente lançados aos lugares históricos dos dominados.  

 
23 “João Manuel foi um imigrante angolano que residia em Itaquera (SP) e trabalhava como frentista em um 

posto de gasolina. João tinha 47 anos quando foi assassinado após uma discussão sobre o auxílio emergencial”. 

Disponível em: https://portugues.witness.org/forum-fronteiras-cruzadas-produz-laboratorio-audiovisual-african-

immigrants-lives-matter-em-sao-paulo/. Acesso em: 27 mai. 2021. 
24 “Na madrugada de 28 de junho de 2013, cinco homens armados com facas e revólveres tomaram como reféns 

o menino boliviano Brayan Yanarico Capcha, de 5 anos, seus pais e um tio na casa onde eles moravam, no bairro 

São Mateus, Zona Leste de São Paulo. Segundo os relatos da família, um dos criminosos se irritou com o choro 

de Brayan e atirou contra sua cabeça. Logo depois, o grupo fugiu com R$ 4,5 mil que a família mantinha em 

casa, e Brayan foi levado ao hospital, mas não resistiu e morreu” (LEÃO, 2020, p. 274). 

https://portugues.witness.org/forum-fronteiras-cruzadas-produz-laboratorio-audiovisual-african-immigrants-lives-matter-em-sao-paulo/
https://portugues.witness.org/forum-fronteiras-cruzadas-produz-laboratorio-audiovisual-african-immigrants-lives-matter-em-sao-paulo/
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Reter esses elementos é de fundamental importância para compreender 

como essa estrutura já “dada”, mas cotidianamente assediada, reflete na integração social dos 

imigrantes e, consequentemente, nas suas mobilizações. Especificamente, neste trabalho, esse 

caminho se fez essencial para entender o caso da MZSN.  

Seguindo a linha metodológica, com o intuito de situar o contexto no qual se 

insere o GRIST (outro caso estudado aqui), a próxima seção direciona o foco para a questão 

habitacional brasileira.  

 

1.3 QUESTÃO HABITACIONAL E LUTA PELA MORADIA 

 

Das muitas contradições sociais adensadas desde o início da crise sanitária 

mundial provocada pela COVID-19, a questão da habitação foi, sem dúvida, um assunto que 

no Brasil ocupou - e ainda ocupa - centralidade no debate público. Como um de seus 

desdobramentos, a campanha #FICAEMCASA (estratégia adotada para mitigar as infecções 

pelo vírus) se expressou, no mínimo, paradoxal. Evidenciou, entre outros aspectos, que “ficar 

em casa” é sinônimo de privilégio, sobretudo quando circular pelos espaços públicos e pelas 

ruas representa potencial ameaça à vida. Disso remonta, em primeiro lugar, um problema 

secular da sociedade brasileira: “ficar em casa” não é realidade para a maioria das pessoas que 

vive no País, uma parte sequer possui moradia para que nela possa permanecer; outra parte a 

tem sob condições que não permitem a permanência conforme as recomendações sanitárias, 

seja por conta da infraestrutura da própria moradia e/ou da localidade onde ela se assenta; seja 

pela insegurança econômica - dado o padrão de exploração da força de trabalho cada vez mais 

violento, bem como das políticas públicas ainda mais focalizadas no curso do desmanche 

neoliberal. 

Não bastasse, no contexto pandêmico, as expulsões de pessoas de suas 

moradias seguiram e seguem sem tréguas. A campanha Despejo Zero, por exemplo, estima 

que entre março de 2020 e fevereiro de 2021, ao menos 9.156 famílias foram expulsas de suas 

habitações durante a pandemia no Brasil - 3.004 famílias despejadas apenas no estado do 

Amazonas25 - e outras 64.546 famílias estavam sob ameaça de expulsão – soma-se ainda 37 

 
25 Desde o início da pandemia no Brasil, o estado do Amazonas tem enfrentado situações críticas em relação à 

Covid-19, com níveis elevados de contaminação e de mortalidade. Do último semestre de 2020 ao início de 

2021, o estado protagonizou em primeira mão o colapso do sistema de saúde que, além da ausência de leitos para 

a internação de pacientes com sintomas graves, padecia com a falta de oxigênio. Sua capital, Manaus, está entre 
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casos de intimidações cujo número de famílias não foi informado. Por outro lado, 31 casos 

previstos de expulsão foram suspensos mediante resistência popular (SISTEMATIZAÇÃO..., 

2021). Embora tais dados sirvam de ilustração, não podem ser tomados para mensurar o 

fenômeno na sua integralidade, dada a própria metodologia de sistematização da campanha e 

do silenciamento acerca dos despejos que paira sobre a sociedade. Desse modo, as perdas são 

imensuráveis.  

Entretanto, como mostram os dados, a conjuntura também é pontilhada por 

resistências. Uma dessas experiências foi a pressão popular seguida da vitória judicial pela 

suspensão da liminar que desabrigaria, no dia 11 de fevereiro de 2021, aproximadamente 350 

famílias da ocupação Porto Príncipe, localizada no bairro Ipiranga, na grande São Paulo; 

segundo Ramos (2021), ali residem aproximadamente 150 famílias brasileiras e 200 famílias 

imigrantes, a maioria proveniente do Haiti.  

Apresentar sucintamente o painel da questão habitacional contemporânea 

logo no início desta seção não é sem propósito, pois, para além de ilustrar a manifestação 

radicalizada de um cancro histórico da sociedade brasileira, indica a aglutinação de novos 

personagens que passaram a compor as tensões em torno da moradia na última década.  

Observa-se através da ocupação Porto Príncipe, uma dentre muitas, que o 

contexto é permeado por conflitos, no qual a ocupação26 de prédios e de terras urbanas se 

tornou um dos maiores símbolos de contravenção ao mercado imobiliário (BOULOS, 2012; 

COMARÚ; BARBOSA, 2019). Afinal, quanto mais se agravam as necessidades, mais 

aumentam as práticas de rebeldia. Essa é uma das contradições inerentes ao capitalismo.  

No entanto, as práticas de ocupação e os movimentos que as concretizam, 

como será discutido ao longo desta seção, não são novos. O que chama atenção nas 

experiências hodiernas é a emergência dos imigrantes internacionais como personagens que 

apareceram no campo das recentes lutas por moradia no País, que não apenas moram nos 

espaços já ocupados, mas também ocupam, militam, dirigem e criam outros grupos e 

coletivos. O caso do GRIST, tratado no último capítulo deste trabalho, é uma dessas 

 
 
 
as cidades mais impactadas pela Covid-19 no mundo segundo a reportagem da BBC News, disponível em:  

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-55684605. Acesso em: 25 abr. 2021.  
26 Para fins expositivos, este trabalho se apropria do termo “ocupação” para descrever duas situações distintas. 

Quando utilizado “ocupação” acrescido do termo “espontânea”, estará fazendo referência às práticas individuais 

de apossamento de terrenos “irregulares”, mormente recorrente no processo de urbanização brasileira; quando 

utilizado o termo “ocupação” isoladamente, estará se referindo ao ato político e organizado de ocupar terras, 

geralmente articulado à movimentos populares, essa prática de resistência passou a ser recorrente após a 

emergência dos movimentos por moradia.      

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-55684605
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experiências.          

Conforme mencionado, o atual cenário de tensões não se explica por si só, 

seguindo com a intenção de situá-lo do ponto de vista sócio-histórico, faz necessário pincelar 

brevemente parte dos elementos que compõem a questão habitacional no Brasil. Antes, 

porém, importa refletir, de modo geral, como o capitalismo organiza o espaço urbano.  

 

1.3.1 A Cidade do Capital 

 

Cordeiro (2015) e Melo (2015) ao resgatarem o legado marxista para 

compreender a questão habitacional destacaram que a produção e reprodução dos espaços 

urbanos encontram fundamentos e sentidos no desenvolvimento do Modo de Produção 

Capitalista (MPC), portanto, são as leis do capital que, a princípio, governam o arranjo 

urbano. Não à toa, parte dos processos de urbanização na modernidade foram cunhados nos 

marcos do surgimento do trabalho “livre” e da revolução/expansão industrial. 

De acordo com Melo (2015), Marx há muito tempo já havia identificado a 

miséria das habitações dos trabalhadores como produto e condição necessária da acumulação 

capitalista.      

Na consideração da lei geral de acumulação capitalista emerge a situação na 

qual: “Quanto mais rápido se acumula o capital numa cidade industrial ou 

comercial, tanto mais rápido o afluxo do material humano explorável e tanto 

mais miseráveis as moradias improvisadas dos trabalhadores” (MARX, 1988 

apud MELO, 2015, p. 143). 

 

Das notas de Engels sobre a fase inicial do capitalismo na Inglaterra, Melo 

(2015) destacou que o fenômeno do “empobrecimento absoluto” da classe trabalhadora reflete 

nas condições de moradia dos trabalhadores que, além de precárias, eram insalubres. A título 

de ilustração, reporta-se um trecho de Engels sobre as moradias dos operários em St. Giles, 

bairro de Londres:  

[...] As casas são habitadas dos porões aos desvãos, sujas por dentro e por 

fora e têm um aspecto tal que ninguém desejaria morar nelas. Mas isso não é 

nada, se comparado às moradias dos becos e vielas transversais, aonde se 

chega através de passagens cobertas e onde a sujeira e o barulho superam a 

imaginação: aqui é difícil encontrar um vidro intacto, as paredes estão em 

ruínas, os batentes das portas e os caixilhos das janelas estão quebrados ou 

descolados, as portas – quando as há – são velhas pranchas pregadas umas às 

outras; mas, nesse bairro de ladrões, as portas são inúteis: nada há para rou-

bar (ENGELS, 2008 apud MELO, 2015, p. 140). 
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Segundo Melo (2015), Engels atribui parte dessa condição radicalizada aos 

baixos salários constitutivos da exploração dos trabalhadores que não se encerrava nas 

fábricas. A aglomeração de pessoas nas cidades e a crise habitacional foram fatores 

substanciais para transformar a terra urbana em fonte de lucro, sobretudo em função da 

cobrança de altas taxas de aluguel, agravando ainda mais a miséria dos trabalhadores nas 

cidades. “Tudo isso”, sintetiza Engels, por fim (2008 apud MELO, 2015 p. 141), “é obra 

exclusiva da indústria, que não poderia existir sem esses operários, sem a sua miséria e a sua 

escravidão”.  

As sublimes reformas burguesas do espaço urbano, a exemplo da 

reconstrução pela qual passou Paris, ocorreram na fase posterior à revolução industrial. Nesse 

período, de acordo com Engels (2008 apud MELO, 2015, p. 142), a burguesia melhorou um 

pouco “na arte de esconder a miséria da classe operária”.  

Ou seja, enquanto os centros urbanos passaram por processos 

modernizantes, combinando embelezamento e o controle de epidemias, mantinha-se intocada 

a crise habitacional que assolava as classes trabalhadora e média (CORDEIRO, 2015). 

Ademais, tal modernização contribuiu para valorizar ainda mais a renda fundiária, 

produzindo, consequentemente, um processo permanente de expulsão da classe trabalhadora 

para as franjas da cidade.  

[...] a incorporação de regiões à área moderna da cidade pela lógica 

capitalista não significa a inclusão do ser humano na civilização do capital. 

Ao contrário, a inserção de novos espaços urbanos na reprodução capitalista 

leva inevitavelmente ao encarecimento do padrão de vida na região, visto 

que impõe o aumento nos preços dos terrenos, das residências e dos 

aluguéis, o que resulta na exclusão de pessoas – daí a transferência dos 

descapitalizados enquanto solução na cidade burguesa. Sendo assim, pode-se 

observar uma condição geral no capitalismo – que é um modo de produção 

assentado na separação do produtor em relação ao meio de produção, na 

extração do mais-valor e na apropriação privada do trabalho excedente: a 

desigualdade social é sua parte constitutiva. Ademias, destaca-se o sentido 

concentrador de capital da remodelação urbana de Haussmann, ampliando o 

domínio da alta burguesia sobre os espaços da cidade em detrimento 

inclusive dos pequenos proprietários. Em consequência, nesse sistema, no 

tocante à questão da moradia, o que se considera é a legitimação da 

propriedade privada, portanto não as necessidades humanas, e se verifica a 

transferência dos trabalhadores para os lugares em que o espaço (ainda) não 

é reconhecido potencialmente enquanto valorização de capital (MELO, 

2015, p. 145). 

   

Nessa trama, é nítida a organização do espaço urbano pelo capital. A 

modernização urbanística destituída de ilusões revela a sua face subserviente ao mercado 
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imobiliário. Como por efeito, todos os componentes da cidade transformam-se em 

mercadoria. Nesse sentido, ao passo que o valor de troca constrange o valor de uso das 

moradias, a cidade se torna, arbitrariamente, a cidade do capital, empurrando violentamente 

os despossuídos, pela necessidade ou pela repressão, para longe dos tentáculos da especulação 

imobiliária. Portanto, “É como se, na cidade, existissem duas cidades: a dos ricos e a dos 

pobres. E cada vez mais separadas” (BOULOS, 2012, p. 35). 

 Em suma, concorda-se com a assertiva de Engels (apud MELO, 2015, p. 

139), “[...] a crise de moradia não é de modo algum um fenômeno causal; é uma instituição 

necessária, onde não poderá desaparecer, com suas repercussões sobre a saúde etc., senão 

quando toda a ordem social que a fez nascer seja transformada pela raiz”. Resta compreender 

de que forma as leis gerais do capital são aplicadas na organização dos espaços urbanos 

brasileiros.   

 

1.3.2 Urbanização Brasileira e a Modernização Arcaica 

 

Das sesmarias até aos dias atuais, persiste a lógica desigual de distribuição 

de terras rurais e urbanas, calcada, sobretudo, no privilégio e no permissivismo, sempre com o 

consentimento do Estado. Boulos (2012) é categórico ao afirmar que no Brasil o privilégio, o 

favor e a “pilantragem” das elites nunca cederam espaço para a concretização do direito, 

mesmo que burguês. Soma-se a isso a introdução do capitalismo “dependente e 

subdesenvolvido” (FERNANDES, 1976) e chega-se aos traços característicos da estruturação 

das cidades brasileiras. Ao menos é o que indicam os fatos. 

Veja-se que, nutridas as relações arcaicas para além do fim da colônia, os 

grandes proprietários rurais alçaram durante todo o século XX uma impressionante 

concentração fundiária.27 No mesmo período, para fomentar o mercado de exportação 

agrícola, deu-se início a um intenso processo de inovação tecnológica no campo. 

Consequentemente, a modernização ocorrida no campo fomentou um acelerado processo de 

deslocamento interno de pessoas das áreas rurais em direção às cidades. Uma vez nos pólos 

urbanos, os egressos do campo foram gradativamente absorvidos pela emergente indústria 

nacional. Explorados e despossuídos de tudo, exceto da sua força de trabalho, esses sujeitos 

 
27 No final do século XX a situação era a seguinte: “14,16% da área rural do país, ou aproximadamente 58,3% 

milhões de ha, estão distribuídos entre 2.174 estabelecimentos, ou 0,04% do número de propriedades. As 

propriedades rurais de 1.000 já correspondem a 43,77% das terras rurais” (MARICATO, 1996, p. 40). 
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foram lançados à busca desventurada por moradia (MARICATO, 1996; CORDEIRO, 2015). 

Nessa saga, despontou-se na primeira metade do século XX o processo de 

urbanização desigual e centralizado brasileiro, qualificado por Martine e McGranahan (2010, 

p. 11) como “uma das mais aceleradas transições urbanas da história mundial”.  

Para Maricato (1996), a urbanização brasileira expressou, em toda a sua 

complexidade, o “desenvolvimento moderno do atraso”, marcado pela aliança entre a elite 

latifundiária, outrora escravocrata, e a emergente burguesia industrial.  

   A indústria brasileira, que se afirma decisivamente a partir da chamada 

Revolução de 1930, combinou crescimento urbano industrial com regimes 

arcaicos de produção agrícola. Um “pacto estrutural” entre os antigos 

proprietários rurais e a burguesia urbana garantiram mudanças sem rupturas 

e a convivência de políticas contraditórias (MARICATO, 1996, p. 39).    

 

Segundo a autora, ainda nesse período, já maturava um modelo de 

“urbanismo modernista segregador”, cujo Estado, representado neste período pelo 

contraditório Getúlio Vargas (1930-1945/1951-1954), desempenhou um papel central para o 

fortalecimento da concentração e acumulação de capital e de terras urbanas pelas arcaicas e 

novas elites brasileiras. 

Com o objetivo de eliminar resquícios da sociedade escravista, erguer um 

cenário modernizante e consolidar o mercado imobiliário, as reformas 

urbanísticas expulsaram a “massa sobrante” (negros, pedintes, pessoas sem 

documento, desempregados do modo geral) dos locais urbanos mais centrais 

ou mais valorizados pelo mercado em transformação. Mais do que a cidade 

colonial ou imperial, a cidade, sob a República, expulsa e segrega (Vaz, 

1986). As epidemias provocadas pela densidade habitacional e pela falta de 

saneamento forneceu o argumento para a “limpeza” social que implicava 

nova disciplina ética e cultural, novo tratamento estético e paisagístico, além 

da remoção dos pobres com seu estilo de vida, para as periferias, morros, 

várzeas subúrbios (Sevcenko, 1993). (MARICATO, 1996, p. 38-39).    

 

Não apenas “as massas sobrantes” foram expulsas dos centros urbanos, mas 

também segmentos inteiros da classe trabalhadora foram empurrados para as franjas da cidade 

(COMARÚ; BARBOSA, 2019).  

Aqui também vislumbra-se a organização do espaço urbano pelo capital: o 

crescimento do afluxo explorável nos pólos urbanos associado à consolidação do mercado 

imobiliário - que resultaram na carestia do centro -, contrastavam-se com os baixos salários 

dos trabalhadores e com as escassas políticas públicas de habitação. Vez que o mercado 

imobiliário, semelhante ao que ocorre hoje, direcionava-se exclusivamente às classes médias e 

às elites (COMARÚ; BARBOSA, 2019).  

Nessa direção, despontou o processo que Comarú e Barbosa (2019) 
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chamaram de “explosão das favelas”: formaram-se nas bordas dos centros grandes áreas 

aglomeradas por despossuídos, ou seja, originaram as ocupações espontâneas, geralmente em 

espaços irregulares, sem títulos de propriedade, muitas edificadas em morros e em áreas de 

preservação ambiental (MARICATO, 1996).  

Longe dos centros, portanto, longe dos interesses do mercado imobiliário, os 

expulsos foram condicionados à construção de suas próprias moradias (literalmente) em 

regiões que careciam de infraestruturas básicas como saneamento, abastecimento de água e de 

energia elétrica. Assim, a cidade ilegal28 emerge como produto das relações sociais 

capitalistas, consentida e/ou incentivada pelo Estado; este, por seu turno, quando muito, 

interveio com políticas ao estilo BNH29 ou PMCMV30, repetindo os vícios da segregação 

espacial.  

A produção ilegal de moradias e o urbanismo segregador estão, portanto, 

relacionados: às características do processo de desenvolvimento industrial – 

uma vez que o salário do operário industrial não o qualifica para adquirir 

uma casa no mercado imobiliário legal; às características do mercado 

imobiliário capitalista – sobre cujos agentes não pesa nenhum 

constrangimento antiespeculativo como seria o caso da aplicação da função 

social da propriedade, e também às características dos investimentos 

públicos – que favorecem a infraestrutura industrial e o mercado 

concentrado e restrito (MARICARO, 1996, p. 43). 

 

Percebe-se que, mais do que um produto, a cidade “ilegal” é a “solução” 

dada pelo capital no trato da questão habitacional. A omissão do Estado em relação às 

precárias condições de moradia das classes subalternas só fez garantir com que o mercado 

imobiliário seguisse livremente o fluxo da acumulação. Enquanto isso, “para a maioria restam 

as opções das favelas, dos cortiços ou do loteamento ilegal, na periferia sem urbanização” 

(MARICATO, 1996). Voltando ao ponto de origem dessa reflexão, percebe-se que também 

no Brasil a crise habitacional é mais uma peça da acumulação e concentração de capital. 

 

 
28 Nada mais é do que o espaço urbano ocupado “irregularmente”, nesse caso específico, pelos trabalhadores.  
29 Fundado em 1964 durante o Regime Militar e extinto em 1986, de acordo com Comarú e Barbosa (2019, p. 

16), o BNH produziu cerca de 4 milhões de habitação, “em sua maioria, localizados nas periferias das cidades, o 

que ocasionou problemas de custos de urbanização, custos de transportes, dificuldades de acesso aos serviços e 

equipamentos urbanos essenciais para a população residente, como creche, escolas, postos de saúde, hospitais, 

centros culturais e esportivos e emprego. 
30 Lançado em 2009, durante o governo Lula (2003-2011), o PMCMV teve importância ímpar na construção de 

habitações para uma parcela da classe trabalhadora, no entanto, além de não resolver o déficit habitacional 

brasileiro, corroborou para a segregação espacial da cidade. De acordo com Comarú e Barbosa (2019, p. 34), o 

PMCMV “de certa maneira repetiu modelos de conjuntos distantes com pouca inserção em territórios dotados de 

boa infraestrutura que, com poucas exceções, praticamente não incorporou diretrizes importantes do ponto de 

vista do desenvolvimento urbano articulado à política habitacional. Recentemente o PMCMV foi substituído 

pelo Programa Casa Verde e Amarela pela Lei nº 14.118/2021. 
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1.3.3 Dos Movimentos Populares à Emergência do Direito à Moradia 

 

No conjunto desse dramático quadro social transposto e adensado no 

contexto da Ditadura Militar (1964-1985), como já mencionado, insurgiram espontaneamente, 

ao longo das décadas de 1970 e 1980, os movimentos populares urbanos.  

Alguns desses movimentos tinham/têm a luta por moradia digna como 

reivindicação central. Foi/é o caso dos seguintes movimentos: Federação de Favelas do Rio de 

Janeiro – FAFERJ, Rio de Janeiro (1963); Movimento de Defesa do Favelado – MDF, São 

Paulo (1978); Movimento Nacional pela Reforma Urbana - MNRU; Movimento de Moradia 

do Centro – MMC, São Paulo (1987); União dos Movimentos de Moradia – UMM (1987), 

entre outros.  

Dentre esses, o MNRU se destacou ao desempenhar um papel importante 

durante a elaboração da nova Constituição Federal. Segundo Cordeiro (2015, p. 24), o 

MNRU, 

Organizou-se pela reunião de associações profissionais, movimentos 

populares, organizações não-governamentais e pessoas físicas para 

participação nos debates constituintes, apresentado, em 1987, ao congresso 

Constituinte a emenda popular pela reforma urbana, com 160 mil 

assinaturas, que advogava uma concepção de cidade global e integrada.  

 

Duas das propostas do MNRU foram incorporadas à Constituição Federal 

de 1988, distribuídas nos artigos 18231 e 18332, no capítulo “Da Política Urbana”. No entanto, 

como lembram Comarú e Barbosa (2019), a regulamentação do capítulo “Da Política Urbana” 

foi sancionada apenas em 2001, pela Lei nº 10.257, que instituiu o Estatuto da Cidade.33 Um 

ano antes, em 2000, a Emenda Constitucional nº 26 alterou o texto constitucional do artigo 6º, 

incluindo e reafirmando, de modo explícito, a moradia como um direito social fundamental 

(CORDEIRO, 2015; ALVES, 2018).   

 
31 O artigo 182 estabelece que “A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, 

conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais 

da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes” (BRASIL, 1988), ademais, determina no seu parágrafo 

primeiro a obrigatoriedade da elaboração do Plano Diretor para cidades com mais de vinte mil habitantes, sendo 

esse, um “instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana” (Idem). 
32 O artigo 183, por seu turno, versa sobre o usocapião especial: “Aquele que 

 possuir como sua área urbana de até duzentos e cinqüenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e 

sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja 

proprietário de outro imóvel urbano ou rural” (BRASIL, 1988). 
33 “O Estatuto da Cidade, como é mais conhecido, fixou uma série de instrumentos urbanísticos com o propósito 

de viabilizar o pleno desenvolvimento das funções sociais, assim como instrumentos de participação, controle e 

gestão democrática da cidade, bem como o cumprimento da função social da cidade e da propriedade urbana.” 

(COMARÚ; BARBOSA, 2019, p. 22). 
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Um aspecto que merece ser destacado desses avanços diz respeito à 

introdução da diretriz sobre a função social da propriedade e da cidade. De acordo com 

Cordeiro (2015, p. 34), a CF/1988, a partir da função social da cidade e da propriedade 

concerne ao “grau de proteção constitucional ao direito à propriedade”. Trata-se, portanto, de 

um avanço justamente por distanciar-se da noção individualista da propriedade e passa a 

pensar a cidade como um espaço agregador e coletivo, ou seja, ao atrelar a função social da 

propriedade e da cidade à sustentabilidade, à utilidade social, à dignidade da pessoa humana e 

ao bem-estar coletivo, em primeira instância, direciona-se para o “exercício do direito à 

propriedade” na ótica do interesse coletivo.    

Coloca-se, todavia, diversas barreiras diante da efetivação do direito à 

moradia e à cidade, tendo em vista que “apenas a previsão legal não é solução para o 

problema habitacional” (CORDEIRO, 2015, p. 45). O primeiro obstáculo diz respeito à 

própria natureza do direito burguês nas sociedades capitalistas, sempre articulado aos 

interesses das burguesias conforme problematizado por Sandra Cordeiro (2015). 

 Nessa direção, a proposta universalizante do direito à moradia trata-se, 

grosso modo, de um assédio direto ao mercado e à especulação imobiliária, ao passo que 

retira o caráter puramente mercadológico da habitação, suprime o seu valor de troca, 

seguindo, por fim, na contramão dos interesses da burguesia autocrática brasileira, não à toa a 

sua não efetivação, portanto (ALVES, 2018). 

 Disso resulta que, para que seja possível vislumbrar a possibilidade de 

efetivação do direito, sobretudo o de moradia, deve-se entender e rasgar a trama que une a 

“santíssima trindade”: mercado, Estado e democracia burguesa, nesse sentido, como já 

discutido o direito formal é insuficiente para resolver a crise da habitação.  

A generalização da cidadania e do direito acarreta transformações no 

mercado privado, na propriedade da terra e na relação entre os capitais que 

participam da produção do espaço. Por isso a superação da exclusão social 

no espaço exige profundas transformações na sociedade, não bastando, 

embora sejam importantes, garantir no texto da lei os direitos fundamentais 

dos quais está privada a maioria da população brasileira (MARICATO, 

1996, p. 70). 

 

Como um contrapeso, convém sublinhar que as cidades são espaços 

permeados por disputas e conflitos, sobretudo os grandes municípios. De acordo com Zanella 

(2014), nesses locais tanto são mais visíveis as contradições sociais como são mais frequentes 

as resistências. 

 Conforme lembra Miagusko (2012), entre as décadas de 1980 e 1990, 

houve uma reconfiguração dos movimentos de moradia: se antes a luta consistia na 
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urbanização da periferia, nesse momento o centro passou a ser o alvo das reivindicações. Não 

apenas a nomenclatura se alterou (de movimentos de moradia para movimentos sem-teto), 

mas também foram incorporadas outras ações políticas, dentre elas a ocupação foi 

privilegiada.  

Seguindo essas transformações, emergiram na cena política da última 

década do século XX diversos outros movimentos, boa parte em São Paulo, como por 

exemplo: Unificação das Lutas de Cortiços (ULC); Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto 

do Centro (MSTC); Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST); Movimento dos 

Trabalhadores Sem-Teto da Região Central (MTSTRC), entre outros espalhados pelo Brasil 

afora.  

    Miagusko (2012, p. 147) destaca que foi nesse período que os 

movimentos de sem-teto renovados “ampliaram sua presença através da ocupação de imóveis 

vazios, em geral em edifícios desocupados, com impostos atrasados, arrestados ou imóveis do 

governo que deixaram de ser utilizados”. A título de ilustração, entre 1997 e 2007, somente na 

região central de São Paulo “ocorreram 112 ocupações de terrenos, prédios e imóveis”. 

(MIAGUSKO, 2012, p. 216). 

De certo, seja a ocupação uma estratégia política e/ou a única alternativa 

diante da necessidade de moradia, não é benquista pela burguesia, muito pelo contrário, 

formulou-se um consenso acerca da sua criminalização. Mais uma vez observa-se a inversão 

de valores do neoliberalismo, o direito é criminalizado em detrimento do discurso 

meritocrático da defesa do cidadão-consumidor. No fundo, a criminalização dos movimentos 

populares e das ocupações é, nitidamente, a criminalização da pobreza, dos não-cidadãos. Não 

estranha, portanto, a violência, a repressão e a truculência com que ocorrem os despejos 

(BOULOS, 2012).     

Apesar dos desafios, parte significante dos movimentos sem-teto criados no 

final do século passado ainda resistem, e outros tantos foram criados, a Frente de Luta pela 

Moradia - SP (FLM), fundada em 2007, é um deles.34 A FML, por seu turno, aglutina um 

conjunto de outros movimentos populares - entre eles o MSTC -, que corroboram com a 

posição de manter permanentemente a ocupação como local de moradia. Um dos prédios 

ocupados pela FML e MSTC, em 2012, foi o antigo Hotel Cambridge, localizado na avenida 

 
34 Cabe destacar que os movimentos sem-teto possuem posições divergentes. Há movimentos que privilegiam a 

ocupação de terrenos vazios (MTST), há movimentos em que prédios e imóveis urbanos são os alvos da 

ocupação (MSTC); igualmente alguns movimentos dispõe das ocupações puramente como estratégias de pressão 

política, cuja intenção não é permanecer no local, ao estilo “ocupação relâmpago”, e outros movimentos mantém 

a gestão permanente das ocupações, sendo esses espaços locais de moradia (MIAGUSKO, 2012). 
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Nove de Julho, na região central de São Paulo. Anos mais tarde, a ocupação Cambridge 

abrigou imigrantes de várias nacionalidades, daí que emergiu o GRIST.  

 

1.3.4 A Questão Habitacional Hoje: Entre um Lugar para Dormir e a Expulsão 

 

A incursão do capitalismo avançado na década de 1970/80 trouxe outros 

desafios de ordem teórico-prática no que diz respeito à crise habitacional hodierna. Por um 

lado, os problemas urbanos continuam genuinamente atrelados ao desenvolvimento do MPC; 

por outro, faz-se necessário uma interpretação apurada das particularidades do atual contexto 

sob a égide da hegemonia neoliberal, que obviamente não se tem tempo, nem tampouco 

capacidade para compreendê-la aqui. No entanto, alguns elementos merecem ser pincelados.       

A crise habitacional, como tratado, já é bastante “familiar” na história do 

capitalismo. Entretanto, o que chama atenção, no presente século, é a “radicalidade” com que 

se manifesta em todo mundo, do centro à periferia do capital (SASSEN, 2016).  

Ao que parece, a questão central desses novos tempos, no que concerne a 

crise habitacional, e Melo (2015), Martins (2018) e Sassen (2016) estão de acordo é o fato de 

que a habitação se consagrou como um campo privilegiado de acumulação e, uma vez 

incorporada à dinâmica financeira, pode provocar (como já ocorreu com a hipoteca subprime) 

efeitos severos sobre as condições de vida e de moradia dos despossuídos em diversas partes 

do mundo.  

Mesmo em contextos distintos e com formações particulares, a produção do 

espaço urbano (e da moradia) parece assumir papel cada vez mais central 

como setor de valorização da produção capitalista. Engendrando valorização 

do valor, em termos absolutos, por meio da construção civil, e com 

valorização fictícia nos circuitos especulativos financeiros [...] (MARTINS, 

2018, p. 71). 

 

Os impactos da crise habitacional no Brasil do século XXI, que certamente 

não responde exclusivamente ao estímulo financeiro, mas também aos elementos históricos e 

estruturais, já eram perniciosos no início da década de 2010: 

Vamos lembrar: são 6.273.000 de famílias que não tem casa no país. 

Problema muito grave, principalmente quando a mesma pesquisa nos mostra 

que existem 7.351.000 de imóveis vazios, sendo que 85% deles teriam 

condições de serem imediatamente ocupados por moradores. Ou seja, há 

mais casas sem gente do que gente sem casa. Em tese, nenhum imóvel 

precisaria ser construído para resolver o problema habitacional do Brasil 

(BOULOS, 2012, p. 17).   
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Por aí, entende-se que a moradia foi destituída totalmente do seu caráter de 

direito - antes mesmo de consolidar-se como tal - para uma parcela significativa dos 

brasileiros. No entanto, essa situação é agravada quando se trata do direito à moradia ao 

imigrante, que sequer é considerado cidadão. Ora, como já advertia Sayad (1998, p. 74) “a 

habitação do imigrante só pode ser o que o imigrante é: uma habitação de emergência para 

uma situação de emergência: uma habitação provisória”. 

Dentre os desafios diante da integração social na sociedade de imigração, o 

de encontrar um lugar provisório ou para residir permanentemente é o primeiro, quiçá o maior 

deles – ao lado do trabalho. Isto porque vários impasses são forjados. O estudo de Castro 

(2021), narra, por exemplo, a saga malfadada dos venezuelanos na busca por um teto em Boa 

Vista (RR) (estado que faz fronteira com a Venezuela), destacando o peso das organizações 

da sociedade civil no acolhimento emergencial aos imigrantes, seja na função de abrigamento 

provisório, seja na concessão do auxílio aluguel temporário. Malomalo (2017) acompanhou o 

drama dos imigrantes africanos no Ceará frente ao desafio de encontrar habitações para 

alugar, constatando que os imigrantes ora são recusados como inquilinos, ora são 

superexplorados pelos locadores. Véras e Villen (2020) problematizaram o caráter 

“permanentemente provisório” e emergencial das habitações para imigrantes, verificaram que, 

na maioria dos casos, os imigrantes acabam partilhando da situação de muitos brasileiros 

(favelas, cortiços, ocupações de prédios etc.), porém, sempre mantendo a “ilusão” da 

“provisoriedade” da residência. Tratando de ocupações, Defendi e Cordeiro (2019, s/p) 

apresentam a experiência do Projeto CRAIocupa, realizado pelo CRAI-SP (Centro de 

Referência e Atendimento para Imigrantes), cujo público alvo foram os imigrantes residentes 

das ocupações na região central de São Paulo. Ao longo da intervenção, as autoras 

observaram o “isolamento” dos imigrantes e a “ausência” de solidariedade entre os 

moradores, no interior desses locais. Em suas palavras: “apesar de conviver no mesmo 

espaço, não há harmonização de objetivos, convivência, regras de participação, costumes, 

culturas e comunicação. Além disso, não se verifica uma rede de solidariedade entre os 

moradores imigrantes e os moradores brasileiros” (DEFENDI; CORDEIRO, 2019, p. 11). Há 

também relatos de ocupações criadas e autogeridas por imigrantes, como é o caso do estudo 

de Castro (2021) sobre a ocupação Ka Ubanoko35, em Boa Vista (RR), liderada por “criollas” 

e “indígenas” provenientes da Venezuela. Contudo, a ocupação Ka Ubanoko teve um 

 
35 De acordo com Castro (2021, p. 173), Ka Ubanoko, significa “um lugar para dormir” na língua Warao.  
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desfecho bem diferente daquele da ocupação Porto Príncipe, apresentada no início dessa 

seção. Após três anos da sua criação, no dia 22 de janeiro de 2021 (durante a pandemia de 

Covid-19), o governo do estado de Roraima, por meio das forças armadas, extinguiu a 

ocupação, expulsando mais de 100 famílias do lugar onde podiam dormir.36 Essas trajetórias 

somam-se à tantas outras, evidenciando que, embora os imigrantes compartilhem das 

situações e condições de moradia dos autóctones, há uma maior exposição à vulnerabilidade 

dentro da própria precariedade, justamente pelo par racismo-xenofobia e pelos códigos sociais 

da sociedade que alguns desses sujeitos ainda não decifraram.    

 

*** 

Um longo capítulo com diversos elementos certamente merece uma breve 

síntese. Procurou-se aqui perseguir três objetivos. Primeiro: situar a origem e a reprodução do 

racismo e da crise habitacional no Brasil. Acerca disso, evidenciou-se que essas duas questões 

são expressões históricas da exploração e da dominação capitalista, portanto, estruturantes e 

estruturais das relações sociais. Entretanto, trata-se de marcadores de naturezas distintas, 

enquanto a raça sustenta-se no elemento “cor” e tem seu fundamento na formação e 

organização da sociedade brasileira, portanto, incidindo sobremaneira na composição de 

classe, de modo que é impossível pensar uma sem considerar a outra. A questão da moradia 

reflete as desigualdades aprofundadas com o desenvolvimento capitalista, não obstante, ela 

está na base da acumulação de capital e de terras, é expressão tanto da exploração do 

trabalhador, ou seja, da extração da mais valia, quanto da lógica do mercado imobiliário. Não 

estranha, portanto, o entrave para a sua garantia enquanto um direito fundamental. 

 Segundo: ao resgatar a memória das lutas sociais de cunho antirracista e 

pela moradia a partir dos movimentos populares, percebeu-se que as contradições sociais 

sempre foram polarizadas pelo conflito que colocam as classes em oposição, assim, ambas as 

questões se situam historicamente no processo da luta de classes no Brasil.  

Por fim, essas notas elucidaram que, ao chegar ao Brasil, o imigrante 

periférico se depara com estruturas rígidas e arcaicas de exploração e dominação. O racismo 

coloca-se diante do imigrante tal como está para os autóctones. No entanto, ao alinhar-se à 

xenofobia, a violência racial sobre o primeiro, sobretudo aquele proveniente de países 

africanos e do Haiti, é potencializada. Em contrapartida, é no âmbito da habitação que se 

encontra a face mais cristalina da provisoriedade imposta ao imigrante, pois, para este, são 

 
36 Para saber mais acesse: https://amazoniareal.com.br/forcas-armadas-desalojam-indigenas-venezuelanos-de-

comunidade-kaubanoko/. Acessado em: 27 abr. 2021. 

https://amazoniareal.com.br/forcas-armadas-desalojam-indigenas-venezuelanos-de-comunidade-kaubanoko/
https://amazoniareal.com.br/forcas-armadas-desalojam-indigenas-venezuelanos-de-comunidade-kaubanoko/
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tanto mais precárias as condições de moradia, quanto são maiores os desafios para a sua 

garantia enquanto direito fundamental, tendo em vista que esse direito tampouco se efetiva 

para os brasileiros. É assim também que o imigrante, ao chegar aqui, encontra os históricos 

conflitos travados em torno da raça e da moradia. Em alguns casos, esses marcadores de 

dominação e exploração conduzem à agregação desses personagens, ou seja, incidem na 

formação de organizações capazes de aglutinar imigrantes e autóctones e provocar o encontro 

de um conjunto de demandas diferentes que se entrelaçam. 

Seguindo o itinerário deste trabalho, o próximo capítulo adentra no universo 

da mobilidade humana internacional, buscando entender a fisionomia geral – não 

generalizante - dos processos migratórios hodiernos de uma determinada classe, também se 

debruça acerca da forma como o Estado brasileiro tem regulado historicamente as diferentes 

correntes migratórias que aportaram no País e aproxima-se, finalmente, da candente discussão 

sobre cidadania e migração. Espera-se, com o capítulo a seguir, apreender as especificidades 

da condição social do imigrante, bem como identificar as fronteiras que eles precisam 

atravessar para garantir o direito a ter direitos. 
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CAPÍTULO 2 - CRUZANDO FRONTEIRAS: PROCESSOS MIGRATÓRIOS E 

CIDADANIA 

 

Falar de migração37 internacional na atualidade, mais do nunca, é enfrentar 

um duplo desafio articulado: por um lado, exige-se que esteja atento às dinâmicas da 

economia política global; por outro, é preciso entender minimamente a relação que os 

Estados-nação - das duas ou mais sociedades que compõem o itinerário dos imigrantes – 

mantêm com a migração. Por aí já se constata a atualidade do pensamento de Abdelmalek 

Sayad (1998), o “escrivão público”, como foi chamado por Bourdieu.     

Embora não haja consenso acerca de uma definição precisa do termo 

migração, Sayad (1998) é quem contribuiu decisivamente para delinear um ponto de partida 

investigativo, tendo em vista a sua compreensão da migração enquanto um “fato social total”. 

A partir desse autor, entende-se que pensar a migração é adentrar num universo composto por 

uma infinitude de elementos (jurídicos, políticos, econômicos, sociais, culturais etc.) 

multifacetados e relacionados, “é pensar a sociedade como um todo”. É, acima de tudo, 

entender que o migrante é um sujeito duplo (emigrante e imigrante) e a migração é “como 

duas faces de uma mesma realidade, a emigração fica como a outra vertente da imigração” 

(SAYAD, 1998, p. 14). Desse ponto em diante toda a trama pode ser tecida.  

Essa noção também implica em demarcar com precisão a análise uma 

particularidade desse amplo fenômeno. Assim, ao abordar temas no âmbito da sociedade de 

imigração como fronteiras, cidadania, direitos, dominação e exploração - propostas deste 

capítulo -, convém explorar como esse tal Estado-nação pensa a migração. De antemão, pode-

 
37 Conforme Quintanilha (2019), na literatura especializada não há consenso em torno da definição do termo 

migração, de modo que se abre um leque ampliado de terminologias como: emigrantes, migrantes internos, 

migrantes internacionais, migrantes econômicos, refugiados, solicitantes de refúgio, apátridas etc. Entretanto, 

encontram-se categorias jurídicas que orientam a relação do Estado com a migração que merecem atenção. A 

título de exemplo, reporta-se duas definições mais usuais. O Estatuto do Refugiado (BRASIL, 1997), no inciso I 

do Artigo 1º, reconhece como refugiada toda pessoa que “devido a fundados temores de perseguição por motivos 

de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas encontre-se fora de seu país de nacionalidade 

e não possa ou não queira acolher-se à proteção de tal país” e/ou que “devido a grave e generalizada violação de 

direitos humanos, é obrigado a deixar seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outro país”. Já a 

Organização Internacional para as Migrações – OIM (2009, p. 43), compreende com o termo migrante como 

“todos os casos em que a decisão de migrar é livremente tomada pelo indivíduo em questão, por razões de 

“conveniência pessoal” e sem a intervenção de factores externos que o forcem a tal”, geralmente, esta definição 

também é associada à categoria de “migrantes econômicos”. Contudo, entende-se que essas definições – 

considerando-as enquanto reflexo da governabilidade global das migrações e da “neutralidade” assumida pelas 

organizações internacionais para as migrações em relação às dinâmicas da mundialização do capital -, para além 

de insuficiente, mais escondem as reais determinação da migração com a criação de diversas categorias do que 

as protegem (QUINTANILHA, 2019). Diante disso, neste trabalho os termos migração, migrante 

internacional/imigrante compreende todas as situações citadas acima, sem distinção, salvo em casos de exceções, 

em citações autorais, e no caso da migração interna, que serão explicitadas ao longo da exposição.    
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se sinalizar a assombrosa proximidade entre as notas de Sayad (1998) e a gestão dos 

processos migratórios pelo Estado brasileiro.   

Pois bem, aprende-se com Singer (1998, p. 54) que a migração é um 

fenômeno social, coletivo e histórico. Como tal, é forjado “por determinados fatores 

estruturais, que determinam o seu desdobramento no espaço e no tempo”. Eis aí a lente pela 

qual este trabalho procura mirar os processos migratórios.  

De sorte, as características do atual contexto apontam para o fato de que os 

processos migratórios do século XXI são determinados predominantemente por fatores 

econômicos relacionados às desigualdades provocadas pelo processo de mundialização do 

capital, pela divisão internacional do trabalho e pela distribuição da força de trabalho. 

Dinâmicas em curso há muito tempo, porém agudizadas na atual conjuntura.  

Assim, não é difícil entrever que a migração de hoje é protagonizada, 

sobremaneira, por um contingente de homens e mulheres que possuem apenas a sua força de 

trabalho para viver, cujos meios de sobrevivência na sociedade de emigração foram 

aniquilados (TAVARES, 2016; 2018; RODRIGUES, 2020). Noutra ponta desse processo (na 

sociedade de imigração), esse contingente constitui-se enquanto mão de obra explorável, 

corroborando com a assertiva de Rodrigues (2020, p. 26): “As migrações se apresentam como 

funcionais ao processo de produção de mercadorias e de obtenção de lucro por meio delas”, 

portanto, o capital, ao mesmo tempo que as produz, delas se nutre.  

Esse preâmbulo se faz necessário justamente porque ilumina a compreensão 

da relação entre Estado-nação e migração, vez que o imigrante só pode ser “tolerado” numa 

dada sociedade a partir do seu elo restrito com o trabalho. Ora, já dizia Sayad (1998, p. 54), 

“um imigrante é essencialmente uma força de trabalho, e uma força de trabalho provisória, 

temporária, em trânsito”, não sendo admissível a sua presença “permanente” – ainda que seja 

-, tampouco fora das relações de produção. Ou seja, a presença do imigrante deve ser sempre 

justificada (DOMENECH, 2020), e encontra sua justificativa “totalmente” no trabalho 

(SAYAD, 1998, p. 19).  

O importante aqui é reter duas premissas básicas: a migração é funcional ao 

sistema econômico e o Estado munido de toda a sua soberania é responsável por 

operacionalizar as técnicas de controle da migração, que, por seu turno, ancora-se na 

produção de um consenso acerca da “provisoriedade”38 do imigrante. Portanto, agindo na 

 
38 A provisoriedade encontra-se no centro das interpretações de Sayad (1998, p. 46) consiste na “ilusão” que é 

mantida acerca da migração, que embora seja definitiva, nunca poderá ser assumida como tal por nenhum ator 

que compõem essa trama. “Essa contradição fundamental, que parece constitutiva da própria condição dos 
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subjetividade dos sujeitos e também objetivamente ao regular os dispositivos jurídicos que 

incidem tanto sobre a dinâmica das fronteiras, quanto na sobrevivência desses sujeitos no 

território nacional.  

Uma mediação para melhor entender a relação entre Estado e migração 

encontra-se na noção do “pensamento do Estado” – ou a forma como o Estado pensa a 

migração -, desenvolvida pelo sociólogo argelino Abdelmalek Sayad e ecoada por autores 

como Eduardo Domenech (2020) e Véras e Villen (2020).39 Segundo esses autores, para 

Sayad, a migração e o Estado-nação estão imbricados e se “assediam” mutuamente de tal 

modo que “Pensar la inmigración es pensar el Estado y es el Estado el que se piensa a sí 

mismo al pensar la inmigración” (SAYAD, 2010 apud DOMENECH, 2020, p. 96).  

Isto porque o Estado-nação existe em oposição ao que não é “nacional”, 

desse modo, a mera presença do imigrante, o “não-nacional”, questiona os seus 

“fundamentos”, os seus “mecanismos internos” e as suas “estruturas”. O imigrante é uma 

ameaça real. 

 Para que haya inmigración es preciso que haya fronteras y territorios 

nacionales, es preciso que haya ‘extranjeros’. La propia figura del extranjero 

obliga a hablar del Estado nacional. [...] El Estado solo existe [...] bajo la 

condición de que exista la figura del extranjero, sobre la cual ejerce la 

soberanía y para quien esa soberanía no es natural, no está dada (SAYAD, 

1996, apud DOMENECH, 2020, p. 95). 

 

Por esse prisma, o Estado-nação, atribuído de ordenar a imigração no seu 

território de soberania, não pode dispor-se da manutenção do rasgo fundamental entre o 

“nacional” e o “não-nacional”, sob pena de vir a sua ordem nacional diluir-se.  

 [...] o pensamento de Estado jamais poderá admitir que o imigrante é uma 

presença permanente, já que, para afirmar o estatuto do “nacional”, sua 

racionalidade pressupõe a exclusão do não nacional. Isto quer dizer que o 

Estado concebe a imigração como uma presença “ilegítima”, “provisória” e 

ainda sujeita à “expulsão” e à “expulsabilidade” (VÉRAS; VILLEN, 2020, 

p. 135). 

 

Originam dessa trama dois aspectos de ordem prática que merecem ser 

mencionados rapidamente justamente por ilustrarem os mecanismos de controle do Estado-

 
 
 
imigrantes, impõe a todos a manutenção da ilusão coletiva de um estado que não é nem provisória nem 

permanente, ou, o que dá na mesma, de um estado que só é admitido ora como provisório (de direito), com a 

condição de que esse ‘provisório’ possa durar indefinidamente, ora como definitivo (de fato), com a condição de 

que esse ‘definitivo’ jamais seja enunciado como tal”.   
39 Interlocutores essenciais diante da dificuldade de encontrar os trabalhos de Sayad traduzidos e disponíveis no 

Brasil.   
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nação sobre a migração. O primeiro diz respeito ao controle das fronteiras, sobre isso há uma 

evidente lógica de seletividade que distingue o imigrante “desejado” do imigrante 

“indesejado”. Ao primeiro, abre-se as vias legais; ao segundo, essas vias, na maioria dos 

casos, estão bloqueadas (o imigrante em situação indocumentada é exemplar desse aspecto), 

mas que não o impede de atravessar as fronteiras, ora, não se pode esquecer que os imigrantes 

precarizados são funcionais ao capital.40 De todos os modos, tanto o imigrante desejado 

quanto o indesejado são submetidos a um “cálculo utilitarista” (cuja base é o trabalho) “do 

custo e benefício da imigração” (VÉRAS; VILLEN, 2020, p. 137) – e esse é o segundo 

aspecto –, não à toa, o “gringo cheio da grana”, o empresário e o investidor branco e ocidental 

– aqui, a raça e a origem também agregam valor – são mais tolerados (e rapidamente 

naturalizados) do que os imigrantes periféricos que chegam portando somente a sua força de 

trabalho e, portanto, propícios a reivindicar direitos e acessos à serviços públicos; à estes, a 

provisoriedade é uma regra e basta uma crise para que sejam extirpados do território nacional, 

como ver-se-á ao longo desse capítulo.  

Assim, o “Estado jamais pode renunciar a definir, oficial e juridicamente, o 

imigrante como ‘trabalhador provisório’, bem como a ‘imigração como estadia literalmente 

provisória’” (SAYAD, 1991 apud VÉRAS; VILLEN, 2020, p. 137). Afinal, a lógica da 

provisoriedade é o próprio mecanismo de defesa do Estado-nação.  

Outra ilusão constitutiva da migração consiste na pretensa “neutralidade 

política” do imigrante, daí que ele se torna o “agente proibido da política” (SAYAD, 1998, p. 

282), portanto, apartado da cidadania. 

 Em particular, essa ilusão é funcional para impedir o imigrante de 

“reivindicar direitos a uma existência plena e não mais apenas seus direitos 

parciais de trabalhadores imigrantes” e também a uma existência política, na 

qual ele pode se agrupar e entender como legítimas suas práticas coletivas, 

culturais e religiosas (VÉRAS; VILLEN, 2020, p. 137). 

 

Nessa senda, “Não apenas há que se transpor as barreiras colocadas pelos 

países envolvidos, mas uma outra ordem de coisas” (SALLES; ARAÚJO, 2020 p. 222), a 

“provisoriedade”, a fronteira da cidadania – ou, da política – e o “pensamento do Estado” são 

algumas delas. E tais barreiras só podem ser transpostas pelo subversivo, pelo imigrante 

“herético”, que afronta a ordem nacional.  

Por isso, Sayad considera que o contrapeso do “pensamento do Estado” é a 

“ruptura verdadeiramente herética”, ou seja,  

 
40 Trata-se das “fronteiras porosas” de acordo com Villen (2015c).  
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 É herético, e “herético” da ordem da imigração (e da emigração), por 

exemplo, o imigrante (e também o emigrante) que se recusa a se conformar 

com a série de normas que o define e que definem a migração (e a 

emigração); que se recusa a se submeter ao imperativo do provisório, da 

subordinação ao trabalho e à exclusão política (do político que “se mete 

onde não é chamado”) (SAYAD, 1998, p. 281, grifo do autor). 

 

Reter o “pensamento do Estado” e a “ruptura herética” como sua 

contraposição é fundamental para compreender não apenas os mecanismos de dominação e de 

controle da migração e do imigrante, mas também permite avançar sobre as formas de 

resistências desses sujeitos frente a esse conjunto de imposições e “ilusões”; que é, inclusive, 

o problema central deste trabalho.    

Para que essas digressões façam algum sentido, este capítulo tem por 

objetivo refletir os fundamentos e o desenvolvimento do fenômeno migratório internacional, 

cujo Brasil integra, seja como sociedade de emigração, seja como sociedade de imigração. O 

percurso expositivo é iniciado com breves diálogos sobre os processos migratórios 

internacionais à luz da divisão internacional do trabalho. Posteriormente, o foco é direcionado 

a apresentação do contexto sócio-histórico da migração no Brasil seguindo até o atual período 

de intensificação da imigração periférica, na última parte é feito um exercício de aproximação 

ao campo dos direitos e da cidadania e a sua interface com o fenômeno migratório. O intuito 

dessa discussão é nominar as diversas fronteiras que se colocam nos percursos dos imigrantes 

e quais as possibilidades para transpô-las.  

 

2.1 DIVISÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO E MIGRAÇÃO 

 

Aprende-se com o sociólogo argelino Abdelmalek Sayad (1998) que é 

impossível entender o imigrante e a sua condição social sem que o entenda como sujeito 

“duplamente dominado” 41, ou seja, sem considerar a sua posição de classe na sociedade de 

emigração e o posicionamento do seu país de origem na hierarquia das relações 

 
41 Embora o autor concentre o seu estudo sobre o contexto da migração argelina para a França do século XX, 

tratando-se, como ele mesmo enfatiza, da primeira dinâmica migratória de colonizados (ex-colonizados) para 

metrópole (ex-metrópoles) na Europa, a relevância do seu estudo consiste na elaboração de um quadro teórico 

que espelha as relações de poder mais abrangentes, sobretudo no exame das permanentes relações coloniais, o 

que levou o pesquisador irlandês Steven Loyal (2018, p. 111) afirmar que Sayad forneceu o “início de uma base 

para a compreensão dos processos contemporâneos de dominação e migração”. 
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internacionais42, de outro modo, na divisão internacional do trabalho. Portanto, seguindo os 

passos de Sayad (1998), é do imigrante trabalhador proveniente de países dominados que se 

falará nas páginas que seguem. 

Ao longo da presente seção serão introduzidos alguns elementos-chave, bem 

como algumas evidências históricas e atuais, a fim de explicar a migração como fenômeno 

social constitutivo da necessidade de expansão do capital. De modo particular, se quer chamar 

atenção para as continuidades dos históricos processos de expropriação e de dominação, tendo 

como pano de fundo o debate da divisão internacional do trabalho e a sua relação com a 

produção e reprodução da migração. Assim, no cerne desta exposição serão interpeladas, 

justamente, as determinações dos diversos tipos de expulsões em curso, procurando 

argumentar que a migração contemporânea está muito aquém de se constituir enquanto 

movimento das “causas sem causa” - como se gosta de afirmar – (BASSO, 2003 apud 

VILLEN, 2015c, p. 16), mas é descendente e caminha pari passu com o violento 

desenvolvimento econômico sob o estímulo da dominação de velhos e novos impérios 

globais.  

De certo, trata-se de um desafio de grande monta tomar a migração 

contemporânea como problema de pesquisa. É tão mais complexo ocupar-se das suas 

múltiplas determinações, já que configuram um leque amplo de condições particulares, nada 

homogêneas.   

Desse modo, ao focar nas relações de dominação global para explanar os 

fundamentos das migrações, não se quer homogeneizar ou negar, de forma alguma, as 

diversas motivações que colocam milhares de pessoas em movimento todos os anos, ou os 

distintos contextos que as engendram, mas apontar as conexões entre as situações que se 

apresentam predominantes e a expansão do capital. De sorte, considera-se que entender as 

múltiplas expressões que assume a dominação “interna e entre os países” revela o plano mais 

profundo sobre qual é forjado este conjunto de condições. Para esse efeito, Basso (2003 apud 

VILLEN, 2015c, p. 16, grifo da autora) já chamou atenção:    

[ao] identificar as causas desses imponentes movimentos migratórios, os 

documentos da ONU elencam de modo confuso e desordenado a pobreza, os 

 
42 Segundo Sayad (1998), é no âmbito da hierarquia internacional e consequentemente nas relações de 

dominação entre os países que se circunscreve o fenômeno migratório na sua integralidade, ou seja, da 

emigração à imigração; das “condições sociais que engendram” a emigração aos contratos bilaterais que 

regulariza e/ou a restringe. Por sua vez, é a partir da relação de dominação entre os países que são tecidas as 

“condições sociais” que criam o imigrante - tema desenvolvido nos itens subsequentes a partir da realidade 

brasileira; para além da origem e da posição dos países, o autor não tarda em acrescentar ao desenho da condição 

social do imigrante os aspectos determinantes da dominação de raça, de classe e ainda que de modo incipiente, 

sugere um olhar para o aspecto da dominação de gênero.    
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desastres ecológicos, os conflitos armados, o racismo, as perseguições 

políticas ou religiosas, quase como se fossem causas sem causa, sem 

nenhuma ligação, entre elas, e com o sistema da economia mundial. Por esse 

motivo, é importante precisar que as guerras e as ações de guerra 

empreendidas por países dominantes contra certos países dominados [...]; as 

catástrofes ecológicas provocadas pelo homem, vale dizer pela caça ao lucro 

[...]; e as chamadas “guerras inter-étnicas”, nas quais é fácil entrever as mãos 

das velhas (e novas) potências coloniais e dos velhos (e novos) abusos 

coloniais [...] não são fenômenos que existem em si, em um universo 

ecológico, político e militar totalmente separado e independente da 

mundialização. Ao contrário, retratam de forma crescente as dramáticas 

implicações ecológicas, políticas e militares da mundialização das relações 

sociais capitalistas, que está ocorrendo sob a égide dos mercados financeiros. 

 

Ainda, é pertinente frisar que a opção por investigar os fundamentos da 

migração a partir das determinações objetivas, igualmente, não cancela as subjetividades ou 

as reações dos imigrantes – objeto central deste estudo -, pelo contrário, revela a sua potência 

na medida que entende a migração como fenômeno social e o imigrante enquanto um corpo 

social tensionado pelo par expropriação-dominação e que, ao mesmo tempo, tenciona 

transformações. 

[...] as determinações objetivas dos movimentos migratórios significa, 

contemporaneamente, poder enxergar também as determinações objetivas da 

subjetividade dos imigrantes; sobre as quais, não por acaso, se fala sempre 

no plural para evidenciar que o imigrante “singular” está, no fundo, numa 

situação não completamente singular, mas sim social. Essa situação social 

(coletiva, um coletivo que envolve por completo o conjunto dos imigrantes e 

também os nacionais) é por consequência a única verdadeira possibilidade 

de se resgatar por inteiro de uma condição, a qual as “relações de força” 

existentes entre o centro e a periferia do mercado mundial “querem” como 

uma condição social de inferioridade. (BASSO 2003 apud VILLEN, 2015c, 

p. 17). 

 

De posse de tais premissas, avança-se no que se julga necessário para situar 

o atual campo das forças globais e os seus impactos nocivos nos contextos produtores de 

emigrantes, via de regra, ex-colônias.  

A socióloga Patrícia Villen (2015a, s/p), explica que a “gênese e os 

direcionamentos” que tomam a migração internacional mantém profundos laços com as 

desigualdades produzidas historicamente pelas “relações hierárquicas internamente e entre os 

países no mercado mundial”. Em vista disso, a autora sugere ser indispensável um recuo 

analítico ao “ponto de partida do capitalismo”, ao qual Marx deu o nome de “acumulação 

primitiva”.   

Não é o caso aqui de recuperar toda a densa discussão teórica de Marx em 
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torno da acumulação primitiva43, mas de evidenciar que, para Villen (2015c, p. 23), dos 

escritos de Marx é importante reter dois níveis analíticos considerados por ela como 

“obrigatórios para pensar o tema da migração”, pois, além de explicar as particularidades da 

migração no MPC em contraste com os movimentos migratórios anteriores, demonstra o 

caráter social deste fenômeno ligado a uma determinada classe, a saber: os processos da 

constituição do “trabalho livre”44 (primeiro nível analítico) e a “divisão internacional do 

trabalho” (segundo nível analítico). Grosso modo, trata-se de duas formas “originárias” de 

expropriação. 

No rastreamento dos fundamentos das relações de dominação global 

convém chamar atenção, precisamente, para o segundo nível. Sobre esse tema, Basso (2003 

apud VILLEN, 2015c, p. 24) o sintetizou categoricamente: 

[o] mecanismo da divisão internacional do trabalho, que é constituída sobre 

a base de uma autêntica espoliação (“originária”) das áreas colonizadas pelos 

países colonizadores, posteriormente definida como subdivisão do mundo 

em uma imensa área rural fornecedora de bens agrícolas e de matérias 

primas para as metrópoles monopolizadoras da indústria; para, enfim, 

assumir hoje uma fisionomia muito mais complicada – tendo em vista que 

um bom número de países dominados são produtores de bens industriais. 

Contudo, não deixa de ser acentuada [a divisão internacional do trabalho] 

por uma nítida linha de demarcação entre países (e Estados) que estão “por 

cima” e dão ordens, e aqueles que estão “por baixo”, e devem obedecer; 

entre países (e Estados) que expropriam excedentes de todos os lugares e 

aqueles obrigados a ceder às forças ‘externas’ uma quota-parte, mais ou 

menos significativa, segundo cada caso, dos excedentes produzidos no 

interior do próprio território. 

 

Sobre o excerto acima, é importante ater-se na relação entre os países na 

hierarquia do poder internacional, que incide sobremaneira na dominação de dados povos 

sobre outros, que carregam também elementos raciais. Lembre-se por exemplo da “questão 

nacional” latino-americana e os efeitos da dependência ao capital externo nessa região 

(WANDERLEY, 2010). Para além disso, essa hierarquia também está na base explicativa da 

emergência e dos sentidos que tomam os movimentos migratórios na contemporaneidade.   

Com isto, fica nítido a continuidade de processos de dominação que se 

 
43 “Por acumulação primitiva Marx ([1890] 1968: 828 e 831) entende o “ponto de partida do capital”, “a pré-

história do capital e do modo de produção capitalista”.” (VILLEN, 2015c, p. 21). Vide o capítulo 24 “A assim 

chamada acumulação primitiva” do Livro 1 de “O capital” de Karl Marx (2013). 
44 Ao tratar da relação entre a constituição do “trabalho livre” e migração, Villen (2015b, p. 22) observa: “Para 

Marx, os diferentes ‘métodos da acumulação primitiva’ (op. cit.: 829) tinham relação direta com a expropriação 

de pequenos camponeses e a conversão de seus meios de produção e de subsistência em capital. Dessas relações 

de força deriva o despovoamento do campo e a formação de uma classe de trabalhadores livres, desprovida de 

seus meios de produção e instrumentais de trabalho, continuamente empobrecida e privada de suas liberdades. 

Em função desses mesmos motivos, é forçada a migrar e a trocar sua força de trabalho pelo salário, que passa a 

ser seu único meio de continuar a produção e a reprodução da vida”. 
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iniciaram há muito tempo. As linhas que dividem hoje o centro e a periferia do capital - seja 

dito de passagem, muito bem delimitadas entre norte e sul global -, não se tratam, como se 

pôde observar, de resultados do acaso, mas guardam no seu fundamento a violência do 

imperialismo e da expropriação permanente. Não raro, localiza-se na história, ainda no 

período das relações neocoloniais ou imperialistas, movimentos migratórios impulsionados 

pela destruição de economias tradicionais. O estudo de Sayad (1998)45 é emblemático nesse 

sentido.    

Além disso, justamente por se tratar de um estado permanente, as relações 

de expropriação e dominação colonial e imperialista46 são, ainda hoje, temas candentes, seja 

para desvelar os traços históricos que demarcam a posição dos países na hierarquia global; 

seja para observar novas formas de produção e reprodução de desigualdade e de dependência 

na dinâmica do capitalismo mundial, que, por seu turno, refletem sobremaneira no 

desdobramento da emigração em seus contextos de origem. 

De acordo com o último relatório divulgado pela Organização Internacional 

para as Migrações (OIM, 2019), o movimento migratório atual atingiu em 2019 a marca de 

272 milhões de pessoas fora dos seus países de nascimento - representando um crescimento 

de 85% em relação ao início deste milênio. Para tomar conhecimento da proporção desse 

fenômeno, tais dados contrariam até mesmo as previsões da própria OIM que, em 2005, 

subestimou que o número de migrantes internacionais atingiria a casa dos 250 milhões apenas 

no ano de 2050 - daqui a 29 anos (TAVARES, 2018). Portanto, não restam dúvidas, o 

fenômeno vem se expandido de modo bastante acelerado. 

Segundo Tavares (2018, s/p), os pontos de partida da maioria dos migrantes 

são as regiões “mais pobres” em direção às “mais ricas”, por exemplo: “Na Europa, América 

do Norte e Oceania, os migrantes são pelo menos 10% da população, enquanto na África, 

Ásia, América Latina e Caribe são menos de 2%”.  

Olhando de perto para esse painel é inevitável interrogar-se: a que se deve 

 
45 “Para o autor [Sayad], os precedentes do deslocamento argelino em direção à França são localizados, via de 

regra, nos princípios básicos, comuns às relações coloniais que serviram de condição sine qua non para o 

desenvolvimento do modo de produção capitalista. Sendo assim, são precursores dessa migração particular os 

velhos elementos amplamente conhecidos do colonialismo, que confluíram para as transformações estruturais 

nas colônias, sobretudo as relações de propriedade e a emergência do fenômeno da proletarização do camponês e 

do conjunto de trabalhadores que não puderam ser absorvidos pela economia dos países exclusivamente agrários 

e, portanto, não “usados” pelos seus países, que os fazem emigrantes.” (TOLEDO; LEMES, 2021, s/p). 
46 Uma suscinta diferenciação entre o colonialismo clássico e o imperialismo de hoje é encontrada nos estudos de 

Losurdo (2020, p. 89): “Se o colonialismo clássico visava, em primeiro lugar, à pilhagem, a busca pela 

hegemonia é a mola propulsora decisiva para o imperialismo propriamente dito”. Não que as expropriações mais 

elementares tenham desaparecido da dominação imperialista, mas, para o autor, elas se “entrelaçam” com a 

disputa “pela hegemonia”.   
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esse intenso e acelerado crescimento nos últimos anos? A literatura especializada aponta que 

para responder essa pergunta é preciso ater-se às leis históricas da acumulação capitalista e 

também lançar um olhar atento sobre as transformações advindas dos processos de 

reestruturação produtiva desde as décadas de 1970 e 1980 (PATARRA, 2012).   

 A socióloga holandesa Saskia Sassen (2016) é uma das pesquisadoras 

contemporâneas que se propôs ao exercício de “trazer à superfície” o que há de novo, de mais 

brutal e patológico na atual economia política global. Em seu livro, Expulsões: brutalidade e 

complexidade na economia global, a autora parte da análise da ruptura radical47 que vem 

ocorrendo com a reestruturação produtiva, período considerado por ela como sendo “vital” 

para as mudanças em curso em todo mundo:  

Talvez tenhamos entrado em uma nova fase do capitalismo avançado na 

década de 1980, período que reinventou os mecanismos de acumulação 

primitiva. Hoje a acumulação primitiva é executada por meio de operações 

complexas e de muita inovação especializada, que vai desde a logística das 

terceirizações até os algoritmos das finanças. (SASSEN, 2016, p. 21). 

    

O que há de novo na economia global para Sassen (2016) é, portanto, a 

capacidade de intensificação das “extrações elementares” aprimoradas pela introdução de 

tecnologias altamente avançadas alinhadas à complexificação do mercado financeiro48. Juntas, 

são capazes de produzirem – e produzem - expulsões em escalas globais, já “familiares”, 

porém, “agudizadas”, manifestando-se de várias formas, como: a pobreza, a despossessão de 

casas e de terras, o suicídio, o encarceramento em massa, a migração, a destruição de capitais, 

a expulsão da biosfera, entre outras49.     

Das argumentações de Sassen (2016), é útil a este trabalho reter o fato de 

que as diversas formas de manifestação da expulsão à nível local tem correlação direta ou 

indireta com as dinâmicas “predatórias” do capitalismo global. Nesse caso, as especificidades 

 
47 A ruptura radical para Sassen (2016) consiste no argumento de que “[...] à época keynisiana, em que o limite 

do sistema era um espaço de incorporação, não porque fosse um período ideal, mas porque as sistematicidades 

constitutivas incluíam produção e o consumo em massa”, e nesse ponto, destaca-se a incorporação de 

trabalhadores e consumidores à lógica sistêmica; hoje, “o limite sistêmico é um espaço de expulsões”, como 

parte do “funcionamento normal” do capitalismo, trata-se meramente da mudança de paradigma dentro do 

próprio sistema capitalista.  
48 Assim como Sassen (2016), Tavares (2018, s/p) não considera a introdução da tecnologia avançada um mal 

em si mesmo e não justificaria “o crescente número de desempregados. Não fosse o fim capitalista, a introdução 

da ciência à produção pouparia força de trabalho e geraria tempo livre. Mas, dado o propósito de valorização do 

capital, a migração caminha pari passu com o desenvolvimento das forças produtivas”. 
49 Em entrevista concedida à Revista Ponto e Vírgula da PUC-SP (SASSEN, 2015, 174, grifo do autor), Sassen 

expressa com exatidão o sentido que deseja despertar com o conceito de expulsão: “Eu quero algo mais brutal 

como palavra para descrever o que está acontecendo. Uma das questões que me guiaram com o livro é que a 

linguagem de mais [grifos de Sassen] desigualdade, mais pobreza, mais prisões, mais destruição ambiental, e 

assim por diante, é insuficiente para marcar a proliferação de condições extremas. É por isso que defendo que, 

em algum momento, estamos lidando com expulsões, e não simplesmente mais uma coisa ruim, mas uma ruptura 

radical”. 
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e particularidades locais não perdem valor, pelo contrário, a inversão analítica que a autora 

propõe (partindo do “chão”) possibilita entender os processos “ocultos” (“tendências 

subterrâneas”) que as ligam às dinâmicas selvagens de expropriação global. Por exemplo, 

fatos que ocorrem em outras regiões longínquas, como o assédio ao meio ambiente em 

detrimento do lucro, podem produzir catástrofes ambientais em outras localidades, afetando 

populações que não tiveram participação na depredação daquele espaço.  

Também Basso (apud QUINTANILHA, 2019, p. 65), no esforço de explicar 

o crescente fenômeno das migrações contemporâneas, reúne ao menos quatro causas 

predominantes e articuladas; fundamentais, de acordo com Quintanilha (2019, p. 65), para a 

“compreensão do caráter não emergencial, mas racionalizado e permanente das forças que 

produzem e se alimentam das expulsões e dos deslocamentos contemporâneos”.  

Neste trabalho, três determinações apontadas pelo autor supracitado são 

extremamente úteis, a saber: a divisão internacional do trabalho e a sua relação desigual de 

desenvolvimento entre o Norte e o Sul; o “consenso fabricado” em torno da naturalização das 

“guerras locais” e dos “desastres ecológicos”; e a demanda por trabalhadores temporários, 

qualificados, entretanto precarizados. 

Logo, não é difícil entrever tais dinâmicas em operação. Para esse efeito, 

basta chamar atenção, como fez Basso (2003, VILLEN, 2015c, p. 25), para o forjamento atual 

do “exército proletário” de reserva “mais ampliado da história do capitalismo” extremamente 

funcional à acumulação do lucro, já que tem efeito de rebaixar “o valor da força de trabalho” 

à nível global. Soma-se a esse fato a desproteção social em alta em todo o mundo e encontra-

se um contingente populacional, considerado por Villen (2015a), como “potenciais 

migrantes”.  

Tanto a divisão internacional do trabalho quanto o consenso fabricado em 

torno das “guerras locais” – outros elementos elencados por Basso -, podem ser localizadas 

facilmente no tempo presente à luz dos grandes empreendimentos coloniais e imperialistas, 

bem como a partir da intensificação das expropriações ao estilo selvagem, conforme Sassen 

(2016), muitas das quais mistificadas pelo jugo ideológico, cuja mídia ocupa papel central na 

disseminação50.  

Para ilustrar o que está sendo dito, convém lembrar, conforme Toledo e 

Lemes (2021) e Losurdo (2020), das assim chamadas missões “humanitárias” para o 

estabelecimento da “paz” e/ou para a “defesa e expansão da democracia” levadas a cabo pelas 

 
50 Ver Domenico Losurdo (2020). 
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nações atribuídas de fiscalizar a “harmonia global” nos quatro cantos do mundo - um exemplo 

de país historicamente vítima da “boa vontade” da comunidade internacional é, sem dúvidas, 

o Haiti51. Mas o que está oculto nesse conjunto de “tendências benevolentes” são os processos 

mais selvagens de expropriação e de dominação que as acompanham, para não dizer que estas 

são as suas finalidades.  

Ao fim e ao cabo, conforme alertou Tavares (2018, s/p), o sistema 

capitalista segue rigorosamente a seguinte regra:  

[...] a concentração e a centralização do capital combinadas com a lei do 

desenvolvimento desigual materializam as economias imperialistas, cuja 

dominação, sobretudo no mundo globalizado, implica comandar o trabalho e 

disputar as oportunidades de negócio mundialmente. Assim, tanto destrói 

trabalhadores quanto capitais. 

 

Esse parece ser o caso - para ficar apenas com dois exemplos, pois são 

abastados - da República Democrática do Congo (RDC)52 e de Angola53, cuja exploração de 

cobalto e de diamantes, respectivamente, constituem-se como o “motor” das guerras 

convencionalmente chamadas de “interétnicas”. Neste emaranhado de mazelas, milhares de 

pessoas se veem compelidas a migrar, para dizer da forma como realmente é: são expulsas54.  

De acordo com Villen (2015a, s/p), a partir dessa miríade de processos 

predatórios que atingem “com particular intensidade, os países que historicamente ocupam 

uma posição subordinada no mercado mundial”, que as múltiplas causas - tidas  como “sem 

 
51 Sobre os históricos processos de intervenções no Haiti desde a luta pela independência - narrada em “Os 

Jacobinos negros” por C. L. R. James (2010) – até a mais recente MINUSTAH (2004-2017), na qual o Brasil 

participou ativamente, há uma extensa literatura, sendo válido revisar os trabalhos de Matijascic (2014), 

Magalhães (2014) e Dutra (2016).  
52 De acordo com Cararo e Souza (2020), a RDC que registrou 735 mil refugiados em 2018, possui cerca de 50% 

das reservas de cobalto do mundo (metal utilizado na fabricação de aparelhos eletrônicos), o que deveria colocar 

o país entre as nações mais ricas do globo. Entretanto, após a transição de propriedade privada do atroz rei belga 

Leopoldo II (1885-1908) para a atual RDC (1996-1997), instalou-se uma “guerra de proporções gigantescas, 

seguida pela ação de milícias, estupros, briga por mineiras preciosos e recrutamento de crianças-soldado”, que 

ainda perdura (CARARO; SOUZA, 2020, p. 106). Em juízo sobre a situação da RDC, Slavdj Žižek (2015, p. 31) 

mostrou uma clara e irônica solução às guerras tidas como “interétnicas”: “basta tirar da equação as companhias 

estrangeiras de alta tecnologia e todo o edifício das ‘guerras étnicas fomentadas por antigas paixões’ irá 

desmoronar”.     
53 Ex-colônia de Portugal, Angola que no ano de 2000, segundo Sassen (2016), registrou a mesma taxa de 

crescimento do PIB que a Alemanha, acumulou entre 1975 e 2002 o total de aproximadamente 600 mil pessoas 

refugiadas no exterior, mormente por consequência de 40 anos de guerra (guerra da independência: 1961-1974; 

guerra civil: 1975-2002). Cararo e Souza (2020, p. 130) explicam que o “combustível” para as guerras foi/é, 

pasmem! O comércio ilegal de diamantes, melhor dizer, “dos diamantes mais preciosos do mundo”. Fato 

comprovado, pois as autoras destacam que, “De acordo com o relatório da Global Witness, desde 1992 a Unita 

[um dos principais partidos políticos de Angola, apoiado historicamente pelos EUA] controlava de 60% a 70% 

da produção de diamantes, que movimentou aproximadamente 3,7 bilhões de dólares. Soma-se a essa quantia 

bilionária o tráfico vigoroso de armamentos pesados – helicópteros, mísseis antiaéreos, carros blindados – e 

pronto: está aí a resposta para a longa duração do conflito e o número de mortos”. 
54 Aqui utiliza-se uma variação do termo “expulsão” nos significados mais radicais de Sassen: “Então, nós os 

enxergamos simplesmente como migrantes, mas eles não são os migrantes: não há casa para voltar. Eles estão 

desabrigados, eles são refugiados do desenvolvimento econômico”. (SASSEN, 2015, p. 173).  
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causas” - das migrações contemporâneas se mostram conectadas, revelando “que as 

populações dessas periferias, mais do que nunca, são forçadas a emigrar pelas diferentes 

relações de força e espécies de mazelas criadas e recriadas pelo funcionamento do sistema 

capitalista”.  

Ao findar essa seção, empresta-se uma pergunta registrada pela autora de 

Expulsões, uma vez que suscita uma reflexão muito pertinente a este trabalho acerca – do que 

convém chamar de dialética - da destruição e da construção dos espaços dos expulsos. Com a 

palavra, Saskia Sassen (2016, p. 263):   

Quero terminar com uma pergunta: quais são os espaços dos expulsos? Eles 

são invisíveis às mediações comuns de nossas economias e nossos estados 

modernos. Porém, deveriam ser tornados conceitos visíveis. Quando 

proliferam as dinâmicas de expulsão, seja na forma da economia contraída 

na Grécia, das elites predatórias em Angola, do crescimento do número de 

desempregados a longo prazo ou do encarceramento em prisões com fins 

lucrativos nos Estados Unidos, o espaço dos expulsos se expande e se torna 

cada vez mais diferenciados. Não é simplesmente um buraco escuro. Está 

presente. Os espaços dos expulsos também necessitam ser conceitualizados. 

[...] De modo geral os espaços dos expulsos clama por reconhecimento 

conceitual. São muitos, crescem e se diversificam. São condições 

conceitualmente subterrâneas que precisamos trazer para a superfície. São 

em potencial, os novos espaços para a criação: de economias locais, de 

novas histórias e de novas formas de pertencimento.  

 

Em termos de migração, o Brasil contemporâneo é um desses lugares em 

que a contradição entre destruição e construção dos espaços dos expulsos insistentemente se 

remonta. 

 

2.2 MIGRAÇÃO INTERNACIONAL NO BRASIL ONTEM E HOJE 

 

Apresentado o panorama geral e o que se considera enquanto forças 

produtoras e reprodutoras da migração no MPC, convém, neste momento, traçar uma breve 

linha sócio-histórica da imigração no Brasil, dos primórdios à contemporaneidade.  

Parte-se da premissa de que a imigração se constitui como parte da 

formação social e econômica do Estado brasileiro, marcadamente presente desde o período 

colonial. Ademais, ver-se-á que os diversos processos migratórios no País têm “função de 

espelho” (SAYAD, 1998), refletindo cada etapa histórica e as transformações ocorridas ao 

longo do processo de desenvolvimento nacional. Isto porque a migração sempre foi pensada e 

tratada, estimulada e/ou reprimida, do ponto de vista jurídico e de fato a partir dos 
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“problemas”, dos “códigos” e das “questões de ordem interna”, primeiro, colonial e, 

posteriormente, do Estado-nação – sempre no fluxo tardio do desenvolvimento capitalista 

mundial. Segue o fio histórico. 

 

2.2.1 Imigração do Século XIX ao XX 

 

A literatura especializada sugere que o ponto de início do fenômeno 

imigratório no Brasil compreende o período colonial (1550 a 1850) (LEVY, 1974; 

PATARRA, 2012; RODRIGUES, 2020). Na ocasião, primeiro, com a chegada dos colonos 

portugueses (LEVY, 1974; PATARRA, 2012), seguida da migração forçada de africanos, 

para a qual, estima-se um contingente em torno de três a quatro milhões de pessoas afetadas 

(LEVY, 1974; PATARRA, 2012; RODRIGUES, 2020). É desse modo que o tráfico de 

pessoas escravizadas - combustível da brutal sociedade escravocrata perdurada por quase 400 

anos (MOURA, 2020) -, deixou profundos e indeléveis traços no dorso do Estado brasileiro e 

nas relações sociais aqui estabelecidas. Como tratado no primeiro capítulo, o racismo, desde 

então, passou a se constituir como aspecto permanente da exploração e dominação capitalista 

à brasileira.   

Mesmo antes da assinatura da Abolição da Escravatura em 1888, já era 

possível identificar a emergência de um outro padrão migratório (PACHECO E PATARRA, 

1997). Tratava-se, sinteticamente, do agenciamento e do estímulo estatal e privado à 

imigração de brancos europeus. Logo no despertar do século XIX, por exemplo, animava-se a 

imigração de suíços para a fundação da colônia de Nova Friburgo (atuais estados do Rio de 

Janeiro e do Espírito Santo). Em meados deste mesmo século convocou-se os alemães, 

considerados “bons agricultores”, a povoarem as terras e a defenderem as fronteiras sulinas 

(DUGNANI, 2017). Deste ponto em diante tornava-se preponderante a imigração italiana55 

alocada principalmente ao Sudeste, entre as lavouras de café e os recentes centros urbanos de 

São Paulo56 (LEVY, 1974; PACHECO; PATARRA, 1997; DUGNANI; 2017).  

É importante lembrar, conforme já discutido, que o subsídio para a migração 

 
55 Por exemplo, Santos (2019, p. 10) destaca que, “Entre 1871 e 1920, por aqui chegaram 3.390.000 imigrantes. 

Desse grupo 1.373.000 eram italianos, 901 mil eram portugueses e 500 mil eram espanhóis”.  
56 De acordo com Levy (1974), o ciclo imigratório do século XIX encontrou seu fim no ano de 1903, resultado 

da crise do café no mesmo ano e da promulgação do decreto italiano intitulado Prinetti, que estancou a migração 

italiana ao Brasil em 1902 (principal movimento migratório, à época) com base na superexploração e violência 

que eram submetidos os imigrantes italianos.  
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branca e europeia durante todo o século XIX cumpria seu fim no rol das políticas eugenistas 

ascendentes, ou seja, no branqueamento da população, que passou a ser o mote de todas as 

políticas migratórias ulteriores. 

O século XX das imigrações iniciou-se oficialmente com a valorização do 

café, em 1906 (SALLES; BASTOS, 2015). Deste ano até o final da Segunda Guerra Mundial 

destacou-se a retomada da imigração portuguesa, espanhola e a chegada dos japoneses a partir 

de 1908 (LEVY, 1974). Este período fixou, de acordo com Salles e Bastos (2015), o fim das 

políticas subsidiadas para o movimento imigratório europeu e o início das políticas de 

restrição à imigração, materializadas nas Constituições de 1934, 1937 e 194657, fato que 

contribuiu para tornar a migração interna preponderante, acelerando, portanto, o processo de 

urbanização, como mostrado em laudas anteriores. 

Um fato interessante de ser resgatado da primeira República diz respeito à 

contribuição dos imigrantes europeus para a formação do movimento operário brasileiro. Ao 

que constatam Freitas da Costa (2016) e Santos (2019), à época, parte das ideias anarquistas – 

e, também socialistas – ventiladas e desenvolvidas pelo sindicalismo revolucionário brasileiro 

foram trazidas por alguns desses imigrantes. No entanto, Santos (2019) adverte que há que ter 

cautela para não superestimar a contribuição dos imigrantes, vez que a vanguarda sindicalista 

era composta em igual medida por autóctones e imigrantes.  

Nas décadas que sucederam o fim da Segunda Guerra Mundial, as políticas 

migratórias brasileiras “permaneceram em alteração”, mas sempre “privilegiando a mão de 

obra qualificada e a europeia”, agora com o intuito de abastecer os filões de fábricas 

(RODRIGUES, 2020, p. 29).  

Ao longo das décadas de 50, 60 e 70, São Paulo se consolidou como palco 

privilegiado das transformações desencadeadas - industrialização e urbanização –, o que 

contribuiu, demasiadamente, para que esse estado se tornasse, desde então, o maior polo de 

“atração” da imigração internacional. Tal “tradição” ainda permanece (PACHECO; 

PATARRA, 1997; RODRIGUES, 2020).  

Na década de 1980 ocorreu outra mudança substancial nos padrões 

migratórios. Intensificou-se as entradas de latino-americanos e asiáticos (SALLES; BASTOS, 

2015, p. 116) ao passo que, no mesmo período, o Brasil, conhecido até aquela ocasião como 

“país de imigrantes” (REIS, 2011), passou a incorporar uma nova realidade: a emigração. Os 

 
57 “Em fins de Dezembro de 1930 são publicadas as primeiras medidas restritivas no que diz respeito a 

imigrantes internacionais. As restrições vão crescendo até a fixação de quotas na Constituição de 1934 e depois 

também na de 1937. O regime de quotas fixa uma taxa anual de 2% sobre o efetivo total dos imigrantes de um 

dado país [...]” (LEVY, 1974, p. 55). 
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brasileiros seguiam, principalmente, em direção aos EUA, Portugal, Itália e ao Japão58, 

seguindo, assim, o caminho inverso dos movimentos que figuraram nas correntes imigratórias 

do passado.      

Também, no ano de 1980, nos limites do regime ditatorial, foi criado o 

“Estatuto do Estrangeiro” (Lei nº 6.815/80), legislação que esteve em vigência por 37 anos 

(RODRIGUES, 2020). Pensada no contexto da Guerra Fria, a citada legislação expressava em 

toda a sua extensão o paradigma da “segurança nacional”, sempre se referindo ao imigrante 

como potencial ameaça à ordem interna e ao emprego dos nacionais (ZANELLA, 2014).  

   A elaboração dessa lei se deu em um momento em que o regime militar 

estava particularmente descontente com a “interferência” de religiosos 

estrangeiros em assuntos considerados de foro interno e buscava um 

mecanismo que facilitasse a expulsão de estrangeiros envolvidos em 

atividades políticas no país (REIS, 2011, p. 59). 

 

O processo de abertura democrática e a consolidação da Constituição 

Federal em 1988 - alinhada aos direitos humanos, logo, não preconizava qualquer distinção de 

tratamento entre brasileiros e imigrantes no que diz respeito à garantia de direitos -, o Estatuto 

do Estrangeiro, que na observação de Netto (2014, p. 96) deveria ser “automaticamente 

extinto” em detrimento da Carta Magna, permaneceu sendo “amplamente aplicado”, 

totalmente incompatível com os avanços da CF/1988. 

Deste período até a contemporaneidade, a condução do conjunto das 

políticas migratórias tem expressado demasiadas contradições. Não se nega os avanços legais 

(dentre eles a própria CF/1988) e os tratados internacionais que visam qualificar a migração, 

dos quais o País é signatário, ventilando supostamente mudanças no que tange ao 

relacionamento entre o Estado brasileiro e os emigrantes/imigrantes. No entanto, há que se 

considerar os retrocessos imanentes da criminalização da imigração periférica em curso desde 

sempre, e que passaram a se tornar mais brutais com o surgimento dos novos fluxos 

migratórios do século XXI. Notadamente, houve e ainda há um fosso abissal entre os 

discursos e as práticas no interior do País que sustenta o mito do Brasil acolhedor.  

Ao longo da década 1990, por exemplo, a questão emigratória adquiriu 

relevância na administração de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), refletindo em um 

conjunto de medidas que possibilitou a “manutenção dos laços que ligam os emigrantes ao 

 
58 “Nesta conjuntura, a emigração internacional se apresentava também como uma realidade do Brasil, por meio 

de um fluxo migratório de cerca de 1 milhão de brasileiros para países como os Estados Unidos e Japão nas 

décadas de 1980 e 1990 (ASSIS; SASAKI, 2001). Essa onda migratória redefiniu alguns municípios brasileiros, 

a exemplo de Governador Valladares, localizado em Minas Gerais, que, nesse período, contava com 20% de sua 

população residindo nos Estados Unidos (PATARRA; BAENINGER, 1996)”. (RODRIGUES, 2020, p. 30). 
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Brasil” (REIS, 2011, p. 50). Como afirma Reis (2011), por um lado, esse notório 

reconhecimento foi resultado tanto da pressão das organizações coletivas de brasileiros 

emigrados, quanto se deveu à crescente descriminalização e violência contra emigrantes 

brasileiros que tomaram as manchetes da mídia nacional e internacional; por outro, destaca-se 

o reconhecimento da contribuição financeira (remessas de emigrantes) e da participação 

política dos emigrados (voto).  

 

2.2.2 Imigração Hodierna: os “Periféricos na Periferia”  

 

Chegando ao século XXI, é importante não perder de vista, conforme 

constata Reis (2011, p. 61), que a migração se tornou um “tema estratégico nas relações 

internacionais”, tanto é que o assunto tem feito parte do léxico político-argumentativo de 

todos os governos desde então. As políticas de “dupla face”59 e os acalorados discursos do ex-

presidente Luiz Inácio Lula (2003-2011) dirigidos à comunidade internacional no tom de 

crítica a governabilidade das migrações dos países ricos são emblemáticos nesse aspecto60. 

De um modo geral, diante da crescente securitização da matéria nas políticas 

da União Europeia e dos Estados Unidos, o Brasil tem procurado marcar a 

sua posição denunciando a discrepância entre o discurso de direitos humanos 

desses blocos e países, e o tratamento que tem sido oferecido por eles aos 

imigrantes. Ao mesmo tempo, o país reivindica uma posição unificada sobre 

o assunto para os países do Sul e um papel de vanguarda na defesa dos 

direitos humanos dos imigrantes (REIS, 2011, p, 63). 

 

 

Patarra (2012) ao tratar do anseio do Brasil pelo destaque internacional nota 

uma vigorosa “sedimentação da imagem de país de imigração”61 como ponto importante para 

pensar a retomada dos movimentos imigratórios ao País no século XXI.  

 
59 “Políticas de dupla face são aquelas que estão voltadas para uma gestão conjunta da questão da migração, 

entre país receptor e país emissor, sobretudo quando, como é o caso entre Brasil e Paraguai, existem fluxos em 

mais de uma direção” (REIS, 2011, p. 55).  
60 Vide Reis (2011).  
61 “Pode-se dizer que o momento atual é de reforço e sedimentação da imagem de país de imigração. Políticas, 

decretos, regulamentações etc. voltam-se à fixação, ampliação da participação de estrangeiros no país: anistia, 

aumento de autorizações de trabalho, aumento da cobertura de refugiados, apoio à migração de retorno de 

brasileiros, etc. E tudo isso possivelmente mais por interesses políticos do que econômicos: liderança regional e 

internacional, inserção nos organismos internacionais da globalização. O Brasil não tem escassez de mão de 

obra; interessa- se por migração qualificada – aumento das autorizações e trabalho; as mudanças são favoráveis a 

arquitetura de um país de imigração, com especificidades e preferências para movimentos migratórios de países 

latino-americanos e países africanos, na ótica do UNASUL e da integração regional com liderança brasileira” 

(PATARRA, 2012, p. 15). 
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Algumas autoras como Zanella (2014), Martins (2018) e Quintanilha 

(2019), contribuem para o entendimento do contexto social e econômico interno e externo, 

principalmente, na primeira década deste século e a sua relação com esse novo ciclo 

migratório que aportou no Brasil recentemente. De acordo com as autoras, do ponto de vista 

externo é importante considerar os efeitos da grande crise econômica de 2007/2008 (causada 

pela bolha imobiliária) nos países centrais do capital que, consequentemente, impactou 

significativamente os fluxos migratórios em direção ao Norte. A principal sequela desses 

efeitos foi o recrudescimento das políticas migratórias e os seus múltiplos avatares, dentre 

eles a construção de barreiras nos principais corredores de trânsito de pessoas acompanhadas 

da construção de espaços de detenção de imigrantes62, bem como o impulso para a criação de 

rotas alternativas de altíssimos riscos, para lembrar dos milhares de mortos somente no Mar 

Mediterrâneo (QUINTANILHA, 2019).    

Do ponto de vista interno, as autoras destacam o aquecimento da economia 

a partir de medidas tomadas pelo Governo tanto sobre o incentivo ao consumo como para a 

geração de empregos. Há que se considerar também as grandes obras realizadas para receber 

os megaeventos internacionais, anos após o anúncio da crise nos países centrais. Esses 

aspectos contribuíram decisivamente para a emergência do Brasil na rota migratória como um 

possível país de destino, pois já estava posicionado enquanto país produtor de emigrantes 

(ZANELLA, 2014; MARTINS, 2018; QUINTANILHA, 2019). 

Assim, ao longo da década de 2010, o País passou a receber novos fluxos 

migratórios ao passo que outros movimentos de decênios anteriores foram intensificados. De 

acordo com Quintanilha (2019), a partir de dados divulgados pela Polícia Federal, em 2017, 

havia 1.232.213 imigrantes “regularizados” vivendo no País. Acerca deste contingente, a 

autora adverte que não chegava a representar um 1% da população autóctone, igualmente, 

expressava “um percentual baixíssimo em comparação à média dos países da América Latina, 

porém subestimado em razão de imigrantes em situação indocumentada” (QUINTANILHA, 

2019, p. 87). 

No que tange às principais nacionalidades presente nos últimos anos no 

Brasil, a autora supracitada encontrou a continuidade de fluxos do final do século XIX, como 

boliviana, peruana, paraguaia e sul-coreana. Sobre os novos fluxos, destacou o haitiano, o 

senegalês e o chinês (QUINTANILHA, 2019). 

 
62 Hoje já se fala em 1.395 centros de detenção para imigrantes em todo o mundo, maioria localizada nas 

fronteiras dos países centrais. No entanto, fica o alerta como uma tendência futura no Sul global - a informação é 

da Global Detention Project (QUINTANILHA, 2019).  
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A novidade consistiu, justamente, no fato de que os atuais fluxos são 

compostos predominantemente por imigrantes oriundos de países periféricos (VILLEN, 

2015b), contrastando, como se pôde observar, com as dinâmicas migratórias mais salientes 

dos séculos XIX e XX. Enquanto esses eram e são considerados os “desejados”, aqueles são 

os “indesejados”.   

Justamente, por ser o foco deste trabalho, a migração periférica prescinde, 

neste momento, de uma breve caracterização.  

De acordo com Villen (2015b), a principal característica dos recentes fluxos 

migratórios consiste no perfil dos sujeitos que os compõem e na relação destes com o 

trabalho:  

ou seja, a particularidade da força de trabalho de imigrantes e refugiados 

provenientes de países periféricos que, por meio dos deslocamentos 

internacionais, se encontram novamente vivendo e trabalhando num país 

periférico: daí a denominação periféricos na periferia (VIILEN, 2015b, p. 

250, grifo da autora). 

 

A começar pelo perfil desses novos imigrantes, observa-se que são 

majoritariamente provenientes de países periféricos da América Latina, do continente africano 

e asiático; são em sua maioria pessoas negras, indígenas ou descendentes indígenas, asiáticas 

etc., isto é, são etnicamente diversos. Formam igualmente um mosaico em termos culturais, 

religiosos (religiões de matriz africana, islâmica etc.) e linguísticos. Além disso, há 

predominância de imigrantes em situação “socioeconômica vulnerável”, daí sua “necessidade 

imediata, extrema e ininterrupta de trabalhar” (VILLEN, 2015b, p. 253, grifo da autora). 

Para esse contingente, o circuito migratório “legal” não é uma opção, 

restando apenas outras estratégias, sendo elas: a via ilegal ou as vias emergenciais (solicitação 

de refúgio, vistos humanitários, anistias etc.). No entanto, o canal emergencial está restrito à 

alguns fluxos, nacionalidades e situações que estão previstas nos parâmetros e nas categorias 

jurídicas (refugiado, imigrante, apátrida etc.), bem como prescindem de uma série de outras 

comprovações para que seja possível a emissão da documentação (comprovante de residência, 

de trabalho etc.). É como se fosse uma máquina burocrática de produzir imigrantes em 

situação indocumentada. Por isso, não é verdade que as fronteiras estão totalmente fechadas 

para os “indesejados”, elas são sim seletivas porque escolhem quem pode migrar 

“legalmente” e com direitos e quem deve transpô-las pelas brechas e permanecer à sombra da 

sociedade. As fronteiras são porosas, portanto (VELLEN, 2015c).  

A porta de entrada seletiva dentro do circuito legalizado de imigração no 

Brasil não se comunica com esse universo mais representativo da imigração, 

de imigrantes e refugiados em situação socioeconômica vulnerável, em 
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grande parte provenientes de países periféricos, ou seja, aqueles que mais 

precisam trabalhar. Ao contrário de escolhidos e estrategicamente 

necessários, em geral “aparecem” como um acaso da história da imigração 

no Brasil, fora dos parâmetros de planejamento seletivo delineados pelo 

Estado brasileiro e sua legislação migratória. (VILEN, 2015a, s/p). 

 

As características desses novos fluxos incidem sobremaneira na integração 

social dos sujeitos que os compõem na sociedade brasileira. Isto é, tanto a situação 

socioeconômica “vulnerável” quanto a situação indocumentada expõem esses sujeitos à 

diversas explorações e opressões, seja no âmbito do trabalho63 (BETTIOL LANZA; 

RODRIGUES, 2019), seja no âmbito institucional, como é possível constatar nas diversas 

barreiras que impedem o acesso dos imigrantes às políticas públicas (BETTIOL LANZA; 

SANTOS; RODRIGUES, 2016; BETTIOL LANZA; FAQUIN; RIBEIRO, 2018; 

RODRIGUES, 2020). Há ainda que se destacar outras situações cotidianas, como a cobrança 

de preços abusivos de aluguéis (ZELAYA, 2016; SALLES, 2018; MALOMALO, 2017) e, 

sobretudo, as situações de violência de cunho racista e xenofóbica, como já discutido.    

Afirma-se com segurança que essas condições são reflexos do modo como o 

mercado e o Estado pensam a migração e também das históricas segregações originárias da 

formação do Estado e da identidade nacional.  

No que tange ao primeiro destaque, é pertinente retomar o que já foi 

discutido anteriormente acerca das premissas do “pensamento do Estado”, pois, no Brasil, 

essa reflexão encontra materialidade no terreno dos direitos. Sabe-se que o Estado, de modo 

geral, tem se retirado do âmbito da proteção social, entretanto, no que que concerne à garantia 

de direitos aos imigrantes - e aqui, refere-se exclusivamente à proteção social aos imigrantes 

periféricos -, o Estado nunca marcou território, até porque trata-se de uma presença 

necessariamente “ilegítima” e “provisória”. 

 As conclusões que chegaram Sana et al. (2017) são oportunas para 

demonstrar a omissão do Estado na condução do seu papel fundamental de promover políticas 

públicas aos imigrantes, daí que se destaca o protagonismo das organizações da sociedade 

civil de caráter confessional no amparo a esses sujeitos. Entretanto, as entidades religiosas, 

embora estejam muito próximas, ainda não detêm o “monopólio da ajuda”. Villen (2015b, p. 

259) mostra que os partidos políticos e as ONGs também compõem o âmbito da proteção e 

 
63 Um recente estudo sobre mulheres resgatadas do trabalho escravo no Brasil, entre 2003 e 2018, revelou que do 

total de 430 trabalhadores resgatados em São Paulo (estado que representa o maior número de casos no Brasil), 

30,4% eram mulheres, dentre essas, 93,1% eram imigrantes. Ademais, constatou-se que a maioria das situações 

foram flagradas em oficinas de costura clandestinas (REPÓRTER BRASIL, 2020). Pode-se também encontrar 

estudos mais aprofundados acerca de imigrantes, sobretudo bolivianos, em situação de trabalho escravo nas 

oficinas de costuras em SP nos textos de Zanella (2014) e Neto (2014).  
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representação dos imigrantes que, apesar de muito importantes, não podem ser blindadas de 

críticas. Ao que constata a autora, há entre algumas dessas instituições uma “disputa de 

forças” para “cooptar” esses sujeitos e suas demandas (VILLEN, 2015b, p. 259), levando a 

crer que a proteção e representação dos imigrantes tanto subjaz à disputa pelo fundo público, 

em vista da atualidade como a “era do terceiro setor”, como mostra os antigos traços do 

clientelismo, já que as ações, sobretudo dos partidos políticos, podem reverter em vantagens 

eleitorais64.  

De todos os modos, o que prevalece em parte dessas instituições é o caráter 

assistencialista e uma representação deturpada que mais cancela do que ecoa as “vozes” 

desses sujeitos (ZELAYA, 2016; SALLES, 2018). Percebe-se, assim, que as observações de 

Mezzadra (2019, p. 18, grifo do autor) sobre o contexto migratório italiano também 

encontram vazão por aqui, nas palavras do autor, é produzida e reproduzida uma imagem no 

qual o imigrante é representado “enquanto um sujeito débil, marcado pelo espectro da fome e 

da miséria, necessitado acima de tudo de cuidados e assistência”, pelo viés da tutela e 

“paternalista” perde-se de vista as subjetividades dos imigrantes, nutrindo, por fim, a ilusão da 

“neutralidade política” desses sujeitos (SAYAD, 1998). O relato de um imigrante colhido por 

Zelaya (2016, p. 414-415, grifo nosso) é emblemático nesse sentido:  

Como funciona hoje o tema da ajuda aos refugiados? Funciona assim, se 

tenho muita roupa sobrando na minha casa, vou dar para os refugiados, aí o 

cara chama a imprensa e tira uma foto entregando roupa aos refugiados. Um 

dia um cara me ligou e me falou “[...], tenho muita roupa”. “Sério?”, eu falei. 

“Para fazer o quê?”. “Para dar para os refugiados”, me diz. As pessoas 

gostam muito de dar roupas e dar dinheiro as ONGs que ajudam aos 

refugiados, mas quando vêm um refugiado na rua, eles atravessam para o 

outro lado porque confundem com um delinquente. [...] E por isso que nós 

não queremos ser considerados como coitados, como vítimas. 

 

No que diz respeito às segregações do passado, nota-se a permanência de 

traços da sociedade escravocrata que se manifesta no racismo e no lugar social que a 

população negra ocupa. Em articulação com este, a segregação encontra impulso na “questão 

nacional”, especificamente no que tange a problemática da identidade nacional (ou a 

formação do “povo” latino-americano) que ressente no Brasil como um impasse antigo e 

permanentemente retocado pela relação de dominação e dependência do imperialismo, 

tornando as relações internas e externas com as diferentes etnias, nacionalidades e raças 

conflituosas (WANDERLEY, 2010).  

 
64 É importante dizer que os imigrantes não possuem direitos políticos garantidos, portanto não votam. Essa é 

uma condição exclusiva dos autóctones ou dos naturalizados, porém há uma projeção que enxerga os imigrantes 

enquanto possíveis e potenciais eleitores futuros. 
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O que é fundamental reter da “questão nacional” são os conflitos “inter-

regionais” e entre os diferentes grupos étnicos no interior do próprio território nacional, que 

são agora canalizados também na presença dos imigrantes, nesse sentido, Sayad (1998), já 

havia chamado a atenção para o fato de que o imigrante, quer queira quer não, é o 

representante ou a personificação do seu país de nascimento. Por esse prisma não é difícil 

entender a deliberada xenofobia e desumanização dos imigrantes provenientes dos países 

vizinhos. Em igual medida, compreende-se as violências direcionadas aos imigrantes do 

continente africano e basta um recuo ao século XX para relembrar que as políticas de 

branqueamento da população brasileira tinham como fim último apagar os traços africanos no 

país. Encontra-se aí a raiz e o motivo dessas violências (GONZALEZ, 1984).  

Convém ainda recuperar mais um elemento destacado no início deste 

capítulo, com o intuito de não perder de vista por completo a subjetividade do imigrante. Foi 

dito que se aprende com Sayad (1998) que o imigrante é um duplo sujeito. Isso significa dizer 

que, mesmo após o “imigrante nascer” para a sociedade de imigração, ele continua sendo “o 

emigrante” noutro lugar, para com o qual ele mantém para além de laços afetivos, 

compromissos econômicos.  

Assim, há que se destacar aqui o papel das remessas. De um lado, as 

remessas enviadas às famílias que permaneceram no país de “origem” são fundamentais para 

a sua reprodução. Por outro lado, países inteiros necessitam das remessas dos seus 

“nacionais”, gerando, assim, um sistema complexo de dependência (QUINTANILHA, 2019, 

p. 63). Por exemplo, Rodrigues (2020, p.  36) encontrou dados que apontam que 25% do PIB 

(Produto Interno Bruto) do Haiti é composto por remessas de seus emigrados.  

Esse ciclo volta a centralizar-se no fator econômico da migração, afirmando, 

mais uma vez, a dependência desses sujeitos do trabalho, pois:       

Primeiro o trabalho responde ao indispensável de se comer, ter uma moradia, 

o mínimo para se manter no país, depois, eventualmente, permite, com 

muitos sacrifícios de jornadas intensas e incessantes de trabalho, a reserva de 

uma poupança, em quantias pequenas, que geralmente são enviadas por 

remessas para os familiares no país de origem ou reinvestidas no esforço 

contínuo para melhorar a estruturação da vida no Brasil. Essa condição de 

periféricos na periferia agrega, portanto, a dependência absoluta do trabalho 

com a necessidade imediata e ininterrupta de trabalhar (VILLEN, 2015b, p. 

254). 

 
Contudo, o imigrante não é meramente um “corpo-trabalho” (SAYAD, 

1998), para além dos compromissos econômicos, há que considerar que a migração acarreta 

rompimentos, quebras; estar ausente (na sociedade de emigração), por exemplo, não se trata 
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de uma condição sem ônus. Mais do que isso, o imigrante é um duplo ausente justamente 

porque a sua presença também aqui é ilegítima, é negada. Estar presente e viver 

“legitimamente”, para Sayad (1998, p. 270), consiste “no direito de ter direitos, o direito de 

pertencer a um corpo político, de ter um lugar nele, uma residência (...) ou seja, o direito, em 

última análise, de poder dar sentido e uma razão de ser a suas ações, a suas palavras, a sua 

existência”.     

Por outro lado, alguns autores concordam que o ato de migrar também é 

político e representa continuidade de lutas. Contudo, ao dizer isso não está aqui anulando as 

determinações objetivas, mas acentuando que há também uma projeção, quiçá esperança no 

ato de migrar. 

Ato político foi como Mezzadra (2019) definiu a “fuga”, um mecanismo que 

o migrante dispõe para romper com os “confinamentos” que a sociedade de emigração lhe 

impõe. Toledo e Lemes (2021) também entenderam que o ato de migrar está relacionado a 

uma estratégia inconsciente para a superação da subalternidade. Mas, para esses autores, há 

um ciclo de dominação e exploração, portanto as mazelas das quais os imigrantes buscam 

fugir, novamente os interpelam, às vezes com maior intensidade. 

Assim, embora haja exploração de imigrantes em toda parte do globo, 

concorda-se com Villen (2015b, p. 259) que migrar entre realidades periféricas incide na 

destituição da “ilusão” que se cria como a migração e com uma condição de vida mais branda, 

vez que os imigrantes são colocados novamente na posição de subalternos e em outros 

confinamentos. Nessa direção, concorda-se ainda com Martins (2018), uma vez que as 

batalhas iniciadas anteriormente podem ser ecoadas nos países de imigração e novas 

reivindicações podem surgir.  

Malgrado o Estatuto do Estrangeiro, em vigência até 2017, vetasse ao 

imigrante qualquer forma de manifestação ou participação política, a década de 2010 foi 

atravessava por contestações de imigrantes nos mais diversos âmbitos (moradia, racismo, 

trabalho, direitos sociais, políticos etc.), muitas em articulação com organizações da sociedade 

civil e movimentos populares brasileiros. O caso da MZSN e do GRIST foram duas 

experiências que tiveram maior visibilidade, destaca-se ainda a Marcha dos Imigrantes e 

Refugiados, realizada anualmente em São Paulo desde 2007. Importante lembrar dessas 

experiências, pois, as batalhas travadas durante as duas décadas passadas em torno da questão 

migratória no Brasil e as influências das políticas internacionais para imigração das 

organizações internacionais ao estilo da OIM e ACNUR contribuíram para a modernização da 

política migratória no País, assunto da próxima seção.  
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2.2.3 Contexto Migratório Após a Nova Lei da Migração  

 

Em 2017, no ápice das denúncias e das mobilizações contrárias à legislação 

proveniente da Ditadura Militar, o Brasil avançou no debate migratório para logo retroceder. 

A aprovação da nova Lei da Migração (LDM) em substituição ao Estatuto do Estrangeiro 

parecia anunciar mudanças profícuas no relacionamento do Estado com os novos fluxos. No 

entanto, como sinaliza Quintanilha (2019), a aprovação do novo dispositivo jurídico se deu 

num contexto bastante controverso.  

 Se, por um lado a nova lei da migração (LDM) é considerada uma conquista 

da sociedade que reconhece judicialmente os imigrantes como “sujeitos de 

direitos”, por outro, a face humana da lei possui um (ou vários) calcanhares 

de Aquiles, que na realidade funcionam como a sua coluna vertebral, 

estruturando a política migratória a partir do paradigma do controle e não 

dos direitos humanos. (QUINTANILHA, 2019, p. 127-128).  

 

A autora aponta as muitas contradições da LDM (aprovada com 20 vetos) 

intensificadas a partir da sua regulamentação pelo Decreto 9.199/2017, qualificado por ela 

como sendo um documento que expressa todo o “autoritarismo”65 do Estado em termos de 

migração.  

Com base na análise conjuntural, Quintanilha (2019) também não tarda em 

revelar a sincronia entre as transformações ocorridas após o Golpe da Presidenta Dilma 

Rousseff (2011-2016) em 2016 e o recrudescimento da política migratória. Infelizmente, não 

cabe aqui recuperar todos os elementos que seriam necessários a compreensão da 

complexidade com que a realidade se apresenta66, tampouco recuperar os pontos críticos da 

ambígua LDM. Porém, importa sublinhar das observações de Quintanilha (2019, p. 139) que 

“o eixo central da política migratória continua vinculada às políticas securitárias de controle”.  

 Em 2019, com a chegada da extrema-direita ao poder, na figura do atual 

 
65 Quintanilha (2019, p. 137-138) lista os diversos gargalos gerados por esse decreto, muitos incompatíveis com 

os direitos constitutivos da LDM, como: “empecilhos para ‘a acolhida humanitária’ e na efetivação da 

regularização migratória, com especial destaque para a questão da isenção de taxas para imigrantes com renda 

mínima, que é garantida pela lei mas ainda carece de regulamentação; casos de tratamento de saúde, no qual o 

migrante deve comprovar meios de subsistência e meios de custear o tratamento; prazos exíguos para a 

efetivação do registro migratório e expedição de documentos, que passaram de 90 para 30 dias; multas que 

continuarão sendo aplicadas, inclusive a crianças; e a fata de defesa técnica que prejudicam o direito de defesa 

nos inquéritos de expulsão produzidos pela Polícia Federal”.    
66 Para uma revisão das transformações ocorridas em 2017-2018 e os seus impactos na política migratória ver 

Quintanilha (2019). 
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Presidente da República, colocou-se em curso uma clara “guinada regressiva na política do 

Estado brasileiro para as migrações” (MENDES; MENEZES, 2019, p. 303). Quintanilha 

(2019) e Mendes e Menezes (2019) lembram que, quando ainda deputado, Jair Bolsonaro 

(sem partido) se alinhava à parcela brasileira anti-imigrante, proferindo abertamente e sem 

nenhum constrangimento uma série de discursos violentos contra migrantes e refugiados. Por 

exemplo, os qualificando como “ameaça” e “escória do mundo”67,  criticando severamente a 

LDM68 e defendendo a abertura de campos de refugiados em Roraima69.  

Logo, no dia da sua posse, o então Presidente da República, Bolsonaro, 

deferiu seu primeiro ato sobre política migratória: o Brasil deixaria de integrar o Pacto Global 

para Migração Segura, Ordenada e Regular da ONU. Embora o pacto não tivesse peso de um 

tratado, evidenciava o alinhamento do governo brasileiro à postura do presidente 

estadunidense, à época, Donald Trump, sobre a governabilidade da migração. Inclusive, 

Bolsonaro reiterou, em sua primeira viagem oficial à Washington, seu apoio à pretensão de 

Trump de construir um muro de contenção à imigrantes entre os EUA e o México (MENDES; 

MENEZES, 2019).  

O golpe sobre a LDM e, consequentemente, sobre a CF/1988 veio na 

sequência. Em meados de 2019, o Ministério da Justiça e Segurança Pública publicou a 

Portaria nº 666/201970, tratando sobre a expulsão “sumária” de imigrantes considerados 

“pessoas perigosas” com base meramente em “suspeitas”. Amplamente repudiada, dois meses 

após a sua publicação, a Portaria nº 666/2019 foi substituída por outra de nº 770/19, com 

pouquíssimas alterações. 

  Não bastasse, durante todo o período da pandemia de Covid-19, o Governo 

Federal tem publicado um compilado de Portarias71 (cerca de 30 versando apenas sobre as 

fronteiras), muitas das quais atingem diretamente os processos migratórios e os imigrantes 

entre as fronteiras e dentro delas. Isto porque, a partir das exigências sanitárias para a 

contenção da transmissão do vírus, o Brasil - tal como grande parte dos países -, passou a 

controlar e restringir a circulação de pessoas, sobretudo – ou, tão somente - entre as fronteiras. 

 
67 Reportagem disponível em: https://migramundo.com/o-discurso-de-poluicao-e-a-narrativa-sobre-refugiados-e-

imigrantes-no-brasil/. Acesso em: 15 abr. 2021. 
68 Reportagem disponível em: https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2018/12/12/bolsonaro-critica-

lei-migracao-certo-tipo-de-gente-dentro-de-casa.htm. Acesso em: 15 abr. 2021. 
69 Reportagem disponível em: https://istoe.com.br/bolsonaro-quer-campo-de-refugiados-em-roraima/. Acesso 

em: 15 abr. 2021. 
70 Mais informações disponíveis em: https://migramundo.com/ministerio-da-justica-revoga-portaria-666-e-

publica-nova-medida-sobre-deportacoes/. Acesso em: 15 abr. 2021. 
71 Todas as portarias estão disponíveis em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Portaria/quadro_portaria.htm. 

Acesso em: 27 abr. 2021. 

https://migramundo.com/o-discurso-de-poluicao-e-a-narrativa-sobre-refugiados-e-imigrantes-no-brasil/
https://migramundo.com/o-discurso-de-poluicao-e-a-narrativa-sobre-refugiados-e-imigrantes-no-brasil/
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2018/12/12/bolsonaro-critica-lei-migracao-certo-tipo-de-gente-dentro-de-casa.htm
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2018/12/12/bolsonaro-critica-lei-migracao-certo-tipo-de-gente-dentro-de-casa.htm
https://istoe.com.br/bolsonaro-quer-campo-de-refugiados-em-roraima/
https://migramundo.com/ministerio-da-justica-revoga-portaria-666-e-publica-nova-medida-sobre-deportacoes/
https://migramundo.com/ministerio-da-justica-revoga-portaria-666-e-publica-nova-medida-sobre-deportacoes/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Portaria/quadro_portaria.htm
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Contudo, no que concerne às fronteiras, Cavalcanti e Oliveira (2020) notaram que as 

restrições ocorreram de modo bastante desigual.  

Os autores observaram, de modo geral, que entre janeiro e agosto de 2020 a 

intensidade do movimento nas fronteiras brasileiras teve queda de 51,7% em relação ao 

trânsito fronteiriço no mesmo período de 2019. Todavia, entre as dinâmicas que compõem a 

mobilidade entre fronteiras, o movimento de turistas e pessoas em trânsito foram os menos 

afetados. Em contrapartida, as dinâmicas migratórias temporárias e o movimento de “cidadãos 

fronteiriços” foram mais impactados (CAVALCANTI; OLIVEIRA, 2020, p. 19). 

Os autores ainda chamam atenção para os números de deportações, 

expulsões e extradições que aumentaram exponencialmente: de 94 em 2019 para 1.005 em 

202072. Nas palavras dos pesquisadores, este salto “pode estar relacionado às penas previstas 

nas portarias que passaram a disciplinar os movimentos na fronteira a partir de março de 

2020” (CAVALCANTI; OLIVEIRA, 2020, p. 19).  

Também há uma discrepância no que se tange à elasticidade das fronteiras. 

Enquanto as fronteiras aéreas foram logo flexibilizadas em agosto do ano passado, mantinha-

se restritos os movimentos entre as fronteiras terrestres e aquáticas. De tal sorte, a fronteira de 

Roraima com a Venezuela – principal entrada de imigrantes, sobretudo venezuelanos – foi a 

mais controlada. Não à toa, portanto, que a migração venezuelana foi a mais afetada.  

Em vista disso, cabe lembrar que as fronteiras geográficas, enquanto 

demarcação do território nacional, são espaços privilegiados para selecionar os imigrantes 

(outro momento dessa seleção se explicita no ato da “regularização” migratória). Assim, o 

fato de ter havido flexibilização nas vias áreas e maior controle nas terrestres e aquáticas 

mostra abertamente o rasgo entre os imigrantes “desejados” e “indesejados”, vez que estudos 

comprovam (FERNANDES; FARIA, 2016; LEMES et al., 2020) que os imigrantes 

periféricos comumente utilizam os trajetos terrestres ou fluviais para penetrarem as fronteiras 

brasileiras. Além disso, ao bloquearem as fronteiras, de forma alguma estancam a mobilidade 

de pessoas, pelo contrário, incentivam a criação de outras rotas perigosas.  

Entretanto, a fronteira também é palco de conflitos. Por exemplo, cerca de 

60 imigrantes, maioria haitianos, impedidos de cruzar a fronteira entre o Brasil e Peru, 

ocuparam, em 14 de março de 2021, a “Ponte da Integração Brasil–Peru”, cujo impasse foi 

“resolvido” da forma clássica à lá brasileira: com o despejo pela PF – e companhia – no dia 8 

 
72 Dados atualizados da Polícia Federal (PF) obtidos através da GloboNews, apontam que no ano de 2020 foram 

2.901 pessoas expulsas do Brasil. Disponível em: https://migramundo.com/o-que-mostram-dados-sobre-pedidos-

de-refugio-e-deportacoes-no-brasil-em-2020/?fbclid=IwAR1-

xtPzJXtyDb2tdYTjT6DdN5v5IGOQPCWNGq6u04EduvhKveJB7bGUIIY. Acesso em: 27 abr. 2021.  

https://migramundo.com/o-que-mostram-dados-sobre-pedidos-de-refugio-e-deportacoes-no-brasil-em-2020/?fbclid=IwAR1-xtPzJXtyDb2tdYTjT6DdN5v5IGOQPCWNGq6u04EduvhKveJB7bGUIIY
https://migramundo.com/o-que-mostram-dados-sobre-pedidos-de-refugio-e-deportacoes-no-brasil-em-2020/?fbclid=IwAR1-xtPzJXtyDb2tdYTjT6DdN5v5IGOQPCWNGq6u04EduvhKveJB7bGUIIY
https://migramundo.com/o-que-mostram-dados-sobre-pedidos-de-refugio-e-deportacoes-no-brasil-em-2020/?fbclid=IwAR1-xtPzJXtyDb2tdYTjT6DdN5v5IGOQPCWNGq6u04EduvhKveJB7bGUIIY
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de março de 2021.73     

 

Figura 1: Ocupação da Ponte da Integração Brasil–Peru, Assis/AC, por imigrantes em 2021 

 

Fonte: Caritas, 2021. 

 

Há ainda outros tantos impactos da Pandemia, nas fronteiras e dentro delas, 

como é o caso da restrição do Auxílio Emergencial à imigrantes (GALIB, 2020) - embora não 

houvesse nenhum impedimento legal -; do desemprego que afeta sobretudo os imigrantes em 

situação informal (AGUIAR, 2020; ANDRADE et al., 2020); para além da preocupação com 

as implicações diretas na saúde da população imigrante (MARTINO, 2020) - e isso inclui o 

alto risco de contaminação, mas também de mortalidade – etc. Enfim, de modo muito 

preliminar, essa é a realidade emergente que aos poucos vai se fazendo conhecer por meio de 

denúncias, estudos, pesquisas e noticiários.  

Neste dramático, contexto convém lembrar que há seis anos a socióloga 

Patrícia Villen (2015b, p. 248) já alertava, num cálculo muito preciso, diga-se de passagem: 

“é nos momentos de crise – já anunciada como uma certeza histórica para os próximos anos 

no Brasil – que a verdade da imigração se revela”. A explosão do racismo e da xenofobia, o 

enrijecimento da política migratória e até mesmo o salto quantitativo de expulsões nos últimos 

anos no Brasil - e no mundo – a reboque da crise econômica, do crescente desemprego, da 

pulverização dos direitos penosamente conquistados e, agora com a crise sanitária, não 

deixam dúvidas de que os imigrantes foram, novamente, colocados como “bode expiatório do 

 
73 Disponível em: https://www.brasildefato.com.br/2021/03/08/policia-desocupa-ponte-que-liga-acre-ao-peru-

apos-20-dias-de-protesto-acompanhe; https://www.cut.org.br/noticias/juiz-determina-reitegracao-de-posse-de-

ponte-ocupada-por-imigrantes-2b51; Acesso em: 28 abr. 2021.  

https://www.brasildefato.com.br/2021/03/08/policia-desocupa-ponte-que-liga-acre-ao-peru-apos-20-dias-de-protesto-acompanhe
https://www.brasildefato.com.br/2021/03/08/policia-desocupa-ponte-que-liga-acre-ao-peru-apos-20-dias-de-protesto-acompanhe
https://www.cut.org.br/noticias/juiz-determina-reitegracao-de-posse-de-ponte-ocupada-por-imigrantes-2b51
https://www.cut.org.br/noticias/juiz-determina-reitegracao-de-posse-de-ponte-ocupada-por-imigrantes-2b51
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mal-estar socioeconômico, senão como potencial inimigo da nação” (idem).   

É justamente por se tratar de um contexto tão complexo - e até mesmo 

distópico - que se faz necessário refletir sobre os caminhos e as possibilidades de combate das 

mazelas que ora se apresentam. Nessa direção, a próxima seção buscará evidenciar os desafios 

concretos da cidadania brasileira e como ela se impõe aos imigrantes, bem como refletir o que 

expressa a conquista de direitos pelos imigrantes.    

 

2.3 MIGRAÇÃO E CIDADANIA 

 

Procurou-se acima apresentar de modo sucinto o panorama histórico das 

migrações que, como pôde-se observar, está na base da formação do Estado brasileiro. Ainda, 

ao avançar sobre o atual contexto, constatou-se um movimento explícito de recuo em termos 

de política migratória às bases autoritárias, eugenistas, nacionalistas e racistas, a contrafluxo 

dos diminutos avanços trazidos pela LDM. Este percurso, portanto, possibilitou a 

compreensão de que o Estado brasileiro vem há muito tempo sustentando relações desiguais e 

seletivas com as diferentes ondas migratórias, a depender da sua composição em termos de 

classe, gênero, raça e de origem dos seus protagonistas.  

No entanto, é no campo dos direitos que a questão migratória se faz 

flagrante. Explícita nos mecanismos de controle e de dominação, porém, é nesse campo 

também que o Estado e suas fronteiras são assediados.  

Por esse prisma, o “cálculo utilitarista do custo e benefício” da migração 

presente no “pensamento do Estado” (VÉRAS; VILLEN, 2020, p. 137) é emblemático para 

captar a relação entre migração e direito, pois revela que, no fundo, “Não se trata tanto de 

política contra a imigração quanto de políticas contra os imigrantes. (...) Para dizê-lo com uma 

fórmula, sua finalidade fundamental não é nenhuma imigração, é a imigração sem nenhum 

direito” (BASSO, 2013 apud QUINTANILHA, 2019, p. 20).  

Não se pode esquecer também que os imigrantes, sobretudo os 

indocumentados, são funcionais ao capital; são, conforme explana Quintanilha (2019, p.54), 

“uma arma nas mãos do patronato para fazer pressão sobre a classe trabalhadora”. Logo, 

“exportam-se ou importam-se exclusivamente trabalhadores, mas nunca cidadãos atuais ou 

futuros. Essa é a condição necessária para que existam emigração e imigração. É uma 

exigência da ordem simbólica” (SAYAD, 1998, p. 55).   
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É, nesse sentido, que quando o imigrante cruza as fronteiras geográficas ou 

simbólicas (da cidadania, dos direitos) a ordem nacional é interpelada. Daí a retórica do 

“pensamento do Estado” em reafirmar essa presença como ilegítima e provisória (SAYAD 

apud DOMENECH, 2020, p. 101). 

De posse dessas problematizações e das nuances do atual contexto - avesso 

aos direitos -, ancora-se na afirmativa de que “A cidadania continua sendo uma importante 

lente teórica e política através da qual é possível analisar tanto as técnicas e as formas de 

sujeição que afetam os migrantes quanto suas práticas de subjetivação” (MEZZADRA, 2015, 

p. 26). Portanto, nesta seção, para além de uma aproximação às definições de cidadania, será 

problematizada os modelos de cidadania no Brasil e como o atual modelo incide sobre a 

migração.   

Uma noção clássica de cidadania emana do ensaio Cidadania, classe social 

e status de T. H. Marshall (1967)74. De lá para cá foram várias as tentativas de problematizar 

esse conceito, numa busca incessante de identificar as suas lacunas, limites, potencialidades e 

possibilidades de reformulação.  

Em um amplo exame crítico da teoria marshalliana, Saes (2003) destaca ao 

menos dois pontos nada pacíficos do esquema teórico do filósofo inglês, além de recuperar a 

crítica habitualmente direcionada ao caráter “idílico” da “evolução” dos direitos, ou seja, a 

incompreensão de Marshall das lutas sociais como motor da introdução de direitos.  

Saes (2003, p. 20) argumenta que a “evolução” dos direitos não segue uma 

lógica cronológica universal, outrossim, não é “consequência natural da implantação de um 

regime democrático”. Em segundo lugar, Saes (2003) demonstra o equívoco marshalliano 

acerca da irreversibilidade dos direitos, uma vez implantado. A esse respeito, o atual contexto 

é rico em evidências. 

 A este trabalho interessa das críticas de Saes (2003, p. 20) a sua “proposta 

alternativa sobre a dinâmica da construção de direitos”, nas palavras do autor, “o processo de 

criação de direitos na sociedade capitalista é necessariamente um processo conflituoso embora 

não contraditório”. De outro modo, apesar de considerar as lutas sociais como processos 

determinantes para a conquista de direitos, o autor não deposita nessas dinâmicas a “ilusão” 

de uma ruptura com o sistema burguês. Entretanto, chama atenção para o seu caráter 

conflituoso, uma vez que a efetivação e ampliação de direitos, ainda que inofensivas ao 

 
74 Marshall (1967, p. 76) define cidadania como sendo a participação integral do indivíduo na comunidade 

política. A partir disso, ocupou-se em caracterizar e historicizar os direitos - as formas pelas quais a cidadania 

pode se materializar - a partir da experiência inglesa, na seguinte cronologia: o surgimento dos direitos civis no 

século XVIII, dos direitos políticos no século XIX e os direitos sociais no século XX.     
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capital, tampouco são “desejadas” pela burguesia. O limite, portanto, para a concretização da 

cidadania plena nos termos da participação na sociedade política idealizada por Marshall 

esbarra-se, justamente, no próprio arranjo capitalista (SAES, 2003). Essas notas refletem 

sobremaneira no modelo de cidadania no Brasil, pois, embora conquistada com muita luta, 

nunca foi implementada, obviamente por esbarrar nos privilégios mais supérfluos da 

burguesia nacional. 

 

2.3.1 Trajetórias da Cidadania e dos Direitos no Brasil 

 

Como ensina o professor Milton Santos (2011, p. 87), “há cidadania e 

cidadania”. Por esse prisma, compreende-se que os diversos modelos de cidadania estão 

atrelados às particularidades históricas de cada Estado-nação e, mais do que isso, estão 

dispostos ao sabor das transformações capitalistas no tempo e no espaço. Assim, parte-se da 

premissa de que a cidadania que ostentam os países centrais se diverge substancialmente dos 

modelos imperantes na periferia do capital (BELLO, 2007). Por seu turno, esses também se 

diferenciam entre si, malgrado às condições sociais, políticas e econômicas similares.  

A fim de captar as particularidades da cidadania brasileira, faz-se necessário 

um recuo histórico com o intuito de entender as bases políticas e sociais sob as quais ela se 

fundamenta.  

De acordo com Fernandes (1976), a recente democracia brasileira já nasceu 

envolvida pelo manto do autoritarismo burguês. Por aqui, sempre prevaleceu o que o 

sociólogo ecoa como a “ditadura de classe” (da classe dominante), fazendo com que a 

“dominação burguesa” atingisse, confessadamente, níveis mais selvagens do que nas 

democracias erigidas a partir da revolução burguesa clássica.         

Para o sociólogo, o desenvolvimento do capitalismo no Brasil (“dependente 

e subdesenvolvido”) ao conjugar forças externas (dominação imperialista) e internas 

(burguesia industrial e a arcaica oligarquia, agora com uma nova roupagem de burguesia 

agrária) forjou uma poderosa classe dominante que, para manter-se, lançou mão de uma 

extraordinária concentração do poder, se apropriando, para tal, do Estado em toda a sua 

extensão. Conforme observou Chagas (2013, p. 39).  

É desta forma que [a burguesia nacional] atrela o destino da nação ao seu 

próprio destino, conciliando o desenvolvimento nacional às necessidades do 

seu sócio, o capital externo. Esta hiperconcentração de poder político, 
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Florestan nomeia de autocracia burguesa − que não é um equivalente de 

ditadura militar (um Estado ou regime autocrático), mas sim um traço 

estrutural-histórico (CHAGAS, 2013, p. 39, grifo do autor). 

 

A extrema concentração de poder e de riquezas só poderia resultar na 

expulsão das classes populares da participação política e econômica na sociedade brasileira. 

Eis aí a fonte da desigualdade que refletiu sobremaneira em todos os modelos de cidadania 

adotados no País. Tome nota do que Florestan Fernandes (1976, p. 332) tem a dizer sobre a 

cidadania: “As conhecidas ideias de Nabuco a respeito do ‘mandato abolicionista’ aplicam-se 

de modo perfeito ao circuito de uma cidadania que se afirma para alguns, com base na 

negação do grande número [...]”. 

O primeiro modelo de cidadania brasileiro, chamado por Sales (1994 apud 

BELLO, 2007, p. 139) de “cidadania concedida”, emergiu logo após a abolição da escravidão 

edificada no crivo das relações de favor, portanto, esse elemento 

[...] está na gênese da construção de nossa cidadania, está vinculada, 

contraditoriamente, à não-cidadania do homem livre e pobre, o qual 

dependia dos favores do senhor territorial, que detinha o monopólio privado 

do mando, para poder usufruir dos direitos elementares da cidadania civil 

(SALES, 1994 apud BELLO, 2007, p. 139). 

 

Na esteira das transformações sociais da década de 1930, dentre elas os já 

mencionados processos de urbanização e industrialização associado à pressão da classe 

trabalhadora, emergiu no País o clássico modelo da “cidadania regulada” (SANTOS, 1979 

apud BELLO, 2007, p. 140) calcada na “lógica da seletividade”; inicialmente direcionada 

exclusivamente aos trabalhadores formais e gradativamente expandida para os “chamados 

subcidadãos”. Segundo Bello (2007, p. 139), neste momento houve uma mudança de 

paradigma no trato da questão social, ou seja,   

passando esta de “caso de polícia” a objeto de políticas públicas seletivas, 

voltadas à promoção da cidadania pela via do corporativismo. Nesse sentido, 

a questão social foi codificada em direitos sociais atribuídos pelo estado a 

uma clientela específica de sujeitos políticos – os trabalhadores urbanos –, 

que passaram a ser reconhecidos como cidadãos não em razão da sua 

qualidade de pessoas integrantes da comunidade política, mas em virtude da 

sua condição profissional (BELLO, 2007, p. 139). 

 

Um novo modelo de cidadania foi criado no bojo de um amplo processo 

político, marcado pelo fim da Ditadura Militar. Nesse período, a “promessa” de uma 

“cidadania ampliada” foi grafada na CF/1988 com larga influência dos movimentos 

populares, sob uma atmosfera de efervescência política e da redemocratização da sociedade 

brasileira, já narrada no capítulo anterior. Chama-se aqui de “promessa”, pois foi justamente 



94 

isso que a “cidadania ampliada”, à época, representou, encontrando vazão, inclusive no texto 

constitucional, vigente até hoje. Ora, de acordo com Bello (2019, p. 1771), a CF/1998 

consiste num “programa de transformações econômicas e sociais a partir de uma série de 

princípios de política social e econômica que devem ser realizados pelo Estado brasileiro”. 

Entretanto, nunca foi cumprida. Veja-se, por exemplo, o contexto 

contraditório da sua enunciação: enquanto no campo político a sociedade era redemocratizada 

ancorada numa aspiração de “novos rumos para o País”; “delineava-se no campo econômico 

uma forte guinada para o neoliberalismo” (BELLO, 2007, p. 141), os efeitos desse infeliz 

encontro atrelou novamente o destino da nação ao da burguesia. 

“Confluência perversa” foi o termo cunhado por Dagnino (2004, BELLO, 

2007, p. 143) para descrever o casamento entre a democracia e o neoliberalismo. Se, de baixo, 

entre as camadas populares, ventilava uma concepção de cidadania ampliada. De cima, o que 

ecoava era um modelo de cidadania deturpado pela “sedutora integração individual ao 

mercado” (DAGNINO, 2000, p. 84). Sem nenhuma novidade, o modelo de cidadania vigente 

foi imposto de cima para baixo.   

Na prática, ocorrem as situações já bastante familiares, a “confluência 

perversa” aqui, 

[...] atua sistematicamente para a eliminação dos direitos consolidados, 

transformando seus portadores/cidadãos nos novos vilões da nação, inimigos 

privilegiados das reformas políticas que pretendem diminuir as 

reponsabilidades do Estado. Ademias, os gastos públicos são dirigidos para a 

reversão daquilo que foi o grande passo na organização dos movimentos 

sociais, que tornou possível o próprio surgimento de uma nova cidadania, a 

definição de necessidades como direitos: transformados em caridade pública 

para os carentes, os gastos sociais governamentais são decididos sem 

nenhuma participação real da sociedade civil. (DAGNINO, 2000, p. 84). 

 

 Observa-se que os traços clientelistas e do favor jamais saíram de cena. 

Para Bello (2007, p. 144), o principal resultado da “confluência” perversa consistiu na 

“despolitização da questão social”, sobretudo porque esse encontro entre cidadania e 

neoliberalismo, longe de gerar cidadãos, produziu um tipo de consumidores, operando na 

“[...] descoletivização das demandas sociais e uma individualização dos direitos de 

cidadania”.  

Milton Santos (2011, p. 109) qualificou o forjamento do consumidor em 

detrimento de cidadãos como a “grande perversão do nosso tempo”, o “ópio” desses tempos. 

Pode-se dizer que o consumo está para Santos (2011) como a religião está para Marx 

(HERVIEU-LÉGER; WILLAIME, 2009). E mais do que isso:  
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A glorificação do consumo se acompanha da diminuição gradativa de outras 

sensibilidades, como a noção de individualidade que, aliás, constitui um dos 

alicerces da cidadania. Enquanto constrói e alimenta um individualismo 

feroz e sem fronteiras, o consumo contribui ao aniquilamento da 

personalidade, sem a qual o homem não se reconhece como distinto, a partir 

da igualdade entre todos. (SANTOS, 2011, p. 111). 

 

Se restava qualquer “ilusão”, os eventos da última década anunciam – para 

utilizar a assertiva de Bello (2019) – que “a CF/1988 não fará parte de qualquer que seja o 

caminho para a resolução da atual crise nacional”. A atmosfera adensada pelo “estado de 

exceção permanente”75; por constantes remendos constitucionais; pela eternização do 

arcaísmo (privilégio e favor); pela aliança ultraconservadora entre Congresso Nacional, Poder 

Executivo e Supremo Tribunal Federal (guardiões dos interesses da burguesia) e etc. 

(BELLO, 2019), comprovam a falência da Carta Constitucional.  

É nítido, portanto, que “o direito não incide de mesma maneira em relação a 

cidadãos de diferentes classes sociais, etnias, gêneros, graus de escolaridade” (BELLO, 2019, 

p. 1796); igualmente, coaduna-se com Santos (2011, p. 87) quando ele afirma que “há 

cidadãos de classes diversas, há os que são mais cidadãos, os que são menos cidadãos e os que 

nem mesmo ainda o são”. E os imigrantes? Estes vivenciam, de acordo com Faquin e Bettiol 

Lanza (2019), “a última condição”.  

 

2.3.2 As Fronteiras da Cidadania  

 

A noção tradicional e imperante de cidadania a restringe aos limites das 

fronteiras geográficas – e abstratas – que envolvem um dado Estado-nação, isto é, está inscrita 

em um “senso comunitário nacional” (SALADINI, 2011; KANAS, 2018). Como escreve 

Moraes (2010 apud SALADINI, 2011 p.174), “a cidadania, é, entretanto, um conceito jurídico 

ligado diretamente ao nacional (nato ou naturalizado), que está no gozo de seus direitos 

políticos e tem possibilidade de participar da vida do Estado”.   

Nesse sentido, apesar dos esforços da comunidade internacional em propor 

uma “cidadania universal” ou “pós-nacional”, no limite, além das fronteiras nacionais 

 
75 “(...) em que se utilizam as medidas emergenciais a todo o momento para salvar os mercados, caracterizando 

uma subordinação do Estado ao mercado, com a exigência constante de adaptação do direito interno às 

necessidades do capital financeiro, que busca reduzir a deliberação democrática ao mínimo necessário, como se 

esta fosse uma mera formalidade” (BELLO, 2019, p. 1800). 
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ancorada na perspectiva dos direitos humanos universais, observa-se vários entraves no que 

toca a explanação dos direitos aos imigrantes, isto porque, como lembra Kanas (2018, p. 19), 

a crítica direcionada a essa perspectiva consiste justamente no fato de que ela não confronta 

de modo algum o Estado-nação, ou seja, “a aceitação de responsabilidades internacionais e a 

implementação de direitos universais segue dependente do Estado soberano”. Evidência disso, 

escreve a autora: no Brasil “ainda que os imigrantes possuam alguns direitos hoje, 

principalmente, civis e sociais, os direitos políticos permanecem como uma concessão e a 

desigualdade em relação aos nacionais permanece” (KANAS, 2018, p. 19). 

A cidadania “pós nacional” que alguns teóricos já consideram uma realidade 

emana de um debate bastante polêmico acerca da debilidade da soberania dos Estados-nação 

frente ao intenso processo de globalização e ao avanço dos direitos humanos universais no 

âmbito internacional, que independe da nacionalidade dos indivíduos. Entretanto, a soberania 

dos Estados permanece fortificada de modo que a regulação dos direitos e da cidadania ainda 

perpassa pela sua autoridade (REIS, 2004; TOLEDO; LEMES, 2021). E, tratando-se de 

políticas migratórias, concorda-se com Reis (2004, p. 159) “O fato de os estrangeiros gozarem 

de um maior número de direitos hoje não modifica a natureza da cidadania. O estrangeiro 

continua numa situação precária em relação ao cidadão”, isto porque “a participação política é 

fundamental na definição da nacionalidade/cidadania e vice-versa”, participação essa que é 

vetada aos imigrantes. A cidadania, os direitos e a identidade estão “fundamentalmente 

interligados”, e é o Estado que “detêm o controle sobre a própria identidade do indivíduo”, 

isso quer dizer que o reconhecimento da cidadania perpassa pela “definição de quem faz parte 

dos “nós”, de quem é nacional e, portanto, cidadão, é fundamental para a atribuição de 

determinados direitos” (REIS, 2004, p. 161). 

Portanto, ainda que alguns direitos sejam direcionados aos imigrantes, isso 

não indica, de forma alguma, a conquista da cidadania. Essa contradição que se expressa entre 

o “portar direitos” e estar apartado da “cidadania”, que hoje permeia a condição social do 

imigrante no Brasil, é parte de uma disputa política nas fronteiras que incide no Estado e na 

gestão migratória. Nesse caso, o Estado é pressionado por sujeitos sociais de interesses 

antagônicos.   

A existência de grupos de pressão com interesses tão díspares, aliados a 

interesses econômicos e políticos de outras naturezas, contribuiu para a 

formulação de políticas de imigração e nacionalidade complexas e, muitas 

vezes, incoerentes, que acabam não satisfazendo a nenhum dos lados e sendo 

taxadas de ineficazes, tanto pelos que defendem um fechamento maior, 

como pelos que defendem uma maior liberalização das fronteiras (REIS, 

2004, p. 160). 
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Obviamente, essa disputa não se limita às dinâmicas das fronteiras físicas. 

Explana-se também às fronteiras dos direitos. A conquista de uma nova política migratória em 

2017 é um exemplo cristalino das “disputas nas fronteiras” e, porventura, expressa 

sobremaneira uma contradição inconteste. 

 Assim, há que se levar em consideração o relativo avanço da LDM no que 

concerne os direitos sociais e civis formalmente sem distinção entre as situações 

documentadas e indocumentadas, ainda a extensão do direito de associação e de manifestação 

política de imigrantes, proibida à época do Estatuto do Estrangeiro (1980-2017). 

No entanto, os direitos políticos, isto é, o direito de voto e de ser eleito, 

ainda são é vetados em qualquer instância (municipal, estadual e federal). Esse quesito, em 

particular, é flagrante da fronteira da cidadania que se impõe e opõe o “nacional” e o “não-

nacional”. Ora, são os direitos políticos que conferem ao sujeito a participação em uma 

comunidade política, o direito de existir e decidir os rumos da sociedade, portanto, do ponto 

de vista do aparato jurídico do Estado-nação, os imigrantes não são cidadãos.    

Aqui, considera-se como fronteiras todas essas restrições e barreiras diante 

do acesso aos direitos e, consequentemente, à própria cidadania, que reforça as oposições 

entre as categorias de “nacional” e “não-nacional”. Mas, o que é fronteira? E, ainda, de que 

fronteira está a falar?   

Para Romizi (2021, s/p), a fronteira consiste numa “linha de demarcação – 

e, por extensão, o critério e as normas seguidas para traçá-la – que estabelece uma relação de 

inclusão/exclusão entre os elementos internos e externos com respeito a ela”. Nesse sentido, a 

fronteira diz respeito tanto a um sentido concreto, ou seja, geográfico, que delimita um 

Estado-nação, quando contém um sentido “simbólico” ou abstrato, que vai além do conjunto 

de normas jurídicas que definem os cidadãos e os não-cidadãos. Marca também os valores, as 

linhas que demarcam a identidade, isto é, as subjetividades em presença. 

Mezzadra (2019; 2015) também reflete à fronteira, especificamente, as 

fronteiras da cidadania desde a Europa entre o welfare state e o neoliberalismo.  

Esse autor cunhou a sua crítica à definição hegemônica de cidadania em 

meio ao acúmulo histórico de duas crises do capital – a crise da decadência do welfare state e 

a crise de 2008 -, as quais levaram profundas transformações para a Europa (seu nicho de 

pesquisa), e, segundo o autor, contribuíram para a crise teórica e prática da cidadania. De 

outro modo, nas palavras do próprio pesquisador, se, nos anos anteriores às crises, 

disseminava-se “uma imagem inclusiva e expansionista da cidadania”, após esse período o 
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que passou a predominar foram os processos de “exclusão” e estreitamento da cidadania 

(MEZZADRA, 2019, p. 100), fato que contribuiu para, “do ponto de vista teórico, uma 

renovada atenção ao movimento da cidadania” (MEZZADRA, 2019, p. 95, grifo do autor), no 

sentido mais simples do termo, passou-se a chamar atenção para o caráter conflituoso da 

cidadania. 

A partir disso, Mezzadra (2019) identificou nas migrações a “face visível” 

da ambiguidade da cidadania. A sua preocupação teórica consistiu em “abrir” esse conceito e 

perseguir “tanto as técnicas e as formas de sujeição que afetam os migrantes quanto suas 

práticas de subjetivação”, por meio das lutas dos imigrantes (MEZZADRA, 2015, p. 27). 

Apesar de se tratar de contextos e histórias tão distintas, como a do Brasil e a da Europa, a 

proposta do autor converge com o movimento que está sendo provocado neste trabalho: trazer 

à superfície a dialética entre dominação e subjetivação dos imigrantes. 

Pode-se dizer, portanto, que as “fronteiras da cidadania” para o imigrante 

consiste basicamente em diversas linhas que objetivam demarcar a distinção ou oposição 

entre “nacional” e imigrante “não-nacional”, e consequentemente, a segregação entre os 

próprios imigrantes a partir dos marcadores de classe, gênero, raça, etnia, nacionalidade, 

status jurídicos, entre outros (MEZZADRA, 2019).  

No entanto, ao tomar a fronteira76 como método, - e aí Mezzadra (2019) 

acaba por transcender o significado de fronteira como coisa -, identifica que, embora 

fortificadas, as fronteiras da cidadania não são impermeáveis às lutas e contestações. E é no 

momento do atravessamento das fronteiras (através das lutas nas fronteiras) que é possível 

capturar o momento exato da produção de subjetividade.  

Nesse sentido, o pesquisador italiano vai dizer que o ato de atravessamento 

das múltiplas fronteiras é o elemento que desestabiliza o conceito e a prática da cidadania 

convencional, das suas bases restritas ao nacional, como marcadora da “inclusão” e da 

“exclusão”, ou do que está dentro e o que deve permanecer fora, daí deriva outra definição. A 

proposição do conceito de “inclusão diferenciada” em detrimento do de “exclusão” converge 

para a noção de que o imigrante, ainda que ausente de “status” (sentido marshalliano) de 

cidadão, é detentor de atos e práticas de cidadania.  

Por fim, como o autor volta a escrever em outro texto (agora voltado para a 

 
76 Resgatar a diferenciação feita pelo autor entre fronteira e confim, talvez sirva para clarear o que ele considera 

enquanto fronteira: “Enquanto esse último [fronteira] diz respeito a um “espaço de transição” no qual se 

relacionam diversas forças e sujeitos, confrontando-se e encontrando-se colocando de qualquer forma em jogo (e 

modificando) a sua “identidade”, o confim, desde o seu sentido original de sulco traçado na terra, instituí uma 

linha de divisão que protege espaços políticos, sociais e simbólicos constituídos e consolidados” (MEZZADRA, 

2019, p. 122). 
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América Latina), esse movimento – de permear a cidadania - consiste em um campo ardente 

de “conflitos y tensiones, constituidos por el choque entre las subjetividades y las prácticas de 

insubordinación con los controles políticos, jurídicos y violencias formales e informales que 

intentan gobernarlas” (CORDERO; MEZZADRA; VARELA, 2019, p.11).  

As lutas nas fronteiras da cidadania permearam todo o contexto migratório 

da década de 2010 no Brasil - inclusive, no período em que se manifestar politicamente era 

proibido ao imigrante. Inúmeras foram as tentativas de transpô-la, todas derrotadas justamente 

porque defrontaram-se com a fortificada soberania do Estado nacional. Todavia, cumpre 

indagar-se: quais foram as contribuições e os impasses gerados nesses conflitos? O que 

representou as ações dos imigrantes não apenas na luta pela cidadania para essa população 

específica, mas no conjunto dos históricos conflitos raciais e pela moradia no Brasil?        

No sentido de refletir essas questões, são apresentados no próximo capítulo 

dois casos que expressam experiências políticas diferentes de imigrantes que germinaram no 

âmbito dos conflitos raciais e por habitação no Brasil. Buscará identificar quais foram as 

ações, as articulações, os impactos e os impasses originados do choque entre os “heréticos” 

“nacionais” e “não-nacionais”. Além disso, procura-se conhecer o que esses “novos 

personagens” agregam às velhas lutas.    
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CAPÍTULO 3 - NOVOS PERSONAGENS, VELHAS LUTAS 

 

3.1 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Das muitas coisas que se aprendem com os imigrantes, a maior delas é que 

esses sujeitos não carecem de mediadores para canalizar suas vozes –e, com razão. Eles 

almejam falar por si mesmos, tampouco desejam ser dissecados como meros objetos de 

pesquisa. Zelaya (2016, p. 403) narra que, ao procurar a liderança do GRIST para realizar a 

sua pesquisa de doutorado, o imigrante a questionou sobre a posição dos pesquisadores ante 

aos imigrantes, chegando a compará-los a outros mediadores da sociedade civil (ONGs; 

entidades religiosas etc.) que “falam sobre os imigrantes e nos tratam apenas como objetos de 

pesquisa”. Desse modo, o imigrante ao invés de conceder entrevista, convidou a antropóloga 

para conhecer a realidade dos imigrantes moradores da ocupação Cambridge. Decerto, essa 

interpelação leva a repensar o posicionamento do pesquisador das Ciências Sociais e das 

Ciências Sociais Aplicadas diante dos sujeitos de pesquisa, debate que não é novo.   

A experiência enquanto imigrante e a sensibilidade de Abdelmalek Sayad 

(1998) o levou a captar esse impasse e revolucionar o método de pesquisa em migração. No 

prefácio do livro de Sayad (1998, p. 9) Bourdieu escreve logo nas primeiras linhas: “Com 

Abdelmalek Sayad, o sociólogo torna-se escrivão público. Ele dá voz àqueles que dela são 

mais cruelmente despossuídos [...] sem jamais instituir-se como porta-voz, sem jamais se 

valer da palavra dada”.  

Hoje, já está bastante nítido que existe na pesquisa social uma “identidade 

entre sujeito e objeto” justamente por se tratar de uma relação entre “seres humanos que, por 

razões culturais, de classe, de faixa etária, ou por qualquer outro motivo, têm um substrato 

comum de identidade com o investigador, tomando-os solidariamente imbricados e 

comprometidos” (MINAYO, 2001, p. 14).  

No entanto, a presente investigação, seguiu um percurso metodológico 

diferente, privilegiando as técnicas de pesquisa bibliográfica e documental, tendo em vista os 

seus limites e a própria historicidade dos casos que se propôs a estudar, localizados no tempo 

e no espaço inalcançáveis neste momento. 

Dito isso, este estudo é de caráter qualitativo e apoia-se no estudo de caso 

como uma estratégia de pesquisa. De acordo com Gil (2002, p. 54), utiliza-se o estudo de 
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casos com o intuito de estudar “um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto real, 

onde os limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente percebidos”. Sendo ainda 

uma modalidade pertinente para descrever, explorar e explanar os determinantes e os 

impactos de um dado fenômeno, as palavras-chave do estudo de caso é justamente como e por 

quê. 

Com base em Goode e Hatt, Orsolini e Oliveira (2010, p. 10) explicam que,  

O estudo de caso permite investigar, em profundidade, o desenvolvimento, 

as características e demais aspectos constitutivos de qualquer unidade social: 

um indivíduo; um núcleo familiar; um grupo social etc. [...] permite que se 

organize todos os dados de caráter social do objeto estudado e, assim, se 

mantenha preservados, de forma íntegra, sua natureza e caráter. 

 

Ainda possibilita expandir a investigação dada a flexibilidade no que tange 

ao planejamento e a combinação de várias técnicas de pesquisa que é, para Gil (2002, p. 140), 

o “princípio básico que não pode ser descartado”, pois, “obter dados mediante procedimentos 

diversos é fundamental para garantir a qualidade dos resultados obtidos”. 

Nessa direção, para Yin (2001, p. 32-33), “o estudo de caso como estratégia 

de pesquisa compreende um método que abrange tudo – com a lógica de planejamento 

incorporando abordagens específicas à coleta de dados e à análise dos dados”.  

Não obstante, ao contrário do muito apregoado, o estudo de caso ancora-se 

em um planejamento que se materializa em um conjunto de etapas, como por exemplo a 

“formulação do problema; definição da unidade-caso; determinação do número de casos; 

elaboração do protocolo; coleta de dados; avaliação e análise dos dados; e preparação do 

relatório” (GIL, 2002, p. 137).  

Tendo em vista que essa estratégia de pesquisa responde ao objetivo de 

problematizar as ações dos imigrantes no conjunto das lutas antirracistas e pela moradia no 

Brasil a partir de duas experiências coletivas, a seguir serão brevemente apresentados os 

procedimentos metodológicos que envolveram a delimitação e seleção dos casos, as técnicas 

utilizadas para a coleta de dados e as fontes dos dados.  

Para Gil (2002, p. 138), o caso abrange tanto um indivíduo inserido em um 

dado contexto, quanto grupos sociais de qualquer natureza social, ou seja, “um pequeno 

grupo, uma organização, um conjunto de relações, um papel social, um processo social, uma 

comunidade, uma nação ou mesmo toda uma cultura”. O autor ainda elenca três modalidades 

de estudos de casos: 1) o intrínseco: estudo focado no profundo conhecimento do caso sem o 

propósito de produzir conhecimento teórico; 2) o instrumental: cujo caso é concebido como 

mediação para atingir outros objetivos; 3) e o estudo de caso coletivo: que permite conhecer 
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as características de um grupo e a sua relação com o contexto que afeta e é ele mesmo 

afetado, assim, por meio desta modalidade “torna-se possível aprimorar o conhecimento 

acerca do universo a que pertencem” (GIL, 2002 p. 139). 

Portanto, essa pesquisa alinha-se à modalidade de estudo de caso coletivo. 

De tal sorte, o itinerário feito até aqui procurou dar conta do contexto, ou seja, nos capítulos 

anteriores, foi possível aproximar-se do universo no qual se desenvolvem os processos 

migratórios recentes, passando pelas determinações da migração internacional, descobrindo 

quem é o sujeito que migra e as estruturas do Estado nacional que passa a ser o seu novo lugar 

de residência e de trabalho. Especificamente, buscou conhecer os entraves raciais e 

habitacionais que os recepcionam, de modo que, cabe agora entender como e por que esses 

sujeitos agem dentro dessa realidade. 

Esse estudo é parte de um processo que se iniciou muito antes da definição 

do objeto em presença. Com o intuito de conhecer a relação entre movimentos sociais e 

migração, foi realizado em uma investigação anterior (LEMES; BETTIOL LANZA, 2020) 

um mapeamento das experiências políticas dos imigrantes que estabeleceram alguma relação 

com os movimentos sociais brasileiros.  

Para o levantamento dos casos, aquela pesquisa considerou três critérios 

básicos: a) espacial: delimitando as experiências que ocorreram em todo território brasileiro – 

essa explanação foi mediada pela não identificação de experiências dessa natureza na Região 

Metropolitana de Londrina que, embora houvesse diversas Associações de imigrantes 

próximas (predominantemente de caráter assistencialista), não foi possível encontrar 

fragmentos que indicassem a relação entre imigrantes e os movimentos sociais na dita 

localidade; b) temporal: considerando as experiências que ocorreram no período de 2010 a 

2019, que diz respeito à década de maior intensidade no que concerne aos fluxos migratórios 

do tipo Sul-Sul no Brasil; c) e optou-se pelas experiências contenciosas que envolveram um 

conjunto amplo de agentes brasileiros e imigrantes, em especial, os movimentos sociais. Isto 

porque naquela ocasião, além de não encontrado casos de manifestação pública de imigrantes 

sem o apoio dos indivíduos brasileiras (isso, portanto, não significa afirmar que não existiam), 

predominavam as articulações das organizações da sociedade civil de cunho confessional, o 

que levou a indagar qual era a contribuição de outros agente externos na luta conjunta para a 

defesa dos direitos dos imigrantes, foi assim que os movimentos sociais/populares, dado o seu 

itinerário de batalha pela cidadania, emergiram como campo a ser investigado77.      

 
77 Convém sinalizar que, em uma pesquisa bibliográfica realizada em 2019, nos principais indexadores de 

trabalhos científicos como SCIELO e Google Acadêmico, e também em periódicos cujo escopo volta-se 
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A supracitada pesquisa amparou-se exclusivamente na análise bibliográfica 

e documental, considerando para o levantamento dos casos tanto os textos científicos, quanto 

as reportagens das mídias digitais alternativas.78 Em termos de resultados, encontrou-se dez 

casos, apresentados no quadro 1. 

Nos limites daquela pesquisa, concluiu-se que havia pouca documentação, 

historicização do fenômeno e as informações encontradas também traziam limitados dados 

sobre a contextualização das lutas.  

Dentre as hipóteses provocadas pela análise dos dados, foi destacado o 

caráter episódico e esporádico do fenômeno, ou seja, a maioria das experiências ocorreram 

sobre fatos específicos e não se desenvolveram em uma relação contínua. Também chamou 

atenção o fato de que as ONGs e organizações confessionais, quando não assumem o papel de 

tutela sobre a população imigrante e as suas lutas, são, em muitos casos, a ponte entre os 

imigrantes e os movimentos sociais. Tal pesquisa também sugeriu que as experiências em que 

se conseguiu aglutinar o maior número de movimentos sociais/populares resultaram nas 

práticas políticas ao estilo de manifestos, abaixo-assinados, notas de repúdios etc. Restou, 

portanto, o exercício de um olhar mais profundo sobre aquelas experiências. Por essa razão, 

os casos foram recuperados e considerados potenciais para o presente estudo. 

 

 

 

 

 

 

    

 
 
 
exclusivamente ao tema das migrações como a Revista Travessia: revista do migrante, CSEM (Centro 

Scalabriniano de Estudos Migratórios) e REMHU (Revista interdisciplinar da mobilidade humana), revelou que 

a relação entre imigrantes e movimentos sociais no Brasil era pouco estudada. Na ocasião, encontrou-se cinco 

artigos e duas dissertações que dialogam diretamente ou indiretamente com essa problemática; os trabalhos 

selecionados são apresentados no quadro 1.  
78 À época, a opção pelas mídias independentes foi orientada pela compreensão da seara midiática como um 

“campo de disputa”. Logo, percebeu-se que a grande mídia nacional ocultava as lutas que envolvem a questão 

migratória e, em igual medida, contribuíam para forjar um ambiente de criminalização da migração periférica. Já 

as mídias alternativas consideradas (Missão Paz, MigraMundo e CDHIC – Centro de Direitos Humanos e 

Cidadania do Imigrante) manifestavam “discursos e práticas contraestratégicas” (COGO, 2019, p. 438). Ou seja, 

para além de canais de informação, são instituições que visam construir do ponto de vista prático melhores 

condições para a integração dos imigrantes. Com base nesses dois pilares (informação e prática), tais instituições 

propagam uma cultura contrária àquela circulada pela mídia mainstream, pressupondo um maior grau de 

afinidade e fidelidade com a cobertura dos fatos políticos em torno do contexto migratório. 
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Quadro 1: Experiências políticas de imigrantes articuladas com Movimentos Sociais no 

Brasil (2010-2019) 

 

Caso/Reivindicação Estratégia 

Política 

Movimentos 

Sociais Envolvidos 

Fonte  Ano Local 

Caso 1: Mobilização Zulmira 

Somos Nós - Justiça pelo 

assassinato de Zulmira  

Carta de 

Representação e 

Protesto de Rua  

Movimento Negro (ANGOLANA..., 2012); 
Leão e Demant (2016); 

Malomalo (2016). 

2012 São Paulo 

Caso 2: Manifestação dos 

sindicatos contra o trabalho 

escravo imigrante   

Protesto de Rua Sindicatos (SINDICATOS..., 2012) 2012 São Paulo 

Caso 3: II Congreso de la 

Confederación Sindical de las 

Américas (CSA) - Priorização 

dos direitos trabalhistas dos 

imigrantes 

Programa de 

Ação  

Sindicato (MOVIMIENTO..., 

2012) 

2012 América 

Latina 

Caso 4: Manifestação em torno 

do assassinato do menino 

Brayan Capcha – Justiça para o 

caso e contra a violência 

urbana   

Protesto de Rua Mov. De Imigrantes 

Bolivianos 

Leão e Demant (2016); 

Zanella (2014); Neto 

(2014) 

2013 São Paulo 

Caso 5: Combate à 

criminalização da migração 

pela mídia 

Carta-Manifesto CUT e Marcha Grito dos 

Excluídos 

(ORGANIZAÇÕES..., 

2013) 

2013 Brasil 

Caso 6: Atividades 

socioeducativa com imigrantes  

Formação 

Política 

CUT e Marcha Grito dos 

Excluídos 

Delfim (2015a) 2015 São Paulo 

Caso 7: Manifestação em 

defesa dos direitos da Mulher 

Imigrante  

Marcha Movimento de Mulheres Waldman e Morales 

(2016) 

2015 São Paulo 

Caso 8: Pressão popular para a 

ratificação da nova Lei da 

Migração  

Carta-Manifesto MST, Movimento 

Palestina para Tod@s, 

Movimento Humanista 

Internacional, 

Movimento 

Socioambiental Puraké e 

Sindicato 

Delfim (2017) 2017 Brasil 

Caso 9: Combate à Xenofobia  Nota de 

Repúdio 

Movimento 

Socioambiental Puraké 

(NOTA..., 2018) 2018 Roraima 

Caso 10: GRIST -Acesso à 

Moradia  

Ocupação Movimentos de Sem-

Teto 

Martins (2018) 2018 São Paulo 

Fonte: Dos autores a partir da pesquisa documental (LEMES; BETTIOL LANZA, 2020). 

 

Com base nesse levantamento e no objetivo do presente trabalho, foram 

selecionados dois casos para o estudo: o caso da Mobilização Zulmira Somos Nós (MZSN) e 

o caso do Grupo de Refugiados e Imigrantes Sem-teto (GRIST). Os critérios de seleção 

consistiram na natureza dos eventos, isto é, considerou-se aqueles que apresentaram 

demandas e ações que ligassem os imigrantes às lutas contemporâneas travadas por 

autóctones no Brasil. Também foram consideradas as práticas exercidas; deveriam apresentar 

estratégias contenciosas (protestos de rua e/ou ocupação de espaços públicos) que envolveram 
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diretamente os personagens imigrantes e autóctones, que relativamente se prolongaram no 

tempo. Por fim, privilegiou-se as experiências que tiveram maior quantidade de material 

disponível. 

Convém sublinhar que os dois casos ocorreram na capital de São Paulo79, no 

período anterior à aprovação e ratificação da LDM, como visto, num contexto em que as 

manifestações políticas de imigrantes eram consideradas ilegais. É importante advertir ainda 

que os casos possuem naturezas, demandas, objetos de lutas e personagens distintos.  

A MZSN foi uma frente ampla de atuação, envolveu imigrantes e diversos 

outros movimentos sociais/populares, coletivos e organizações da sociedade civil a partir de 

um fato de indignação. Essa frente desenvolveu uma agenda de luta que foi materializada em 

esporádicos protestos e ações de outras naturezas para o enfrentamento ao racismo. Já o 

GRIST foi um grupo formado e liderado por imigrantes no interior de um movimento popular 

de moradia, esse coletivo acionou um conjunto de ações diversificadas, dentre os seus 

objetivos de luta, o direito à moradia era um deles.  

 Entende-se que tratar de dois casos de natureza distinta traz vantagens e 

desvantagens, sobre a última, à priori, reconhece-se os limites de identificar padrões, 

tendências e tecer comparações e generalizações mais precisas. As vantagens, por seu turno, 

consistem em capturar a pluralidade de práticas, ações e os contextos nos quais as lutas dos 

imigrantes recentes estão germinando e ainda permitem conhecer as expressões particulares e 

as situações que os imigrantes vivenciam em cada um desses espaços.  

Foi dito que o estudo de caso tem uma característica flexível, portanto, 

compreende a combinação de um conjunto de técnicas de pesquisa. Diante disso, esse 

trabalho mantém a abordagem bibliográfica e documental, envolvendo um conjunto amplo de 

materiais, fontes e dados recuperados de teses, dissertações, artigos, reportagens, notícias 

jornalísticas, músicas e longa-metragem. Todavia, desde logo, se faz oportuno destacar que os 

documentos que passaram por um tratamento analítico foram privilegiados para a 

reconstrução dessas histórias, pois, os seus autores, na ótica deste trabalho, constituem-se 

enquanto pesquisadores-testemunhas. 

Entende-se a pesquisa bibliográfica, na sua definição restrita, como um 

procedimento “que visa identificar informação bibliográfica, selecionar os documentos 

 
79 No que tange a concentração das experiências em São Paulo, é preciso considerar a cidade como um destino 

historicamente privilegiado dos imigrantes, notadamente pelas suas estruturas econômicas, que logo associa a 

cidade às oportunidades de trabalho; no campo das lutas sociais é preciso considerar sua posição estratégica no 

contexto nacional, sendo um verdadeiro “laboratório” de lutas sociais, “dali vozes ecoam com maior facilidade e 

para ali os olhares (principalmente do Estado) estão mais atentos” (ZANELLA, 2014, p. 65). 
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pertinentes ao tema estudado e proceder à respectiva anotação ou fichamento das referências e 

dos dados dos documentos para que sejam posteriormente utilizados na redação de um 

trabalho acadêmico” (STUMPF, 2006, p. 51), assim, abrange todos os documentos que 

receberam um tratamento científico. Aqui, especificamente, utilizou-se essa técnica para 

identificar quando e como os casos supracitados foram retratados no meio científico, bem 

como utilizou-se esses estudos como fonte de dados empíricos sobre os casos, considerando a 

forma detalhada com que apresentaram as experiências, aspecto ausente nos documentos de 

outras naturezas.      

Com o intuito de reconstruir esses casos de maneira mais fidedigna à 

realidade, buscou-se também por outras fontes que não receberam trato analítico. Para tanto, 

apoiou-se na noção de documento de Cellard (2012), tanto do ponto de vista de uma 

perspectiva globalizante que abrange outros dados para além dos escritos (música e longa-

metragem), tanto no que diz respeito aos documentos escritos de domínio “público não 

arquivado”, ou seja, as reportagens e notícias das mídias digitais.  

A coleta de dados ocorreu exclusivamente por intermédio da internet. A 

partir da definição dos casos, iniciou-se a busca por documentos na imprensa alternativa, 

utilizando a barra de pesquisa do Google; em Blogs; e em redes sociais (Facebook), tendo 

sempre como palavras-chave as denominações dos casos.  

Malgrado o caráter amplo da pesquisa, os principais documentos 

(reportagens e notícias) foram encontrados na imprensa alternativa. No que concerne às fontes 

com trato científico, utilizou-se o indexador de periódicos SCIELO e o Google Acadêmico, 

tendo por base as mesmas palavras-chave, alguns dos documentos já haviam sido 

identificados em pesquisa anterior. Foi feito ainda um contato com o GRIST por meio do 

correio eletrônico em fevereiro de 2021.  

  Com base na análise documental (CELLARD, 2012), as fontes foram 

submetidas ao exame e interpretação crítica, considerando o contexto de produção, as 

identidades dos/as autores/as e instituições que os disponibilizaram, a confiabilidade dos 

materiais, a sua natureza e o seu conteúdo. Além do mais, buscou-se confrontar as 

informações encontradas. De posse desse conjunto de materiais e de dados, buscou-se 

conhecer os casos selecionados a partir de eixos e perguntas:  

• Eixo 1: participação dos imigrantes na organização, mobilização e 

tomada de decisão: qual a demanda inicial? Os imigrantes 

participaram da organização das experiências? Como? Quem foram 

os agentes mobilizadores?  
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• Eixo 2: participação dos imigrantes no processo: onde se localiza a 

voz do imigrante? Durante o processo os imigrantes participaram da 

definição de novas estratégias? A experiência foi redimensionada? 

• Eixo 3: desdobramentos: emergiram outras demandas e 

reivindicações? Surgiram outras organizações? Quais as 

contribuições dessas experiências para as lutas sociais no Brasil?  

 

Por último, cabe advertir que os documentos sem trato científico serviram 

de apoio, complemento e contraste das narrativas dos pesquisadores-testemunhas. Não 

obstante, utiliza-se essa nomenclatura para enfatizar que os textos selecionados descrevem os 

fenômenos dos quais os seus atores estiveram imersos, não apenas com pesquisadores. O 

sociólogo congolês Malomalo (2016, p. 3), por exemplo, é fundador do IDDAB80 e se 

descreve como “parte da memória coletiva da Diáspora Africana contemporânea no Brasil [...] 

e serve-se, na sua escrita, da sua experiência de imigrante-testemunha dos acontecimentos”, 

ademais, seu texto traz contribuições importantes, visto que se trata do olhar de um dos 

articuladores da MZSN. Salles (2018), por seu turno, é um médico baiano que integrou o 

GRIST como profissional da saúde e como militante, auxiliando no planejamento das 

atividades do coletivo. Ele relata na sua dissertação que: “Em muitas situações, fui também 

um dos sujeitos de intervenção. Frente a isso, deixo claro que, longe de ser um observador 

distante, fui em muitas situações participante nas diversas veredas pelas quais os enovelados 

percursos se descreveram” (SALLES, 2018, p. 20). Leão (2020), em seu estudo sobre o caso 

de Zulmira Cardoso e do menino Brayan, realizou entrevistas com quatro sujeitos que ele 

considerou “pessoas-chave” em ambas as experiências, além disso, também esteve “envolvido 

nas duas mobilizações, como membro do Fórum Social pela Integração e Direitos Humanos 

dos Migrantes no Brasil (FSIDHM)” (LEÃO, 2020, p. 273). A antropóloga Zelaya (2017, p. 

411), durante o seu estágio de doutorado, que resultou na tese sobre o protagonismo 

imigrante, também se envolveu com o GRIST, participando de festivais e de rodas de 

conversa realizadas pelo coletivo. Particularmente, o seu envolvimento ocorreu por meio do 

auxílio em uma peça de divulgação de um projeto da liderança do GRIST: “fui convidada 

àquele evento por [liderança do GRIST] depois de ter gravado imagens para um vídeo 

promocional sobre a sua mais recente iniciativa comercial [...]”.  

 
80 “O ‘Instituto do Desenvolvimento da África no Brasil’ (IDDAB), foi fundado em 2008, em São Paulo [...]. É 

uma associação pan-africanista e têm por objetivo a defesa dos direitos dos imigrantes africanos/as e o 

desenvolvimento das comunidades negras. Continua operando hoje em São Paulo e Salvador” (MALOMALO, 

2018, p. 485). 
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De forma alguma essas fontes substituem o campo, a relação com os 

sujeitos, com a realidade vivida por eles. Entretanto, dentro dos limites, julga-se que a 

estratégia de pesquisa adotada aqui cumpre minimamente os requisitos exigidos, sobretudo 

dada a própria historicidade dos fenômenos. A partir desse amplo conjunto de materiais, de 

dados e olhares, buscou-se recuperar os vestígios das duas experiências citadas, pois, como 

ensina Gramsci (2011), toda história subalterna deve ser documentada e valorizada. Essa é 

uma das propostas desse texto.  

 

3.2 O CASO DA MOBILIZAÇÃO ZULMIRA SOMOS NÓS 

 Nossas vidas expostas a um crime comum 

Estrangeiro morto a bala, pra eles é só mais um 

E aqui ninguém se cala, desde 2001 

Que sofro com isso na pele sem ter feito mal algum 

Que segurança temos no país do futuro 

Que esperança vemos se vivemos no escuro 

Onde a certeza de morrer # tá fácil demais 

Por isso eu abro meu questionamento 

 

Música: Zulmira Descanse em Paz,  

composição de Kanhanga, 2012  

 

Em 2012 havia 31.806 imigrantes africanos “regularizados” no Brasil, 

provenientes de 48 dos 54 países que compõem aquele continente. Desses, 11.027 

correspondiam à cabo-verdianos, 4.257 à angolanos e 3.072 à nigerianos. À época, essas eram 

as três nacionalidades africanas de maior presença no Brasil (MALOMALO, 2016).  

Como já discutido, o deslocamento de pessoas do continente africano em 

direção ao Brasil é histórico. O sociólogo Bas’Ilele Malomalo (2016) identifica dois períodos 

significativos dessa imigração no País, cuja periodicidade acompanha as fases colonial e pós-

colonial na África. O primeiro, compreendido como “Diáspora Africana”, divide-se em dois 

momentos: do século XVI ao XIX, na ocasião do sequestro de pessoas africanas e 

escravizadas no País e a imigração ao longo do século XX; já compondo a dinâmica dos 

fluxos modernos, essa categoria também abrange os afrodescendentes. O segundo período, 
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identificado pelo autor como a “Diáspora Africana Contemporânea”, está relacionado aos 

deslocamentos atuais emergentes no final do século XX, posterior às lutas de libertação dos 

países africanos.   

De acordo com o sociólogo, essa última “Diáspora” é composta pela 

diversidade de nacionalidades, desdobrando-se no que ele considera como três modalidades 

migratórias: “(i)migrantes, estudantes e trabalhadores” (MALOMALO, 2016, p. 7). Interessa 

aqui chamar atenção, especificamente, para a modalidade migratória de estudantes.  

De acordo com dados do Ministério das Relações Exteriores (MRE), entre 

2000 e 2019, as universidades brasileiras, por meio do Programa de Estudantes-Convênio de 

Graduação - PEC-G, receberam 10.670 estudantes de países periféricos. Desses, cerca de 

7.991 eram imigrantes provenientes do continente africano; 2.592 estudantes de países da 

América Latina e Caribe; e 87 pessoas do continente asiático vieram cursar o ensino superior 

em universidades brasileiras ao longo das duas últimas décadas (BRASIL, 2019?a).   

No mesmo período, pelo Programa de Estudantes-Convênio de Pós-

Graduação - PEC-PG, 3.027, pessoas oriundas do Sul Global passaram pelas universidades 

brasileiras, sendo 2.060 estudantes provenientes da América Latina e Caribe, 870 estudantes 

vieram do continente africano e 97 estudantes de pós-graduação do continente asiático 

(BRASIL, 2019?b). 

Ambos os programas fazem parte do acordo de cooperação educacional, 

cultural ou científico-tecnológico do qual participam países da África, da América Latina e 

Caribe, do continente asiático e alguns países da Europa.  

O PEC-G foi criado oficialmente no início da Ditadura Militar, em 1965, e 

atualmente é regulamentado pelo Decreto nº 7.948/2013. Entre os aspectos mais salientes 

desse Decreto destaca-se no seu art. 13 a proibição dos imigrantes de trabalharem no País. 

Além disso, o programa não prevê auxílio financeiro aos graduandos, entretanto, indica a 

possibilidade das instituições participantes do PEC-G fornecer bolsas de estudos aos 

imigrantes (BRASIL, 2013). Por seu turno, o PEC-PG, criado em 1981, é administrado 

conjuntamente pelo MRE, MEC/CAPES e MCTI/CNPq e oferece aos imigrantes pós-

graduandos bolsas de mestrado e doutorado nos valores equivalentes destinados aos 

estudantes brasileiros. 

 De todos os modos, a migração atrelada à educação é, necessariamente, 

uma situação provisória (juridicamente, por meio do visto temporário). Ou seja, a 

permanência desses sujeitos no País é tolerada apenas no período e em razão do vínculo 

institucional. Porém, ainda que seja uma migração que tem por base outra motivação, a priori 
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diferente da determinação socioeconômica (trabalho, guerra, fome etc.), não isenta esses 

sujeitos de desafios, tendo em vista, sobretudo, o seu perfil (raça, religião, idioma etc.) e a sua 

origem, que como os dados do MRE mostram, são provenientes de países periféricos.  

Alguns dos desafios por que passam parte dos estudantes africanos no Brasil 

evidenciam que esses sujeitos estão bem longe de serem constitutivos da classe dominante. O 

“mito” dos estudantes africanos pertencentes às classes médias ou à burguesia de que fala 

Malomalo (2017) contribuiu para o encarecimento dos aluguéis destinados a esses sujeitos em 

determinados municípios do Ceará. Correia Junior et al. (2017), também no Ceará, destacam a 

vulnerabilidade socioeconômica a que são submetidos os estudantes africanos, sobretudo 

aqueles que mantêm vínculos com as instituições privadas de ensino superior no Brasil, dentre 

as situações, o não acesso à alimentação é um dos mais graves.81   

Tudo isso para dizer que até mesmo os sujeitos que migram tendo a 

educação como motivação principal, quer por meios dos programas de acordos e cooperação 

internacional, quer pela via privada, não estão isentos dos dilemas de classe, raça, etnia, 

gênero etc. 

 

3.2.1 O Fato 

 

A história de Zulmira Cardoso se entrelaça às trajetórias anônimas que 

compõem a chamada “Diáspora Africana Moderna” no Brasil. À época, Zulmira tinha 26 

anos. Proveniente de Angola, no Brasil se graduou pela UNIP/SP e, em 2012, estava em vias 

de concluir o mestrado em Engenharia pela UNINOVE/SP. Segundo um jornal angolano, a 

estudante pretendia retornar ao país africano no ano seguinte, “para trabalhar e constituir 

família” (GOMES, 2012). 

Porém, no dia 22 de maio de 2012, enquanto socializava com alguns 

amigos, também provenientes de Angola, em um bar no Brás/SP (bairro em que residia), 

 
81  De acordo com os autores, parte das universidades e faculdades brasileiras privadas divulgam largamente os 

seus cursos no exterior, inclusive, no continente africano, oferecendo, dentre outras coisas, acesso à moradia aos 

sujeitos que cruzarem o Atlântico para estudarem no Brasil. Todavia, ao chegarem aqui, a realidade é bem outra. 

Uma vez no País, os imigrantes descobrem as taxas, os juros, o aumento progressivo das mensalidades, a 

dificuldade de encontrar moradia etc. E, no caso de atraso das mensalidades, os imigrantes são penalizados; 

nessas situações, as instituições não emitem a declaração de vínculo institucional exigido para a renovação do 

visto pela PF, fato que contribui para que parte desses sujeitos sejam lançados à situação indocumentada. Em 

geral, essas situações acarretam no “atraso dos pagamentos de aluguel, luz, água, mensalidades das faculdades, 

chegando, inclusive à falta de alimentação” (CORREIA JUNIOR et al., 2017, p. 252). 
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Zulmira e os seus conterrâneos foram vítimas da violência racial que atravessa o Brasil há 

séculos.  

Uma discussão de bar na rua Cavalheiro, no Brás, região central de São 

Paulo, terminou com uma universitária angolana morta e três outros 

angolanos feridos na noite de terça-feira (22). Até as 3h30, ninguém havia 

sido preso. Segundo testemunhas, os angolanos estavam bebendo em um bar 

quando dois outros clientes, brasileiros, teriam xingado o grupo, com termos 

como “macacos”. Houve uma discussão e os brasileiros foram embora. 

Cerca de 20 minutos depois, um dos brasileiros voltou, em um Golf prata, 

desceu do veículo e atirou contra o grupo de angolanos. Zulmira de Souza 

Borges Cardoso, 26, estudante de engenharia na Uninove, foi atingida e 

morreu no local. Celina Bento Mendonça, 34, grávida de cerca de oito 

meses, acabou ferida por pelo menos dois tiros, um deles na barriga. Gaspar 

Armando Mateus, 27, foi baleado na perna. Renovaldo Manoel Capenda, 32, 

também foi atingido (ESTADÃO apud MALOMALO, 2016, p. 11). 

 

A epígrafe que abriu essa seção é um trecho da música de autoria do rapper 

angolano Kanhanga, em homenagem à estudante assassinada. Não obstante, mais do que uma 

homenagem, a música ecoa como uma denúncia; um protesto. Suas potentes estrofes 

interpelam toda a sociedade: “Por que o racismo ainda existe nesse mundo?”. 

No dia seguinte ao fato, Malomalo (2016), então coordenador do IDDAB, 

escreveu uma “nota de apelo” denunciando o assassinato de Zulmira e os impactos do racismo 

brasileiro sobre a população imigrante e autóctone82. Dias depois, em 25 de maio (dia da 

África), o CDHIC publicou uma nota de repúdio sobre o assassinado da imigrante angolana e 

expressou seu apoio ao IDDAB. Mais do que reiterar a indignação diante do fato, a nota 

representou o chamamento público à luta:   

    Registramos nossa solidariedade com as comunidades de Angolanos no 

Brasil e manifestamo-nos favoráveis às mobilizações, protestos e pedidos de 

Justiça para esse caso, como o protesto ocorrido no Rio de Janeiro e de 

outros grupos organizados que denunciam o Genocídio da Juventude Negra 

(REPÚDIO..., 2012). 

 

Juntos, o IDDAB na figura de Malomalo e o CDHIC começaram a articular 

a rede de atores sociais comprometidos com a migração e com o combate ao racismo. Eis aí o 

início da aglutinação de diversos personagens, estudantes angolanos, coletivos de imigrantes, 

movimento negro e organizações da sociedade civil que culminou na ampla frente de luta 

denominada Mobilização Zulmira Somos Nós.  

 

 
82 A nota foi publicada na página do IDDAB e pode ser consultada em: https://iddab.wordpress.com/page/16/. 

Acesso em: 13 mai. 2021. 

https://iddab.wordpress.com/page/16/
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3.2.2 A luta  

 

Antes da criação da MZSN, a comunidade angolana de São Paulo já tomava 

os espaços públicos exigindo justiça para o caso, uma dessas manifestações ocorreu no saguão 

do aeroporto de Guarulhos/SP, na ocasião do translado do corpo da estudante para Angola 

(ANGOLANOS..., 2012).  

A MZSN surgiu em 30 de maio de 2012 após uma reunião realizada no 

interior da Câmara Municipal de São Paulo; espaço “cedido” por um vereador do Partido dos 

Trabalhadores. Malomalo (2016, p. 14-16) narra a ocasião da formação dessa frente que, 

dentre outros agentes, estavam presentes   

  Os estudantes africanos, especialmente angolanos, as entidades do 

movimento negro, as associações de defesa de direitos humanos e de 

imigrantes que tomaram parte desta reunião se juntaram num movimento 

que foi batizado pelo jornalista e ativista negro Hugo Ferreira Zambukaki de 

“Mobilização Zulmira Somos Nós”. De fato, foi um movimento político que 

agregou os imigrantes africanos e não africanos em torno da morte desta 

estudante. 

 

O caso de Zulmira Cardoso se tornou o estandarte de uma luta conjunta. De 

acordo com Leão (2020), mais 40 organizações agregaram o movimento. Chama atenção a 

diversidade dos agentes envolvidos no caso, incluindo algumas organizações de imigrantes 

latino-americanos (MALOMALO, 2016; LEÃO, 2020).   

Entende-se que a indignação diante dessa tragédia tenha despertado uma 

ponte de solidariedade entre os diversos personagens. De início, algumas das exigências dessa 

luta consistiu no forte sentimento de justiça: um dos objetivos das ações visava pressionar as 

instituições responsáveis na captura e penalização do autor dos disparos; outro objetivo 

consistia na exigência de que a Presidente da República, à época, estendesse suas escusas à 

Angola (ATO..., 2012). Foi com base nessas pautas que a MZSN tomou os espaços públicos.      

A primeira manifestação ocorreu no dia 21 de junho de 2012. Os 

manifestantes se concentram no centro de São Paulo, em frente à Secretaria de Justiça do 

Estado de São Paulo, “cobrando das autoridades estaduais a justiça e a celeridade na 

apreensão e julgamento dos acusados” (MALOMALO, 2016, p. 15).  

No dia seguinte ocorreram dois outros atos: o primeiro,   

  na sede de EDUCAFRO, na Rua Riachuelo, 268 (Sala São Francisco) foi 

feito um ato inter-religioso. Foi acordado, igualmente, a realização de uma 

homenagem pública, no mesmo dia, que marcava um mês da morte da 

Zulmira e isso aconteceu algumas horas depois, no bairro Brás, antes do ato 
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ecumênico. Como gesto de solidariedade, foram depositadas flores e velas 

no local. A EDUCAFRO, junto com outras associações, transmitiu à 

sociedade suas mensagens de repúdio contra o racismo e assassinatos de 

negros brasileiros e africanos (MALOMALO, 2016, p. 15). 

 

Leão (2020) conta que outras manifestações também foram organizadas no 

Rio de Janeiro, dada a concentração de imigrantes africanos nessa cidade. O caso igualmente 

teve notoriedade em Angola.  

Diante da proporção e da visibilidade da MZSN, a luta foi rapidamente 

institucionalizada, angariou-se uma Audiência Pública no dia 28 de junho e também uma 

reunião com alguns órgãos governamentais no dia 13 de julho.  

Eventos dessa natureza evidenciam a complexidade das relações 

internacionais entre os Estados no que toca às migrações e os imigrantes. Como escreve Reis 

(2004, p. 150), quando um “determinado Estado ofende de alguma forma um cidadão de outro 

Estado, a questão passa a ser tratada na esfera governamental, assume a forma de uma ofensa 

de um Estado ao outro, e só pode ser discutida e resolvida entre eles”. Nessa ocasião, em 

particular, Angola optou por preservar as relações amistosas e diplomáticas com o Brasil. 

Malomalo (2016, p. 21) relata que parte dos representantes da embaixada de Angola no Brasil 

“intimidaram” os estudantes angolanos membros da MZSN sob a justificativa de que as ações 

da frente “expunham os governos angolano e brasileiro”. Portanto, mais do que a 

“sensibilidade” do Estado brasileiro diante do caso, estavam em jogo as relações entre os 

países envolvidos.    

Segundo Malomalo (2016), estavam presentes na Audiência Pública os 

representantes da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania, Segurança Pública e 

Relações Internacionais da Câmara Municipal de São Paulo e do CNIg, além de alguns 

membros da MZSN, entre eles os estudantes angolanos.  

Na referida audiência, foi encaminhada à Presidência da República uma 

Carta de Representação elaborada conjuntamente pelos membros da MZSN. É importante 

sublinhar que o conteúdo dessa Representação expressou a explanação dos objetivos da 

MZSN. Dentre os seus sete pontos, foi reiterada a pressão pela solução do caso de assassinato 

da imigrante angolana; foi denunciada a violência racial contra autóctones e imigrantes, 

também o genocídio da população negra no Brasil; outros casos de violência racial foram 

lembrados na Carta; também foi endossada a exigência da elaboração de uma nova legislação 

migratória – tendo em vista que, à época, vigorava o Estatuto do Estrangeiro; e sugeria a 

“‘inclusão de agravante por motivo racial nos crimes comuns”, na legislação penal que estava 

sendo debatida naquele momento (MALOMALO, 2016, p. 17). 
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Para todo os efeitos, essa Representação expressou a materialização do 

encontro e da convergência de demandas entre imigrantes e o movimento negro. Entendeu-se 

ali que não é possível dissociar a violência racial contra imigrantes e os aspectos racistas da 

gestão migratória do racismo estrutural, que há tempos faz vítimas brasileiras e vice-versa. É 

impensável combater o racismo à brasileira sem levar em consideração os aspectos racistas e 

seletivos da política migratória brasileira. Nas palavras de Malomalo (2016, p. 16-17): 

  De fato, os acontecimentos ocorridos em torno da morte da Zulmira foram 

um momento de negociação de agendas de movimentos sociais dos negros 

brasileiros e imigrantes africanos e não africanos. Das reflexões feitas 

durante as audiências, reuniões e manifestações chegou-se a um consenso de 

que todos esses sujeitos eram vítimas do racismo à brasileira, que opera pela 

violência simbólica e física e leva a morte (MALOMALO, 2016, p. 16-17). 

 

A reunião organizada no dia 13 de julho contou com a presença de alguns 

membros da MZSN, de representantes do CNIg, do Ministério da Justiça e da SEPPIR 

(MALOMALO, 2016; LEÃO, 2020). Nessa ocasião, Malomalo (2016) lembra que um 

representante do Poder Público se comprometeu com a resolução do caso. Também saiu dessa 

reunião a proposta da criação de um Grupo de Trabalho (GT) sobre o caso de Zulmira. Na 

avaliação otimista do autor, o GT representava, naquele momento, uma notável 

“sensibilização” da situação dos imigrantes negros no País por parte do Estado.    

 

3.2.3 O Desfecho  

 

Quase três anos após o fato, um dos autores da morte de Zulmira foi 

finalmente julgado e condenado a 37 anos de cárcere. Malomalo (2016, p. 22), enfim 

desabafa:  

Lembro-me, como se fosse ontem, do nosso alívio no sentido de que vale a 

pena lutar pela justiça, quando essa notícia começou a circular pelos veículos 

da mídia. Trocamos impressões entre nós e o sentimento que prevalecia e 

prevalece até hoje é que a nossa luta continua para que os direitos dos 

imigrantes sejam respeitados (MALOMALO, 2016, p. 22). 

 

Após a reunião do dia 13 de julho não foram encontrados registros de 

atividade da MZSN. Hoje, a nomenclatura leva o título de um Blog (pertencente ao jornalista 

e ativista Hugo Ferreira Zambukaki, propositor da denominação) e de um perfil no Facebook.  

Em todo caso, a MZSN deixou seu legado. Zulmira ainda é símbolo da luta 
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dos imigrantes. Em torno do seu caso originou-se uma das maiores mobilizações das últimas 

décadas envolvendo a questão migratória e o racismo no Brasil - ao menos, é o que sugere a 

pesquisa realizada nos meios de comunicação. Malomalo é hoje referência, quer seja no meio 

acadêmico, quer seja na militância contra o racismo à brasileira. Além disso, a frente de luta 

MZSN reaproximou o movimento negro dos imigrantes, é o que Leão (2020, p. 278) 

constatou nas entrevistas realizadas com alguns militantes da mobilização: “entre 1980 e 

2010, o movimento negro brasileiro quase não manteve conexões com os movimentos 

africanos e sua diáspora, retomando esses contatos parcialmente após as mobilizações 

relativas ao assassinato de Zulmira”. O autor também destaca que o caso de Zulmira “é ainda 

citado como o motor de uma mudança de percepção dos próprios estudantes africanos sobre 

sua situação no Brasil, no sentido de enxergarem a necessidade de se organizar politicamente 

para reivindicar o cumprimento de seus direitos” (LEÃO, 2020, p. 278). A partir do fato 

também surgiram organizações de imigrantes africanos, Leão (2020) lembra da “União de 

Estudantes Angolanos” em São Paulo. Por fim, associa-se a criação, em 2013, da 

Coordenação de Políticas de Migrantes da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania da 

Prefeitura de São Paulo aos intensos diálogos entre a MZSN e o Poder Público Local.   

Lamentavelmente, após o caso de Zulmira, outras tantas situações de 

racismo contra imigrantes foram flagradas de Norte a Sul do País, quer a partir de cima 

(Estado e agentes de Segurança Pública), quer a partir de baixo (interpessoal). Em 

Londrina/PR, no ano de 2015, imigrantes que trabalhavam na região central, como 

ambulantes, foram vítima de ofensas e atos racistas e xenofóbicos de uma moradora local83; 

em 2015, no bairro do Brás, em São Paulo, policiais torturaram três angolanos84; em 2018, 

dois imigrantes nigerianos e uma imigrante camaronesa foram espancados por seguranças de 

um metrô, também em São Paulo85; em 2019, a polícia avançou violentamente contra 

imigrantes africanos e haitianos que trabalhavam como ambulantes no Brás/SP86; em Porto 

Alegre/RS, a cena se repetiu no mesmo ano87; em 2020, o angolano João Manuel foi 

assassinado em São Paulo, após uma discussão com seu vizinho sobre a concessão do Auxílio 

 
83 Disponível em: http://g1.globo.com/pr/norte-noroeste/noticia/2015/09/ofensas-racistas-senegaleses-causam-

revolta-no-centro-de-londrina.html. Acesso em: 11 mai. 2021. 
84 Disponível em: https://diplomatique.org.br/intimidacao-racismo-e-violencia-contra-imigrantes-e-refugiados-

no-brasil/. Acesso em: 11 mai. 2021. 
85 Disponível em: https://ponte.org/segurancas-do-metro-espancam-imigrantes-negros-no-centro-de-sp/. Acesso 

em: 11 mai. 2021. 
86 Disponível em: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2019/12/16/policia-e-ambulantes-entram-em-

confronto-no-bras-no-centro-de-sp.ghtml. Acesso em: 11 mai. 2021. 
87 Disponível em: https://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/geral/ambulantes-protestam-em-frente-

%C3%A0-prefeitura-de-porto-alegre-1.274355. Acesso em: 11 mai. 2021. 

http://g1.globo.com/pr/norte-noroeste/noticia/2015/09/ofensas-racistas-senegaleses-causam-revolta-no-centro-de-londrina.html
http://g1.globo.com/pr/norte-noroeste/noticia/2015/09/ofensas-racistas-senegaleses-causam-revolta-no-centro-de-londrina.html
https://diplomatique.org.br/intimidacao-racismo-e-violencia-contra-imigrantes-e-refugiados-no-brasil/
https://diplomatique.org.br/intimidacao-racismo-e-violencia-contra-imigrantes-e-refugiados-no-brasil/
https://ponte.org/segurancas-do-metro-espancam-imigrantes-negros-no-centro-de-sp/
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2019/12/16/policia-e-ambulantes-entram-em-confronto-no-bras-no-centro-de-sp.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2019/12/16/policia-e-ambulantes-entram-em-confronto-no-bras-no-centro-de-sp.ghtml
https://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/geral/ambulantes-protestam-em-frente-%C3%A0-prefeitura-de-porto-alegre-1.274355
https://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/geral/ambulantes-protestam-em-frente-%C3%A0-prefeitura-de-porto-alegre-1.274355
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Emergencial à imigrantes; em novembro de 2020, em Maringá/PR, dois imigrantes angolanos 

foram espancados dentro de estabelecimento comercial por seguranças do local.88  

A persistência desse tipo de violência contra autóctones e imigrantes faz 

ecoar a assertiva de Malomalo (2016, p. 22): “luta continua”. E, de fato continua, a maioria 

dessas violências foram seguidas de manifestações locais, algumas esporadicamente 

articuladas com o movimento negro.  

Malomalo (2016; 2018), ao trazer a categoria de “Diáspora Africana” 

histórica e contemporânea, evidencia a origem e os desafios comuns dos africanos e 

afrodescendentes, malgrado as diversas identidades criadas dentro e fora do continente 

africano.  

Ou seja, a “Diáspora Africana Histórica” engloba para além das pessoas 

sequestradas e escravizadas noutras partes do mundo e outros fluxos migratórios mais antigos, 

os seus descendentes. Enquanto a “Diáspora Africana Contemporânea” compreende os 

imigrantes dentro e fora do continente africano. Além da origem comum, essa noção atenta 

também para os efeitos do racismo sobre essa população, daí a noção de aliança entre os 

personagens das mais diversas identidades no combate ao racismo. “O que importa em tudo 

isso é saber da nossa origem africana comum; saber dos problemas que nos afetam por sermos 

pessoas negras e lutar coletivamente contra o racismo” (MALOMALO, 2018, p. 481).  

Trata-se assim de uma herança perversa (do período colonial) comum, 

“Pois, o racismo que afeta os corpos de negros brasileiros, incide igualmente nos corpos 

africanos, seguindo a mesma regra: desumanizá-los” (MALOMALO, 2018, p. 483). No 

entanto, o autor reconhece as particularidades quando se trata de racismo contra imigrantes 

africanos no Brasil:  

Nossos estudos têm revelado que o racismo que atinge os africanos (as) 

agrega outros elementos: os/as transforma em ‘estrangeiros/as’, isto é, 

conforme o senso comum e o senso de um Estado policial, são vistos/as 

como pessoas de fora que vieram roubar os empregos dos/as nacionais e/ou 

são ameaças à segurança nacional. Quando são mulheres ou 

homoafetivos/as, as/os imigrantes africanas/os sofrem a violência de forma 

múltipla e sobreposta: uma violência relativa à sua situação de migrante, à 

raça, ao gênero e/ou classe (MALOMALO, 2018, p. 484). 

  

A partir dessas considerações entende-se que, apesar das múltiplas 

 
88 Disponível em: https://maringapost.com.br/cidade/2020/11/11/angolanos-sao-agredidos-em-comercio-de-

cervejas-em-maringa-caso-gera-

revolta/#:~:text=Por%3A%20Mariana%20Belleze%20%2D%2011%20de%20novembro%20de%202020&text=

No%20s%C3%A1bado%20(7%2F11),na%20regi%C3%A3o%20Sul%20da%20cidade. Acesso em: 31 mai. 

2021. 

https://maringapost.com.br/cidade/2020/11/11/angolanos-sao-agredidos-em-comercio-de-cervejas-em-maringa-caso-gera-revolta/#:~:text=Por%3A%20Mariana%20Belleze%20%2D%2011%20de%20novembro%20de%202020&text=No%20s%C3%A1bado%20(7%2F11),na%20regi%C3%A3o%20Sul%20da%20cidade
https://maringapost.com.br/cidade/2020/11/11/angolanos-sao-agredidos-em-comercio-de-cervejas-em-maringa-caso-gera-revolta/#:~:text=Por%3A%20Mariana%20Belleze%20%2D%2011%20de%20novembro%20de%202020&text=No%20s%C3%A1bado%20(7%2F11),na%20regi%C3%A3o%20Sul%20da%20cidade
https://maringapost.com.br/cidade/2020/11/11/angolanos-sao-agredidos-em-comercio-de-cervejas-em-maringa-caso-gera-revolta/#:~:text=Por%3A%20Mariana%20Belleze%20%2D%2011%20de%20novembro%20de%202020&text=No%20s%C3%A1bado%20(7%2F11),na%20regi%C3%A3o%20Sul%20da%20cidade
https://maringapost.com.br/cidade/2020/11/11/angolanos-sao-agredidos-em-comercio-de-cervejas-em-maringa-caso-gera-revolta/#:~:text=Por%3A%20Mariana%20Belleze%20%2D%2011%20de%20novembro%20de%202020&text=No%20s%C3%A1bado%20(7%2F11),na%20regi%C3%A3o%20Sul%20da%20cidade
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identidades e concepções de mundo, a raça e o combate ao racismo é o elo que, em tese, pode 

ligar os autóctones e os imigrantes vítimas do racismo à brasileira, A MZSN é exemplar nesse 

sentido. Diante disso, há que se considerar as possíveis contribuições dos imigrantes na luta 

antirracista no Brasil.  

Concorda-se com Malomalo (2018) quando destaca que as organizações de 

imigrantes recentes no Brasil têm de alguma forma impactado as lutas históricas contra o 

racismo, bem como contribuído para redimensionar e agregar visibilidade à “cidadania negra” 

no País.  

O sociólogo congolês chama atenção para duas formas predominantes de 

organização dos imigrantes africanos no país, a primeira de caráter “identitário” que tem a 

ver, para ele, com a etnia, a nacionalidade e a cultura, portanto, uma forma de “matar a 

saudade da terra” (MALOMALO, 2018, p. 483). A segunda é de cunho político, cuja 

centralidade consiste na reivindicação de direitos, “Essas geralmente, quando se encontram 

com o movimento negro brasileiro, elege o racismo como fenômeno a ser combatido” 

(MALOMALO, 2018, p. 484).  

Assim, a contribuição desses novos personagens consiste, na ótica desse 

autor,  na “concretização da lei 10639/2003, com a eclosão da cultura africana e afro-

diaspórica, e a luta contra o racismo e contra o genocídio da população negra”, somando 

forças às lutas já travadas no Brasil, considerando que, “Os/as afrodescendentes nascidos/as 

nas diásporas históricas têm o dever de lutar solidariamente junto com seus/suas irmãos/irmãs 

africanos/as da diáspora contemporânea brasileira e do continente” (MALOMALO, 2018, p. 

489). 

A MZSN foi, sem dúvida, uma dessas experiências em que a solidariedade, 

ou melhor, o compromisso com a história do povo negro e com o combate ao racismo se fez 

patente. Nesse sentido, percebe-se o elemento “cor” como o fundamento da aglutinação dessa 

frente de luta que se originou a partir de uma tragédia e de um sentimento de indignação. 

Entretanto, a MZSN, na complexidade de demandas que apresentou, foi capaz de agregar 

diversos personagens, como imigrantes latino-americanos e as instituições que trabalham no 

âmbito da migração, indicando que a conciliação de demandas pode abranger diferentes 

pessoas. Diante disso, considera-se o cruzamento de reivindicações do âmbito das relações 

raciais brasileiras e da migração como um dos pontos mais importantes desse caso.  

Em suma, esse caso foi capaz de tecer conexões entre um conjunto de 

personagens que forjaram uma miscelânea de objetos de luta articulados à uma tragédia, 

evidenciando que quando as fronteiras entre imigrantes e autóctones são diluídas, as 
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demandas são ressignificadas e outros aspectos são incorporados nas batalhas, resultando em 

novos campos de luta e reivindicação de novos direitos. Eis aí o produto que lança luz à 

potencialidade do encontro das diferenças.  

Entretanto, a emblemática experiência conjunta em torno do caso de 

Zulmira Cardoso se mostrou enquanto uma iniciativa episódica. Ou seja, a luta contra o 

racismo, após este evento de indignação, fragmentou-se novamente nos movimentos sociais 

brasileiros e nas associações de imigrantes, apontando a existência de desafios diante da 

continuidade dessas articulações que carecem ainda serem desveladas. 

  Para além da fronteira entre “nacional” e “não-nacional” que pode ser 

considerada como um entrave ante a construção de ações permanentes entre os autóctones e 

imigrantes, cabe destacar ainda as fronteiras entre os próprios imigrantes que tem como 

fundamento a nacionalidade; as diversas associações de cunho político de imigrantes sob o 

crivo da nacionalidade, da etnia e da cultura são exemplares nesse sentido.   

A título de exemplo, o caso das manifestações em torno do assassinato do 

menino boliviano Brayan Capcha, em 2013, diferentemente do caso de Zulmira, foi uma 

dessas experiências políticas fechadas na nacionalidade, isto é, não angariou a agregação de 

imigrantes e coletivos de imigrantes provenientes de outros países (LEÃO, 2020).     

Além disso, é pertinente chamar atenção para uma observação feita por 

Mezzadra (2015) acerca da produção e reprodução de lutas fragmentadas e isoladas que 

derivam das fronteiras da cidadania. Esse autor considera a existência dos status jurídicos 

diferenciados e das taxonomias das políticas migratórias (migrante, refugiado etc.) como 

elementos que impulsionam o distanciamento entre os imigrantes e, consequentemente, das 

suas lutas. Para Mezzadra (2015), há, portanto, que romper com os confinamentos produzidos 

pelo aparato jurídico do Estado-nação que seleciona e classifica os imigrantes, de modo que 

as batalhas protagonizadas pelos imigrantes em situação indocumentada seja alinhada com as 

lutas dos imigrantes “legais” e às reivindicações de autóctones.  

Diante de tudo que foi exposto, entende-se que, para que essas práticas 

possam ser desenvolvidas amplamente e efetivamente conquistar direitos para toda a 

população imigrante – que irá refletir também na garantia de direito dos brasileiros – precisam 

enfrentar um conjunto de entraves, sobretudo de ordem jurídica e ideológica, que confinam os 

diversos personagens em extratos de status jurídicos, raça/cor, gênero, etnia, nacionalidade, 

entre outros. Fronteiras essas que são salientadas e podem ser atravessadas no cotidiano, na 

construção de práticas coletivas como foi o caso da MZSN.             
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3.3 O CASO DO GRUPO DE REFUGIADOS E IMIGRANTES SEM-TETO 

 

A cena retrata uma assembleia dos moradores da ocupação “Hotel 

Cambridge”. Dois assuntos são centrais: a comunicação da liminar de reintegração de posse 

do edifício e a necessidade de articular estratégias para resistir à medida de despejo. À frente, 

a liderança da ocupação e, junto ao chão, uma parte dos moradores. Dadas as palavras de 

ordem para o combate, um imigrante congolês levanta-se e argumenta: “segundo o Estatuto 

do Refugiado, nós não podemos participar de atos políticos”. Um brasileiro o interrompe: “a 

gente não tá podendo nem cuidar de nós, dos brasileiros e, ainda temos que cuidar de 

refugiado do Congo, refugiado da Colômbia, dos libaneses e palestinos?”. O diálogo segue. 

Quem se expressa dessa vez é um imigrante palestino: “Eu sou refugiado palestino no Brasil. 

Vocês são refugiados brasileiros no Brasil”. A liderança interveio, por fim: “Brasileiro, 

estrangeiro, somos todos refugiados, refugiados da falta dos nossos direitos [...] A luta é com 

vocês, não é pra vocês”. A assembleia é encerrada. (ERA..., 2016). 

O parágrafo acima narra uma cena do longa-metragem Era o Hotel 

Cambridge, dirigido por Eliane Caffé (ERA..., 2016). Trata-se, portanto, de uma ficção. No 

entanto, há que se destacar o envolvimento dos imigrantes moradores da ocupação 

Cambridge, quer na construção da narrativa e do roteiro que mescla ficção com histórias reais, 

quer na própria atuação dos imigrantes no longa-metragem. Nessa ocasião, os imigrantes 

literalmente ocuparam a cena. Além disso, o desenho do GRIST foi traçado ao longo da 

produção desse filme. Para Salles (2018, p. 35), “as gravações foram não apenas o gatilho, 

como também a principal inspiração para a consolidação de um movimento dos próprios 

estrangeiros”.  

O grande propósito de Era o Hotel Cambridge89 consistiu em retratar a 

relação entre imigrantes e o movimento sem-teto no interior das ocupações em São Paulo. De 

acordo com a diretora do longa, Eliane Caffé, “Uma das grandes contribuições [da produção 

do filme] foi a formação desse vínculo entre os refugiados e o movimento para debaterem o 

que há de comum entre eles, que é a pauta da moradia” (BRANDINO, 2017). 

Esse enunciado já indica algumas pistas que permitem entender a falta de 

moradia como catalisadora e o elo entre os sem-teto brasileiros e imigrantes, cumpre 

 
89 O longa Era o Hotel Cambridge foi eleito como melhor filme brasileiro no Festival do Rio e na Mostra 

Internacional de Cinema de São Paulo. Em 2015, recebeu o Prêmio da Indústria no Festival de San Sebastián e o 

Troféu Hubert Buls Fund no Festival de Rotterdam. (BRANDINO, 2017). 
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identificar, a partir de agora, de que modo essa relação se desenvolveu, quais foram as ações 

dos imigrantes nesse espaço e se essa luta em comum - por teto - foi capaz de mantê-los 

unidos.  

 

3.3.1 A Ocupação Cambridge 

 

Construído na década de 1950 no centro da grande São Paulo, o Hotel 

Cambridge foi um edifício luxuoso, sendo por muito tempo o ponto de referência e de 

encontro da elite paulistana. À época do seu auge passaram por lá grandes personalidades da 

alta camada artística e esportiva. Portanto, mais do que a comodidade proporcionada pela sua 

localização privilegiada, hospedar-se ali, como lembra Zelaya (2016), significava portar um 

certo “status”. A atração do hotel consistia, para além das elegantes acomodações, no seu 

requintado e peculiar bar. Contudo, nos finais do século XX, a rota do consumo conspícuo das 

elites se alterou, culminando gradativamente na falência e fechamento do glamouroso Hotel 

em 2002 (ZELAYA, 2016; 2017; NOS ANOS..., 2017), desde então o edifício deixou de 

cumprir a função social – se é que algum dia cumpriu. Em 2011, “o prédio foi desapropriado 

pela prefeitura de São Paulo, tornando-se um bem público” (QUEM..., 2021). Até que um ano 

mais tarde tornou-se a moradia de centenas de famílias.   

Em 23 de novembro de 2012, o edifício foi ocupado pela FML e pelo 

MSTC, por cerca de 200 sem-teto (QUEM..., 2021), passando a abrigar nos seus 15 andares e 

241 quartos cerca de 178 famílias de “baixa renda” (ZELAYA, 2016; 2017). Esse prédio 

somou-se, à época, a outras oito ocupações já administradas pelo MSTC (SALLES, 2018).  

Na ocasião da ocupação, os militantes/moradores retiraram do prédio uma 

média de vinte e cinco caminhões de lixo (QUEM..., 2021). Foram os moradores também que 

restauraram toda rede elétrica e hidráulica do edifício, bem como zelaram pela sua 

manutenção. A ocupação ainda trouxe benefícios ao entorno, como maior segurança, 

iluminação e ampliação do comércio local (SALLES, 2018).    

De acordo com Salles (2018), havia alguns critérios para residir na 

ocupação. Em primeiro lugar, os candidatos deveriam dispor de uma série de documentos, 

dentre eles o título de eleitor e o NIS, sendo esses alguns dos pré-requisitos para participar dos 

programas e projetos sociais de habitação, já que a finalidade do movimento consistia/consiste 

no assentamento permanente dos ocupantes. Os candidatos deveriam também participar dos 
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cursos de formação política, e, enfim, aguardar por uma vaga no Cambridge.  

Vale destacar que os moradores contribuíam com valores simbólicos para 

custear os serviços administrativos e nutrir o fundo financeiro do movimento. Além disso, 

para estes também havia algumas condicionalidades para a permanência no local: 

   Cabia aos residentes, como condição obrigatória de sua permanência no 

movimento, a participação nas assembleias, nos atos e nas reuniões 

periódicas. As faltas, quando não justificadas, poderiam gerar punições e 

atrasos na entrada de programas estatais, tais como o Minha Casa, Minha 

Vida. Às lideranças do movimento, por sua vez, competia a triagem e a 

seleção, por ordem de participação e engajamento nas atividades, daqueles 

que seriam prioritariamente agraciados com os benefícios no caso de 

aprovação nos editais de chamamento público (SALLES, 2018, p. 31). 

 

A organização no interior do edifício também era complexa. A 

representatividade e a participação eram características marcantes. Os moradores de cada 

andar deveriam eleger seus próprios representantes, aos últimos cabiam tomar ciência, 

resolver ou encaminhar os impasses e decisões tomadas pelos moradores dos respectivos 

andares. Acima dos representantes dos andares estava a liderança do prédio e, no topo da 

hierarquia, assentava-se a liderança do movimento (SALLES, 2018).  

 

 

Figura 2: Edifício Cambridge 

 

 

              

Fonte: Alex Flynn (ZELAYA, 2017) 
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Salles (2018) observou que essa organização, para além de fomentar a 

participação dos moradores nos processos de decisão, permitia a experiência da convivência 

comunitária, no sentido de uma sociabilidade muito mais intensa do que comumente impera 

em outros espaços, a exemplo das moradias verticais da classe média. 

Em 2014, após dois anos da ocupação do que fora um dia o Hotel 

Cambridge, os imigrantes chegaram ao edifício. Para Salles (2018) essa foi a primeira 

experiência de imigrantes integrados aos movimentos sem-teto em São Paulo.  

A aproximação entre esses sujeitos ocorreu mediante a “sensibilização” da 

liderança do movimento acerca das condições que atravessavam a vida dos imigrantes na 

cidade, dentre elas os despejos pelas quais passaram as ocupações espontâneas de imigrantes, 

bem como a exploração de altas taxas de aluguel a que esses sujeitos eram submetidos. O 

MSTC permitiu, então, que esses novos sujeitos compusessem o conjunto de moradores do 

edifício. Entretanto, aos imigrantes não cabiam os programas sociais de habitação, sendo, 

portanto, uma permanência estritamente provisória.            

 

3.3.2 O Grupo de Refugiados e Imigrantes Sem-Teto 

 

Em meados da década de 2010, a cidade de São Paulo90 havia avançado 

significativamente em termos de políticas municipais para a população imigrante. Possuía 

uma rede relativamente ampla de serviços de proteção e acolhimento mediante parceria entre 

o Estado e a sociedade civil organizada (realidade distinta da que se podia e pode encontrar 

noutros lugares, por exemplo, no norte do Paraná). Ao lado das organizações sociais de cunho 

confessional, em 2014 foi criado no município o CRAI (Centro de Referência e Atendimento 

para Imigrantes), sendo o primeiro equipamento público dessa natureza no País. De início, o 

CRAI administrava o serviço de acolhimento aos imigrantes, logo depois, a administração foi 

atribuída a uma entidade confessional (DEFENDI; CORDEIRO, 2019).  

Apesar disso, Salles (2018) e Zelaya (2016) constataram a insuficiência dos 

serviços no que concerne ao acolhimento e à habitação para imigrantes. Zelaya (2016, p. 405) 

 
90 Como pôde-se observar no capítulo anterior, São Paulo - tanto o estado, quanto a cidade – é tradicionalmente o 

local onde há a maior concentração de imigrantes, 41,2% de toda a população imigrante que reside no País. 

Pode-se atribuir esse fato às estruturas econômicas e por constituir o principal centro de articulação global. Já os 

três estados da região Sul juntos (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul) abrigam 20,5% da população 

imigrante (CAVALCANTI; OLIVEIRA; MACEDO, 2019). 
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identificou que, em 2016, o município disponibilizou cerca de 690 vagas de acolhimento 

emergencial aos imigrantes, distribuídos em algumas instituições existentes, boa parte geridas 

por entidades religiosas.  

Além de insuficientes, nesses espaços os imigrantes podiam permanecer por 

no máximo 60 dias, tempo estimado para eles pudessem encontrar trabalho, moradia e 

dominar minimamente o idioma oficial (SALLES, 2018). Entretanto, diante das inúmeras 

barreiras (tratadas ao longo deste trabalho), Salles (2018, p. 32) lembra que para a grande 

parte desses sujeitos as opções, após deixadas as instituições de acolhimento, eram bastante 

restritas: “a rua, as pensões, os albergues ou as ocupações sem movimento”, nos últimos, os 

imigrantes também eram submetidos a exploração de altíssimas taxas de aluguel.91  

 Diante desse painel, o MSTC abriu as portas da ocupação Cambridge para 

os imigrantes, tornando-se “uma das referências de moradia para essa população” (SALLES, 

2018, p. 42). Entre as 178 famílias moradoras do edifício, à época, havia 26 imigrantes 

(ZELAYA, 2016, p. 404). 

O GRIST surgiu logo na sequência, em 2014. Zelaya (2016; 2017) e Salles 

(2018) narram que o GRIST foi formado após a I Conferência Nacional de Migrações e 

Refúgio (COMIGRAR) e “incentivado” pela cineasta Eliane Caffé, durante as gravações do 

longa-metragem no Cambridge, mencionado anteriormente.  

Ao traçar o perfil do GRIST e de seus membros, Salles (2018) destaca a sua 

heterogeneidade. De acordo com o médico, o coletivo era formado por cerca de 20 imigrantes 

de nacionalidades e etnias diferentes, a maioria proveniente do Haiti e da RDC, mas havia 

também imigrantes congoleses, palestinos, angolanos e de alguns países latino-americanos. 

Composto em sua maioria por homens jovens entre 22 e 55 anos. Destaca-se ainda a ocupação 

dos sujeitos, majoritariamente trabalhadores do âmbito da construção civil e do setor de 

serviços, parte significativa em situação informal, muito embora alguns possuíssem formação 

superior, “dentre eles professores, advogados e médicos, porém não a exerciam aqui em 

consequência de uma grande dificuldade em validar seus diplomas” (SALLES, 2018, p. 34).   

O autor observou a presença “eventual” das imigrantes mulheres em 

atividades do GRIST, muitas chegaram ao Brasil pela via da reunião familiar, a maioria 

 
91 Como lembram Defendi e Cordeiro (2019, s/p), o decreto municipal nº 57.533, de 15 de dezembro de 2016, 

que regulamentou a Política Municipal para a População Imigrante em São Paulo, estabeleceu no seu artigo 22 o 

dever da SEHAB “de promover o direito à moradia digna a esta população, considerando tanto a moradia 

transitória quanto a definitiva”. No entanto, conforme destacam as autoras, o cumprimento dessa medida estava 

subordinada à “burocracia” e aos “interesses políticos” da Secretaria Municipal, lançando luz aos resquícios das 

relações arcaicas calcadas no “favor” e no “clientelismo”, como elucidado anteriormente a partir de Maricato 

(1996).    
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trabalhava no setor de serviços e em situação informal (SALLES, 2018)92.   

O GRIST conservava uma articulação estreita com o MSTC, de modo que a 

participação de todos os imigrantes da ocupação no coletivo se tornou uma imposição do 

movimento (SALLES, 2018).  

Enquanto objetivo principal, o GRIST visava   

consolidar as redes de conexão entre os migrantes e refugiados de São Paulo 

e auxiliá-los no processo de obtenção da documentação para sua 

regularização jurídica no país, no acesso dos serviços de proteção social e, 

especialmente, na inclusão na luta das demandas dos movimentos de 

moradia da região central de São Paulo. A questão habitacional constituía 

um dos principais problemas enfrentados pelos estrangeiros (SALLES, 2018, 

p. 35). 

 

 

Salles (2018) observou ainda uma tendência efetiva do GRIST em 

coletivizar as demandas dos seus membros, malgrado as particularidades e especificidades 

dos interesses individuais. Além disso, é possível perceber o movimento de criação de uma 

“identidade” nos termos de Saes (1998), pois, “a influência exercida pelo convívio e 

participação nos movimentos sociais foi fundamental para a consolidação da vontade de 

representação de seus membros na criação de um ethos político ao grupo” (SALLES, 2018, p. 

36). 

No que concerne às ações e atividades desenvolvidas pelo GRIST, 

destacaram-se as organizações de fóruns, feiras, festivais, campanhas de arrecadações e rodas 

de conversa no interior da própria ocupação ou em outros espaços.  

Uma característica marcante do grupo, ao que se pôde constatar a partir da 

literatura, foi o de proporcionar protagonismos aos imigrantes, de modo que se fazia patente 

as constantes denúncias de cooptação e de tutela por parte das demais organizações da 

sociedade civil voltadas ao acolhimento e à representação desses sujeitos.   

As rodas de conversa ocorreram dentro da ocupação com os próprios 

moradores imigrantes e tinham por objetivo situar a natureza do movimento sem-teto, bem 

como politizar as demandas por direitos. Esses momentos, de acordo com Salles (2018), 

serviam para desenvolver a “coletivização” das demandas. Zelaya (2016) lembra que as rodas 

de conversa também foram explanadas para além do espaço da ocupação, realizadas ainda em 

 
92 A rede coletiva Jornalistas Livres, em 2015, produziu uma espécie de documentário com os imigrantes 

moradores da ocupação Cambridge. Nos seus mais de 7 minutos, os sujeitos relatam suas trajetórias migratórias 

e os desafios para a integração social no Brasil. Destaca-se os depoimentos acerca dos entraves diante da 

obtenção de moradia, entre os principais aspectos, sublinha-se o impasse da documentação como um obstáculo 

ante os processos de locação das habitações. Disponível em:  

https://www.youtube.com/watch?v=GnWH9gxjetE. Acesso em: 16 mai. 2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=GnWH9gxjetE
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outros lugares públicos, com brasileiros. No juízo da autora, essa ação tinha a função de 

sensibilizar e criar elos de solidariedade com os mais diversos sujeitos, eram espaços abertos 

para trocas de experiências, sendo a “conversa” a própria metodologia da atividade.      

 Em maio de 2014 o GRIST e o MSTC organizaram o “I Fórum Morar no 

Refúgio”, com o intuito de discutir e sensibilizar a sociedade acerca dos desafios imanentes da 

situação indocumentada dos imigrantes. Nessa ocasião, alçaram reunir um conjunto diversos 

de atores da sociedade civil, foram convidados também alguns representantes do CONARE e 

da PF (principais órgãos públicos responsáveis pela gestão da migração e do refúgio no País), 

porém, estes não compareceram (GOULD, 2015). 

Em setembro do ano seguinte, o GRIST lançou a campanha de vendas de 

camisetas, cujo emblema consistia na frase: “Refugiados Eu Me Importo”. Essa campanha 

objetivava sensibilizar a sociedade para a questão do refúgio e arrecadar fundos para o 

coletivo (ZALAYA, 2017; DELFIM, 2015b).  

Em 2016 o GRIST organizou dois festivais culturais. O primeiro, realizado 

em maio no Centro Cultural Jabaquara, no município de São Paulo, sob a denominação: 

“Quebrando as barreiras culturais com grupos de imigrantes e refugiados”. Esse evento teve 

como atrações as performances, os debates conjunturais, a feira gastronômica, o artesanato e 

apresentações de grupos musicais do Brasil, Bolívia, Haiti, Congo e Togo (ZELAYA, 2016). 

Em junho do mesmo ano foi realizado o “I Festival do Dia Internacional do 

Refugiado”, esse evento foi organizado pela FIRI (Frente Independente de Refugiados e 

Imigrantes), uma organização oriunda da aglutinação do GRIST, do MOP@t (Movimento 

Palestina Para Tod@s), da Equipe de Base Warmis (Convergência de Culturas) e do Visto 

Permanente (Acervo Vivo das Novas Culturas Imigrantes). Esse festival seguiu a mesma 

programação que o anterior, realizado pelo GRIST. A narração de Zelaya (2016, p. 408) é 

capaz de transportar a atmosfera daquele momento:  

Naquele domingo, um palco foi colocado na interditada rua Álvaro de 

Carvalho, justo embaixo do viaduto Nove de Julho. No começo da tarde, 

Yannick, um músico congolês e são-tomense que vive no Brasil há pouco 

mais de um ano, cantou em diversas línguas africanas (lingala, kimbundu, 

kicongo). Enquanto isso, Fátima, uma mulher senegalesa mostrava suas 

roupas feitas com tecidos coloridos a possíveis compradores. Nas 

proximidades do palco, no restaurante palestino Al Janiah, havia uma 

enorme fila para os shawarmas e para o fufu – comidas típicas da Síria e do 

Congo, respectivamente, oferecidas naquela tarde. Enquanto Yannick 

cantava, alguns ativistas distribuíam um panfleto com informação acerca do 

surgimento da Frente Independente de Refugiados e Imigrantes (Firi) – 

coletivo organizador do festival. “A Frente será a voz dos refugiados para 

que dessa forma possam falar por si mesmos”, podia ler-se em um dos 

parágrafos do folheto. 
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“Chega/corrupção, chega/manipulação, racismo/chega, xenofobia/chega, 

imperialismo/chega, injustiça/chega, hipocrisia/chega”, cantava Yannick, na 

sua composição “Biliwê", uma expressão em creole que significa “abra os 

olhos”. Diante da mirada atenta dos espectadores – que gravavam a atuação 

do músico com seus telefones celulares – Yannick criticou o imperialismo e 

as situações de desigualdade e discriminação vividas pelos negros tanto em 

seu país de origem quanto no Brasil (ZELAYA, 2016, p. 408). 

 

Percebe-se que a palavra de ordem desse festival foi, certamente, o 

protagonismo imigrante. A liderança do GRIST, ao explicar os objetivos da FIRI, discursou: 

Criamos nosso movimento para poder mostrar que o refugiado pode falar por 

ele mesmo e ser protagonista da própria história. Não queremos competir 

com as ONGs, que fazem um trabalho muito importante para as pessoas que 

chegam, mas promover a participação efetiva de imigrantes e refugiados 

(ZELAYA, 2016, p. 410). 

 

O líder do Mop@t, por seu turno, provocou a solidariedade entre os 

imigrantes de diversas etnias e nacionalidades, denunciando ainda o cancelamento das vozes 

desses sujeitos: 

Aqui no Brasil eles acabam não tendo voz, sendo representados pelas ONGs 

e governos. Este é um momento de organização entre refugiados e migrantes 

árabes, africanos e latinos, para que dentro dessa Frente possamos nos 

informar sobre a situação política do outro (ZELAYA, 2016, p. 410). 

 

Uma das fundadoras da Equipe de Base Warmis também deixou seu recado: 

Queremos ser vistos como sujeitos políticos, capazes de nos organizar, 

colocar nossas pautas e posicionamentos. Acreditamos que juntos, sim, 

somos mais fortes, e que nossa diversidade cultural nos enriquece e fortalece 

como Frente. Nosso papel é importante para visibilizar a causa de migrantes 

e refugiados (ZELAYA, 2016, p. 410). 

 

Essa experiência indica que as ações e práticas desses novos personagens, 

ainda que possam ser ligeiramente associadas à uma dimensão cultural, contém aspectos 

políticos potentes. Ora, para o Estado-nação, “tão importante quanto a ausência do direito de 

residir é o fato de os estrangeiros não participarem nas decisões a respeito de sua própria 

situação, não terem direitos políticos” (REIS, 2004, p. 159). Nessa senda, as ONGs, as 

entidades religiosas e até mesmo o Estado apresentam-se como os legítimos representantes 

dos imigrantes, portanto detém o monopólio da fala, da decisão sobre a situação e até mesmo 

dos interesses desses sujeitos. Por se tratar, então, de sujeitos despossuídos de tudo e até da 

própria existência – se se concorda com Sayad (1998) que existir é existir numa comunidade 

política, é existir politicamente –, ao recobrar suas vozes, estão recobrando a cidadania, o 

próprio estatuto da existência.  
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Nessa senda, concorda-se com Zelaya (2016, p. 219): 

É por isso que as ações de imigrantes e refugiados politizam a imigração 

como algo que vai muito além das questões de documentação e 

regularização jurídica, mostrando uma dimensão do discurso político que 

constrói ativamente pessoas e solidariedades a partir de experiências que não 

são apenas as de dor e sofrimento, senão que implicam formas de viver e 

resistir ao racismo e à desigualdade percebidos na sociedade de acolhida. 

Todavia, ser “refugiado”, ser “imigrante” e ser “negro” se combinam de 

diversas formas nos eventos analisados, mostrando processos ativos de 

construção de “protagonistas” no lugar de “vítimas” (ZELAYA, 2016, p 

219). 

 

No entanto, diante de tudo que foi discutido nesse trabalho, é possível 

entrever que as ações do GRIST tocam numa dimensão mais profunda, na chave da questão 

migratória, isto é, na ideologia ou nas ilusões que reforçam a exploração do migrante 

enquanto meramente uma força de trabalho provisória (SAYAD, 1998). É importante aqui 

não dissociar a reivindicação por moradia das reivindicações de outros direitos aos imigrantes, 

sobretudo pelo direito político, pois todos esses objetos de luta não se contrapõem ou 

excluem-se, mas estão interligados. A moradia como objeto de luta isolado torna-se 

pragmática, para não dizer inalcançável. Isto porque a moradia digna e permanente só irá se 

efetivar como um direito ao imigrante quando a sua presença for legítima no seio da 

sociedade de imigração, por isso, a luta dos imigrantes aqui e, em qualquer que seja o âmbito 

de conflito, volta-se sempre às questões da “ordem da migração”.      

Em primeiro lugar, coloca abaixo as ilusões da “neutralidade política” que 

se cria sobre o imigrante e sobre a migração. Ao reivindicarem voz, esses sujeitos transpõem a 

fronteira da política, da “exclusão política (do político que ‘se mete onde não é chamado’)” 

(SAYAD, 1998, p. 281). Em segundo lugar, ao reivindicarem direitos, questionam a lógica 

utilitarista e a sua funcionalidade restrita ao capital como “corpo-trabalho” (SAYAD, 1998). 

Em terceiro lugar, recusa-se as condições da provisoriedade que, em termos de habitação, 

consiste numa residência permanente e de qualidade, para um sujeito cuja estadia não é 

provisória. Nesse sentido, os conflitos por moradia pelos imigrantes é, então, um fenômeno 

fundamentalmente ligado à recusa da provisoriedade. Posto isso, pode-se considerar que está 

aqui na presença dos “heréticos” da ordem da imigração (SAYAD, 1998). 

Diante disso, percebe-se que a experiência do GRIST, ligada à do MSTC, 

explorou um leque amplo de condições que envolveu, senão todos, grande parte dos aspectos 

da exploração e dominação sob a migração. Evidenciando que a questão da moradia no caso 

dos imigrantes surge como reflexo das desigualdades estruturais somadas à condição social do 

imigrante na sua base estritamente provisória, e é justamente esses dois aspectos que a 
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reivindicação da habitação como direito fundamental deve confrontar. Assim, tensionar a 

interlocução complexa de dois marcadores de dominação e exploração (desigualdade e 

condição do imigrante) que se expressa na atual crise habitacional foi, sem dúvidas, a grande 

contribuição dos imigrantes para a luta pela moradia no Brasil contemporâneo. 

Daí, faz-se importante chamar atenção para o fato de que não é possível 

tratar da ausência da moradia a esses sujeitos sem tocar na exploração do trabalho migrante, 

sem questionar a produção da “ilegalidade” (situação indocumentada) - que distância 

mormente esses sujeitos da moradia enquanto direito, uma vez que, sem documentos, sequer 

conseguem locar um espaço, tampouco participar dos programas de habitação social -, sem 

denunciar a xenofobia e o racismo, sem confrontar o “pensamento do Estado” e a 

“ilegitimidade” do “não nacional”. Sem considerar, assim, que na engrenagem de todos esses 

problemas encontram-se as forças do capital que quer o imigrante sempre na condição 

exclusiva de mercadoria.  

Como uma coisa leva a outra, essa experiência trata-se sim da luta por 

moradia, mas é também a luta pela existência, pelo direito a ter direitos. Com efeito, essas 

ações apresentadas permitem entrever a teia da dominação que envolve a moradia como um 

âmbito da integração social do imigrante e a resistência que é forjada nos mais diversos 

espaços e com os mais diferentes personagens. Assim como no caso da MZSN, o encontro da 

diferença aqui também se fez notório, ao menos até esse ponto.   

 

3.3.3 O Desfecho 

 

O GRIST foi um coletivo orgânico de imigrantes estruturado no interior de 

um movimento popular de moradia. Embora estivesse voltado à representação, à autonomia e 

ao protagonismo do imigrante, não tinha por “essência” ser um grupo à parte, segregar 

“nacionais” e “não-nacionais” ou distanciar-se da pauta de moradia (SALLES, 2018).   

Segundo Salles (2018, p. 38), “o GRIST buscava ser uma entidade 

representativa de intermediação do diálogo entre migrantes e nacionais. Por meio da 

promoção de eventos e de instrumentos de valorização das diferentes culturas e das trocas que 

o contato cultural, poderia promover para ambos os elementos sociais”.  

Entretanto, como já discutido, no entendimento desse trabalho, o encontro 

desses novos personagens com as velhas lutas sociais, expressa, em última instância e muito 
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além do aspecto cultural, uma manifestação política através da agregação de diferentes 

personagens. Ou seja, essa experiência sinalizou que, quando colocado imigrantes e 

autóctones “frente a frente”, tensiona-se o que há em comum e o que há de diferente entre 

eles, nesse caso em particular, a falta de moradia possibilitou a aproximação dos imigrantes 

ao MSTC e revelou a importância de considerar a diferença entre os personagens, já que a 

dominação que se materializa na questão da moradia possui diversas facetas. Mas, se se pode 

considerar a junção da diferença enquanto elemento potencial de luta, a mesma diferença, em 

outras conjunturas, é também causa de conflito e segregação. Esse aspecto marcou 

nitidamente o desfecho do GRIST.  

Salles (2018), ao tratar do surgimento de fissuras na relação entre o coletivo 

de imigrantes e o MSTC, destacou dois motivos interligados que podem explicar a 

desarticulação do GRIST: o primeiro elemento tem a ver com a conjuntura política e 

econômica do Brasil, à época, que levou ao recrudescimento das relações de poder no interior 

do próprio movimento e, em segundo lugar, destaca-se a “culturalização” dos “problemas” 

envolvendo os imigrantes no interior da ocupação Cambridge.  

   Para o autor, o Golpe jurídico-midiático-parlamentar de 2016, associado à 

crise econômica, representou ao MSTC uma “derrota muito grande frente aos avanços que os 

movimentos sociais haviam conquistado nos últimos anos” (SALLES, 2018, p. 37). Desse 

modo, a insegurança diante do contexto levou o movimento a assumir uma posição defensiva, 

por seu turno, se fazia necessário canalizar forças para uma única direção e construir 

estratégias sólidas e articuladas, culminando na supressão de outras atividades “dissonantes”  

da reivindicação por moradia. Nesse contexto de “exceção”, o movimento se fechou.    

O medo de medidas de Estado cada vez mais austeras, além da necessidade 

crescente de aperfeiçoar as estratégias de luta, fez crescer muito os 

mecanismos de controle do movimento social com o intuito de uniformizar e 

estreitar suas práticas coletivas. Com isso, os fluxos dissonantes que havia 

dentro do movimento – no caso em questão, o fluxo do protagonismo e da 

criatividade que emanava do movimento de imigrantes e refugiados – foram 

fortemente restritos. Tornou-se necessário que os refugiados e imigrantes 

levantassem as bandeiras do movimento de moradia, para que compusessem 

uma luta única, evitando, assim, a segmentarização do movimento 

(SALLES, 2018, p. 37). 

 

Ao que Salles (2018) constata, essa dinâmica interna aproximava-se muito 

dos mecanismos de controle e tutela do imigrante existentes nas outras organizações da 

sociedade civil de apoio ao migrante. 

Nesse momento, as diferenças entre os autóctones e imigrantes passaram a 

ser o mote das tensões entre o GRIST e o movimento. Segundo Salles (2018, p. 37), tais 
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conflitos embasaram-se em aspectos de ordem cultural: 

Independente de atos individuais e pontuais, algumas divergências nas 

condutas deles [dos imigrantes] em relação às expectativas locais faziam 

com que os líderes do movimento abordassem os conflitos como um 

problema cultural dos estrangeiros. Faziam isso de forma generalizada, 

convocando a todos para conversas e reuniões de discussões, especialmente 

sobre os aspectos das medidas higiênico-sanitárias que necessariamente 

deveriam ser adotadas em vistas de “normas higiênicas brasileiras” (SALES, 

2018, p. 37). 

 

Logo, como narra Salles (2018), essas tensões levaram gradativamente à 

dissociação entre o GRIST e o MSTC. Mais tarde, as lideranças do coletivo de imigrantes 

sem-teto optaram por romper com o movimento de moradia.  

Em fevereiro de 2021, o autor desse texto buscou contatar o GRIST, por 

meio do correio eletrônico, com o intuito de obter informações a respeito dos rumos que o 

coletivo havia tomado após a sua desvinculação do MSTC, mas não obteve resposta. Também 

não foram encontrados fragmentos documentais sobre atividades desenvolvidas pelo coletivo 

após 2017, tampouco foram identificadas informações acerca do seu desfecho nos canais de 

comunicação.       

De todos os modos, a trajetória do GRIST no interior de um movimento 

sem-teto revela diversos aspectos interessantes, aqui duas serão apreciadas. Os documentos 

analisados sugerem que a condição comum de sem-teto foi o catalizador e o elo primeiro entre 

os brasileiros e imigrantes, que se materializou tanto na abertura do MSTC e da ocupação 

Cambridge para os imigrantes, quanto no incentivo da formação do GRIST, e na articulação 

que o movimento manteve com esses indivíduos no período anterior à crise de 2016.  

Entretanto, se as fronteiras que separam esses sujeitos da moradia foram 

capazes de unir, à primeira vista, o “nós” e o “outro” para o enfrentamento de uma condição 

comum, as fronteiras viscerais entre esses dois elementos foram fortalecidas no deflagrar de 

uma crise.  

Longe do maniqueísmo entre “vilão” e “mocinho”, pode-se observar que 

nenhum âmbito da sociedade está aquém do choque entre diferentes, que no caso dos 

imigrantes, se explicita tanto a partir dos aspectos culturais e de 

identidade/nacionalidade/etnia, quanto na própria reprodução do “não-nacional”, do 

“ilegítimo”, do “provisório” que ecoa na sociedade como um todo, que, por vezes, pode 

culminar na subordinação das suas demandas e reivindicações aos interesses estritos do 

“nacional”, do “legítimo”. Há, portanto, tanto um choque de identidades, quanto de interesses, 

por mais que, no fundo, as veementes sejam convergentes, nesse caso, a de morar com 
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dignidade.  

A grande questão emanada dessa experiência consiste na hipótese de que as 

fronteiras do direito à habitação se expressam através de diferentes facetas para os imigrantes 

e para os autóctones. Com efeito, essas diferentes fronteiras não apenas separam esses sujeitos 

da moradia, como são capazes de fomentar a oposição que se assenta no rasgo fundamental 

entre o “nós” e o “outro”.  

Por fim, em 2016 o MSTC conquistou a posse do edifício que um dia foi o 

Hotel Cambridge, no mesmo ano foi contemplado pelo PMCMV com recursos para as 

reformas do prédio, no lugar que fora a ocupação Cambridge está sendo transformado no 

Residencial Cambridge (MSTC, 2021). 

 

3.4 NOTAS SOBRE PONTES EM CONTEXTOS DE FRONTEIRAS 

 

Que é que representa a ponte entre o “nacional” e o “não nacional” senão o 

horror do Estado-nação?  

As experiências apresentadas acima elucidaram que as ações dos imigrantes 

estão se desenvolvendo no âmbito das contradições sociais brasileiras, penetrando, assim, o 

campo das velhas batalhas travadas por autóctones. Ao que tudo indica, o encontro entre 

novos personagens e as velhas lutas têm produzido transformações importantes nas diversas 

esferas da vida social, uma vez que os imigrantes tendem a agregar novas dimensões aos 

conflitos sociais que, para Villen (2015c), trata-se da “dimensão multinacional” e a “dimensão 

multirracial”, donde originam novas reivindicações. Esses aspectos para este trabalho aludem, 

sobretudo, ao encontro das diferenças que podem produzir tanto potencialidades quanto 

desafios, seja na esfera do cotidiano, seja no campo das lutas sociais.  

No que tange ao campo dos movimentos populares, os dois casos 

recuperados, considerando as suas naturezas distintas e os seus contextos diversos, fornecem 

algumas pistas que habilitam refletir sobre quais seriam os possíveis desafios e 

potencialidades das ações dos imigrantes no âmbito das supracitadas lutas e nas lutas sociais 

como um todo. 

Como já discutido a partir de Galvão (2011), o posicionamento de classe é 

multideterminado e nem sempre a situação objetiva leva à ação coletiva, ou é capaz de 

agregar sujeitos. Entender o posicionamento de classe há que se levar em conta ainda as 
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contradições das estruturas e a conjuntura.   

Do ponto de vista conjuntural, ambos os casos ocorreram em um período de 

grande visibilidade da migração, justamente pela intensificação da imigração periférica, 

sobretudo na primeira metade da década de 2010. Naquela ocasião, como lembra Pereira 

(2017), a sociedade brasileira despreparada para o acolhimento dos imigrantes recentes, fora 

“surpreendida” pela chegada desses imigrantes. São Paulo, como mencionado, ainda que 

tenha se antecipado (em relação a outros municípios brasileiros) em termos de legislação 

migratória, carecia de ações efetivas para a proteção dessa população, mormente no âmbito da 

habitação. De todos os modos, as iniciativas do município e do Governo Federal - na face do 

CNIg, do Ministério da Justiça e da SEPPIR - no que tange a questão migratória e às relações 

raciais podem ter contribuído com o intenso diálogo entre a MZSN e os agentes do Poder 

Público. Na atual conjuntura, relações dessa natureza dificilmente seriam possíveis, tendo em 

vista a impregnação do autoritarismo político e social em todas as instâncias de poder. O 

recrudescimento das relações de poder a partir de cima, tendo como pontapé o Golpe de 2016, 

também impactou, segundo Salles (2018), as relações entre o GRIST e o MSTC, culminando 

no rompimento da articulação iniciada em 2014. Esses são alguns dos sintomas dos desafios 

de ordem conjuntural que estão postos não apenas para os imigrantes, mas para todos os 

movimentos populares. 

No que concerne à multideterminação do posicionamento de classe, pode-se 

constatar a influência tanto da exploração, quanto da dominação. No caso do GRIST, sem 

dúvida, a situação objetiva – a ausência de moradia – foi o mote da aproximação entre os 

imigrantes e o movimento sem-teto. Entretanto, se a condição comum de sem-teto os uniu à 

primeira vista, foi a determinação ideológica que os segregou.               

Alguns sintomas do desfecho do caso GRIST levam a problematizar de 

modo amplo alguns dos desafios ante as aproximações entre os autóctones e os imigrantes. 

Refere-se às tensões diagnosticadas por Salles (2018), consideradas por ele de caráter cultural, 

cá, hipoteticamente, presume-se que se trata de uma mudança de paradigma sobre o choque 

“multinacional” em um dado contexto de crise, considerando tanto a “culturalização” dos 

problemas envolvendo os imigrantes, quanto a imposição de uma unidade agregadora que 

suprimiu as “reivindicações dissonantes” e fez emergir o controle das ações dos imigrantes.  

A partir dessa experiência, há que se indagar de onde originam essas 

tensões. Ainda, no que se apoia o ato de caracterizar as reivindicações dos imigrantes como 

“dissonantes” do objetivo de um dado movimento? E qual a base dos conflitos “culturais”?  

Na ótica deste trabalho, todos esses conflitos são consequências do impacto 
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da ideologia que orbita em torno da migração e do imigrante, portanto, acredita-se que essas 

tensões não podem ser explicadas apenas com base nas dinâmicas internas de um dado 

movimento, mas também dentro das relações sociais que pairam acima dele e que, 

inegavelmente, o penetra.  

Nessa direção, é inevitável não retornar à problemática do Estado-nação e a 

sua atribuição de nomear o “nacional” e o “não-nacional”, pois, percebe-se que essa 

segregação, ao colocar status e desafios distintos a esses sujeitos, acaba por cindir os 

imigrantes da classe que são constitutivos (SAYAD, 1998).  

Quando se volta para os marcadores de dominação e exploração tratados 

aqui, nota-se que, a priori, os efeitos do racismo e da alienação da moradia não distinguem a 

nacionalidade. Entretanto, aos imigrantes periféricos, negros e despossuídos, para além desses 

desafios, coloca-se os impasses exclusivos da condição de imigrante, a exemplo da xenofobia 

e dos direitos do imigrante (documentação, regularização, direitos políticos etc.).  

Como por efeito, as ações dos imigrantes nesses terrenos conflituosos 

tendem a tensionar outros aspectos da dominação de raça e de classe que não eram captados 

pelos autóctones. Entende-se que essa diferença entre as demandas contribui para a noção de 

que há dissonância entre as lutas de imigrantes e autóctones, o que talvez possa justificar, em 

alguns casos, a subalternização das reivindicações dos imigrantes em detrimento de um 

objetivo legítimo de contestação no interior das lutas sociais brasileira.    

O primeiro grande desafio, portanto, é entender que os marcadores de 

dominação, embora tenham a mesma base e o mesmo objetivo, são materializados através de 

dispositivos de poder diferentes sobre esses sujeitos, mas isso não significa que eles são 

opostos por essência. A “ordem da migração” está inteiramente subordinada à “ordem 

nacional” (SAYAD, 1998). Portanto, ao passo que as duas ordens oprimem “nacionais” e 

“não-nacionais”, nutrem ideologicamente as fronteiras entre esses sujeitos com as aparentes 

demandas “inconciliáveis”.   

Assim, faz-se necessário tanto reconhecer os diferentes impasses que tocam 

os imigrantes e os autóctones e as suas diversas formas de resistência, justamente porque os 

marcadores de dominação se manifestam por meio de múltiplas facetas. Em igual medida, 

faz-se preciso romper com a ilusão da oposição entre “nacional” e “não nacional” no interior 

da própria classe que, a reboque, tendem a lançar as demandas dos imigrantes para o segundo 

plano ou, como ocorreu no caso GRIST, são entendidas como “dissonantes” dos interesses do 

movimento. Em última instância, é como se os objetos de luta desses sujeitos fossem 

“ilegítimos” (SAYAD, 1998).  
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Além disso, pensar a dimensão “multinacional” e “multirracial” no Brasil, 

na era da migração Sul-Sul, é também enfrentar o problema da própria identidade do “povo” 

brasileiro e o choque com o “outro diferente”, periférico, negro e trabalhador, e como esses 

conflitos são codificados no cotidiano. Esse parece ser um outro desafio que se expressa por 

meio daquelas tensões “culturais”, para as quais Salles (2018) chamou a atenção.  

Evocando a realidade latino-americana, especificamente, a brasileira, 

vislumbra-se que a raiz dos conflitos hodiernos - que envolvem as culturas, as identidades, a 

raça, a etnia etc. - ora ocultos, ora explícitos, consistem na própria ideia de um “povo” que 

está sempre em formação, cuja identidade se perdeu e encontra referência na identidade do 

colonizador, portanto, distante do grosso que compõem a “nação”. Esse dilema, certamente, 

não originou com a migração internacional contemporânea e não se restringe ao imigrante, 

pelo contrário, é parte da “questão nacional”, da ruptura pendente com o passado colonial e 

com a dependência externa (WANDERLEY, 2010). Convém lembrar que, no caso das 

identidades - no plural – “nacional”, as etnias brasileiras também se chocam.  

Daí que se faz indispensável entender os conflitos que originam do choque 

entre as diferenças culturais também a partir dos impasses da identidade nacional, ou seja, 

entender que identidade é essa, como ela é percebida pelos mais diversos sujeitos e como ela 

influi ou se opõe ao “outro”.  

Por isso, acredita-se que, se tratando da aproximação entre imigrantes e 

autóctones em movimentos populares os elos que os ligam nem sempre são aparentes, assim, 

há que se considerar não apenas as concretas condições sociais comuns entre eles, mas, em 

alguns casos, deve-se entender os efeitos do encontro das “identidades”. Pois, embora seja 

essencial reter quais são as condições objetivas comuns, elas parecem ser insuficientes para 

explicar a aglutinação ou a dissociação dessas lutas, tampouco explica a totalidade do 

desenvolvimento prático da solidariedade entre esses personagens. 

Um outro desafio que faz flagrante diz respeito ao controle das ações dos 

imigrantes, ou seja, a destituição destes enquanto sujeitos políticos. Embora seja importante 

considerar o fato de que no contexto em que se inseriu o GRIST e a MZSN o Estatuto do 

Estrangeiro vetava qualquer atividade política dos imigrantes, isso não justifica a tutela das 

organizações sociais sobre eles. Obviamente, essa crítica não invalida a importância dessas 

organizações brasileiras, elas são, nos dizeres de Sayad (1998), os “heréticos nacionais”, 

portanto, aliadas dos imigrantes. Fato é que, mesmo após a abertura política proporcionada 

pela LDM, as organizações seguem com a mesma postura, fazendo questionar se esse modelo 

de cooptação dos “interesses” dos imigrantes é de fato ressonante da ausência de direitos 
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políticos dessa população, ou se é uma característica dos novos atores da sociedade civil. 

    De acordo com Gohn (2011), às mudanças no campo da organização 

social que marcam o protagonismo das ONGs e das associações revelam a predominância das 

organizações assistencialistas que, em última instância, contribuem para despolitizar as 

demandas dos seus assistidos.  

No caso da relação entre imigrantes e as ONGs, esses aspectos se tornam 

notórios. Os estudos de Salles (2018, p. 39) e de Zelaya (2016; 2017) evidenciam os 

“mecanismos de tutela e de silenciamento” a que são condicionados os imigrantes nessas 

instituições. 

No entanto, o controle das ações dos imigrantes também é captado em 

outros espaços, tal como ocorreu na relação do GRIST com o MSTC e, de modo mais sutil, 

no caso da MZSN, se se considerar os principais atores que agitaram a mobilização e a rápida 

institucionalização da luta.  

Para Leão (2020), esse movimento de canalizar os conflitos que envolvem 

os imigrantes se deve tanto à ausência de direitos políticos e, em maior medida, concerne à 

noção de que esses sujeitos são provenientes de países autoritários, portanto não carregam 

“autênticas” experiências políticas. A observação de Martins (2018) é mais convincente nesse 

sentido, para ela, o fato de se tratar de migração periférica (Sul-Sul) faz com que haja uma 

continuidade das batalhas já travadas no interior da sociedade de emigração. De todos os 

modos, o desafio que se coloca é o de reconhecer que esses sujeitos podem inferir no campo 

dos conflitos, que são sujeitos políticos e que suas ações - por mais culturais que possam ser 

consideradas - são legítimas.     

A partir dessa explanação, entende-se que a noção apregoada da fronteira 

entre o “nacional” e o “não nacional” que se assenta em diversos aspectos salientando as 

diferenças entre esses sujeitos, com destaque para os conflitos em torno da identidade, da 

cultura e das mais distintas reivindicações aparentemente “inconciliáveis”, difundem-se num 

campo ideológico que serve para fomentar os antagonismos, seja na vida cotidiana, seja nas 

lutas sociais. Nesse sentido, a presença imigrante eminentemente “ilegítima”, em última 

instância, não é compreendida como uma força que pode ser aglutinada para a disputa pelo 

poder, ou por qualquer outra coisa.  

Paradoxalmente, essa mesma diferença que torna a conciliação dos mais 

distintos personagens nas lutas sociais desafiadora, como foi no caso do GRIST, é também 

elemento de potência, como se pôde observar no caso da MZSN. 

No contexto de fronteiras, a experiências da MZSN e mesmo a do GRIST - 
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considerando a sua relação com o MSTC antes do Golpe de 2016 -, evidenciam os novos 

movimentos sociais, ou populares, como espaços em que essas relações podem ser 

desenvolvidas, justamente porque já carregam o signo da articulação das diferenças 

(BUTLER, 2000). 

Por assim dizer, não há que se aniquilar as diferenças substanciais que 

existem entre o “nós” e o “outro”, há sim que romper com os mecanismos de dominação que 

se apropriam dessas diferenças para colocar esses sujeitos em lados opostos, a primeira delas 

é a dicotomia entre o “nacional” e o “não-nacional”. Acredita-se, portanto, assim como Judith 

Butler (2000), que a “única unidade possível” não consiste na homogeneização dos conflitos, 

mas, na articulação dos distintos personagens e objetivos de luta contra a dominação, “sin que 

esto signifique exatamente transformarse en los otros”. Daí que o encontro das distintas 

identidades, sem subordinar ou excluir a outra, se faz o elemento potente.  

    La producción de facciones, entendida como el proceso por el cual una 

identidad excluye a otra con el fin de fortalecer su propia unidad y 

coherencia, comete el error de considerar el problema de la diferencia como 

aquel que surge entre una identidad y otra; sin embargo, la diferencia es la 

condición de posibilidad de la identidad o, mejor, su limite constitutivo: lo 

que hace posible su articulación y, al mismo tiempo, lo que hace posible 

cualquier articulación final o cerrada. (BUTLER, 2000, p. 113). 

  

Nessa direção, o maior desafio posto é justamente o de transformar as 

fronteiras em pontes. Isto porque acredita-se, tal como Audre Lorde (apud MEZZADRA, 

2012, p. 72), que,  

é no interior da nossa diferença que somos ao mesmo tempo mais potentes e 

mais vulneráveis; e algumas das tarefas mais difíceis de nossas vidas 

consistem justamente em reivindicar as diferenças e aprender a usá-las como 

‘pontes’ em lugar de ‘barreiras’ entre nós. 

 

É por tudo isso que se considera importante visibilizar as pontes entre os 

imigrantes e os autóctones, sobretudo porque acredita-se que os imigrantes, como novos 

personagens nas velhas lutas sociais, são capazes de transformar tanto os espaços de 

organização social, quanto elucidar as diversas faces da dominação. Portanto, abrem novos 

caminhos de enfrentamento e resistência, sobretudo ao direcionar para as dimensões mais 

amplas da “multirracialidade” e da “multinacionalidade”. Eis aí a grande contribuição das 

ações dos imigrantes. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Certamente, as discussões que atravessaram esse trabalho trouxeram mais 

interrogações do que respostas. Ao perseguir o objetivo de problematizar as ações dos 

imigrantes nas lutas antirracistas e pela moradia no Brasil contemporâneo, foram 

reconstruídas duas experiências: o caso da MZSN, que germinou no campo dos conflitos 

raciais, a partir do assassinato da angolana Zulmira Cardoso em São Paulo, sendo considerada 

uma das maiores mobilizações em torno do racismo e da imigração no País; e o caso GRIST, 

um coletivo de imigrantes que se formou no âmbito de um movimento sem-teto, também em 

São Paulo, que convergiu o protagonismo imigrante com a luta por efetivação do direito à 

habitação. 

Ao abordar o tema da migração internacional que tem hoje o Brasil como 

parte da rota, constatou-se que a engrenagem do deslocamento humano, sobretudo desde o Sul 

global, encontra-se associada aos determinantes socioeconômicos como reflexo da divisão 

internacional do trabalho e das distintas expropriações e expulsões oriundas da hodierna 

lógica de acumulação do capital globalizado (SASSEN, 2016). Nessa trama, o Brasil emerge 

tanto produtor de emigrantes, quanto sociedade de imigração. No entanto, a história das 

migrações no País lança luz sobre os contrastes entre os fluxos antigos e os novos, que para 

além da sua base social, destaca-se a forma discriminatória com que o Estado regulou e regula 

os fluxos europeus (“desejados”) e os fluxos periféricos (“indesejados”).    

Sublinhou-se também o modo como o Estado tem reproduzido a condição 

social do imigrante periférico atrelado aos mecanismos de dominação que reduzem esse 

sujeito a um mero “corpo-trabalho” “provisório” (SAYAD, 1998). Além disso, refletiu-se 

acerca da função do Estado de nominar o “nacional” e o “não-nacional” e os seus impactos na 

ordenação dos status diferenciados, regulando, assim, a cidadania de acordo com a identidade 

nacional (REIS, 2004) - movimento que foi denominado aqui como as fronteiras da cidadania. 

Portanto, embora os imigrantes sejam portadores de alguns direitos civis e sociais, sobretudo a 

partir da LDM, ainda lhes são vetados os direitos políticos, incidindo sobremaneira na sua 

condição de “não-cidadão” e de uma presenta “ilegítima”. 

Somado a esses elementos, constatou-se que, ao chegar ao Brasil, os 

imigrantes, principalmente os negros, são constrangidos pelos permanentes problemas da 

formação da sociedade brasileira, a exemplo do racismo e da crise habitacional, que há 

tempos recaem sobre os ombros da classe trabalhara “nacional”, mas que são agora 

potencializados sobre os imigrantes, tendo em vista os outros impasses da ordem da migração.  
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Particularmente, procurou-se aproximar dos fundamentos do racismo e da 

crise da habitação, que permitiu entrever que se trata de dois marcadores de dominação e de 

exploração de naturezas distintas, porém, estruturais. Enquanto a raça sustenta-se no elemento 

“cor” e tem seu fundamento na formação e organização da sociedade brasileira; a questão da 

moradia, por sua vez, reflete as desigualdades aprofundadas com o desenvolvimento 

capitalista. 

Em contrapartida, essas estruturas historicamente foram e ainda são 

constantemente “assediadas” pelos mais diversos personagens. O protesto negro, por 

exemplo, se fez presente enquanto um contraponto da dominação racial desde o período 

escravagista. Todavia, foi no contexto da Ditadura Militar, com a criação do MNU, que o 

movimento negro se alinhou a uma perspectiva de classe; o movimento pela moradia, por seu 

turno, emerge neste mesmo período autoritário, sendo um reflexo tanto da ordem conjuntural, 

quanto do intenso processo de urbanização e industrialização brasileira que nutriu a 

segregação dos espaços urbanos e adensou a crise da habitação.   

Desse modo, destaca-se que foi no interior dessas contradições sociais que 

os imigrantes recentes ascenderam, seja como novos subalternos sobre os quais incide a 

violência racial e a alienação da moradia, seja como novos personagens que passaram a 

tencionar quer as estruturas brasileiras, quer as formas de organização dos movimentos 

populares no interior das velhas lutas antirracistas e pela moradia no País. 

De sorte, verificou-se que os novos movimentos sociais e os movimentos 

populares são espaços férteis para o desenvolvimento da relação e de experiências políticas 

entre imigrantes e autóctones justamente pela sua essência consubstanciada nos conflitos 

cotidianos, na batalha pela cidadania e na abertura para a diferença, porém não são 

organizações ausente de entraves.   

Não obstante, partir da reconstrução do caso da MZSN e do GRIST, 

constatou-se que os marcadores de dominação e de exploração, que recaem tanto sobre os 

imigrantes, quanto sobre os autóctones, contribuíram para um entrelaçamento dessas histórias, 

desses sujeitos e das suas práticas sociais. Assim, esse choque também fez com que esses 

personagens descobrissem o que há de comum e há de diferente entre eles.  

Com efeito, observou-se que as ações dos imigrantes no âmbito das lutas 

antirracista e pela moradia foram capazes de elucidar que esses dois marcadores de 

dominação, ainda que tenham a mesma finalidade, respectivamente, de desumanizar e apartar 

imigrantes e autóctones do direito à habitação, se materializa por meio de distintos 

dispositivos de poder sobre os diferentes sujeitos. Em uma palavra: a dominação assume 
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várias facetas. Daí que, no caso dos imigrantes, as lutas contra o racismo e pela moradia não 

possam ser dissociadas do campo dos direitos e da cidadania à população imigrante.  

Ao remontar o caso da MZSN, constatou-se que a frente, oriunda de um 

sentimento de indignação, foi capaz de tecer conexões entre um conjunto de personagens que 

forjaram uma miscelânea de objetos de luta. Nessa experiência, notou-se que as ações 

conjuntas diluíram as fronteiras entre imigrantes e autóctones e as demandas foram 

ressignificadas no desenvolvimento da luta. Um fato importante a ser reiterado é que as pautas 

desse coletivo, materializadas na Carta de Representação, agregou tanto as reivindicações da 

população imigrante, quanto da população negra brasileira. Ali, entendeu-se que não é 

possível combater o racismo sem evidenciar todos os âmbitos que os seus tentáculos 

alcançam. Ainda, faz-se importante lembrar que a MZSN não envolveu apenas a população 

negra brasileira e imigrante, aglutinou ainda imigrantes sul-americanos, demostrando a 

complexidade da teia de mobilização que a abertura para a diferença pode adquirir.      

No caso do GRIST, é incontestável que a ausência por moradia foi o elo da 

relação entre o grupo e o MSTC. No entanto, a emergência dos impasses tanto em relação aos 

aspectos culturais, quanto em relação à “dissonância” de demandas, grosso modo, conflitos 

oriundos da diferença, levaram ao desgaste dessa articulação, sucedendo o desfecho do 

GRIST. Todavia, foi possível inferir que as ações do GRIST foram capazes de equilibrar 

diversos objetos de contestação: a afirmação da moradia como direito foi alinhada ao processo 

de construção do protagonismo do imigrante, evidenciando a batalha pelo reconhecimento dos 

imigrantes enquanto sujeitos políticos.   

De modo geral, talvez, o imigrante venha mostrar que não só a cidadania e 

os direitos carecem de reformulação, mas também lançam luz ao que há de mais oculto nas 

práticas sociais contra-hegemônicas. É desse modo que as ações dos imigrantes têm 

contribuído para despertar a necessidade de ampliação dos campos de batalha, sugerindo que 

há algo pedagógico nessas experiências.  

De todos os modos, essas experiências lembram que os fantasmas da 

segregação do passado ainda incorporam todos os âmbitos da sociedade. Assim, o racismo e a 

crise da habitação ainda são desafios candentes dos tempos atuais, que só serão suprimidos 

com a transformação da sociedade. Portanto, clama pela sinergia dos mais distintos 

personagens.  

Por fim, essas experiências mostraram que tanto há conflitos e fronteiras 

entre os autóctones e imigrantes no interior das lutas populares, quanto há possibilidades e 

potencialidades no encontro desses personagens, seja para a criação de identidades múltiplas e 
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concepção de mundo em comum sem a aniquilação da diferença; seja para a transformação 

das formas de organização social pelo seu caldo “multirracial” e “multinacional” e, 

consequentemente, pela explanação dos objetos de luta.  

No plano da totalidade, se se entende que falar de migração é falar da 

sociedade como todo e refletir sobre os dispositivos de dominação e exploração do imigrante 

é entrever o modo como os próprios subalternos brasileiros são constrangidos, esse trabalho 

evidenciou que a libertação de todos os povos autóctones deve compreender a derrubada dos 

cercamento dos imigrantes, uma vez que também são constitutivos da classe trabalhadora. E, 

se a projeção dos estudiosos do tema estiver correta, os fluxos migratórios que envolvem o 

Brasil, além de permanentes, tenderão a aumentar. É inevitável, portanto, não compartilhar da 

hipótese do Prof. Ricardo Antunes (2021) proferida em uma palestra: 

O gênio do Marx, disse certa vez no volume 1 de o Capital “o trabalho de 

pele branca não pode se emancipar onde o trabalho de pele negra é marcado 

a ferro” [...] eu acrescento, a emancipação do trabalho do branco não 

ocorrerá enquanto o trabalho feminino, o trabalho indígena, o trabalho negro 

[...] e o trabalho imigrante não deixarem de ser marcados a ferro. 

 

Obviamente as ações dos imigrantes, narradas ao longo deste trabalho, não 

confrontam diretamente a essência do capital. Mas, nem por isso possuem menor valor. Há 

que se considerar que os aspectos recuperados são sintomas dos desafios postos ante as 

articulações dos subalternos imigrantes e autóctones em todos os âmbitos da vida social, 

referem-se, particularmente, às fronteiras que não apenas separam os imigrantes dos direitos 

de cidadania, mas também os distanciam da própria classe. Se se concorda que a união ainda é 

o único instrumento possível para a construção de uma sociedade onde a moradia digna seja 

regra, os fenótipos não sejam marcadores de dominação e migrar seja verdadeiramente uma 

escolha, um direito, urge a construção de pontes entre os diversos personagens, entre os 

velhos e os novos. Por parte deste trabalho, aponta-se os desafios de politizar a migração, 

legitimar a presença e as ações dos imigrantes e por último, reconhecê-los como membros 

constitutivos da classe trabalhadora, portanto, como uma força que pode ser agregada.  
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