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2 Imigração e mercado de trabalho no Brasil: 

 Características e tendências 
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A mobilidade humana, como já se sabe, tem sido constante através das páginas 

da história. No entanto, nas últimas décadas, o fenômeno ganhou um protagonismo 

singular no cenário internacional. Para Massey e Arango (1998), a influência da 

chamada economia pós-industrial, a partir dos anos 70, e as importantes transformações 

geopolíticas do ocidente no século XX, que foram de diversas ordens e em esferas 

distintas da sociedade, também alteraram de modo radical as imagens e as ideias sobre 

as migrações. O número de pessoas que se deslocam atualmente ganhou uma proporção 

tão elevada que alguns autores, como Castles e Miller (1993), chegam a sugerir que 

vivemos na era das migrações, que seriam sintetizadas em cinco características 

fundamentais: globalização, aceleração, diferenciação, feminização e a crescente 

politização das migrações.  

Na atualidade, os movimentos migratórios se inserem como um processo 

inerente às grandes mudanças internacionais, fazendo com que países caracterizados 

pela imigração se transformem, em pouco tempo, em países exportadores de mão de 

obra ou vice-versa. Além disso, alguns países observam o crescimento, nas suas cidades 

e estados, da chamada "cultura de emigração" e, em alguns casos, passam a ter seus 

PIBs diretamente dependentes das remessas dos emigrantes
2
. Outras áreas do planeta se 

tornaram lugares de trânsito ou países de acolhida para populações migrantes. Assim, o 

fenômeno migratório contemporâneo possui uma complexidade sem precedentes na 

história recente das migrações (Portes, 2012).  

Para analisar o cenário migratório atual, não basta apenas o olhar das 

contribuições históricas, como The Laws of Migration de Ernest-George Ravenstein 

                                                           
1 Professor da Univesidade de Brasília e Coordenador Científico do OBMigra 
2 Em países como El Salvador, Honduras e Haiti as remessas dos emigrantes chegam a superar 20% do PIB desses 

países (Parella e Cavalcanti, 2013). 
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(1885-1889), fundador indiscutível do pensamento moderno sobre as migrações, ou o 

imprescindível The Polish Peasant in Europe and America, de William Thomas e 

Florian Znaniecki (1918-1920). Tampouco é possível ficar refém somente de uma parte 

do mosaico atual de teorias recentes sobre as migrações: teoria neoclássica, histórico-

estrutural, mercado de mão de obra dual, teoria do sistema mundial, redes migratórias, 

efeitos de repercussão e perspectiva transnacional. Pelo contrário, a diversidade e a 

complexidade das migrações na atualidade exige diferentes olhares interdisciplinares, 

pois, como “fato social total
3
”, a migração está formada por deslocamentos de pessoas 

no espaço geográfico, mas também em outros espaços, como podem ser o social, o 

político, o econômico ou o cultural (Sayad, 2001).  

No Brasil, as migrações internacionais passaram por diferentes “etapas”, 

“idades”, “gerações” e “modos de geração”, no sentido do movimento sincrônico e 

diacrônico das migrações, proposto por Sayad (2001). Falar em termos de “etapas” ou 

“idades” também pressupõe pensar em termos de crescimento, mudanças contínuas e 

graduais, fim de etapas e desenvolvimento de novos ciclos. Dessa forma, é possível 

fazer uma análise sócio-histórica dos “lugares difíceis” (Bourdieu, 1997) da heterogênea 

migração brasileira. 

Se até a segunda metade do século XX o Brasil era fortemente marcado pela 

imigração internacional, a partir da década de oitenta ou da chamada “década perdida”, 

houve uma inversão nesse processo (Reis & Sales, 1999). Uma considerável parte da 

população deste país começou a protagonizar uma nova realidade migratória, 

penetrando desse modo, no quadro dos países exportadores de mão de obra
4
 (Margolis, 

1994; Feldman-Bianco, 1997; Sales, 1999).  

No entanto, a crise econômica iniciada no ano de 2007 nos Estados Unidos, a 

qual também afetou de forma substancial a Europa e o Japão, introduz uma maior 

complexidade nos eixos de deslocamentos das migrações sul-americanas, especialmente 

no Brasil. Além disso, o desenvolvimento econômico e social do país e o seu 

reposicionamento geopolítico nos últimos anos, tem tornado a migração muito mais 

diversa. Na atualidade, o Brasil conjuga diferentes cenários migratórios: continua 

havendo emigração; ao mesmo tempo em que o país passa a receber novos e 

diversificados fluxos de imigrantes; além de projetos migratórios de retorno por parte 
                                                           
3 Sayad (2001) repagina a noção de “fato social total” de Mauss (1986) para analisar as migrações de forma 

multifacetada, interpretável em vários níveis de análise inter-relacionados entre si: social, histórico, geográfico, 

econômico, entre outros, protagonizado pelo chamado "migrante total”, na perspectiva sayadiana. 
4 O país continuou recebendo imigrantes, especialmente latino-americanos, como observado no trabalho de Silva 

(1997). No entanto, em números absolutos o saldo passou a ser negativo.  
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dos emigrados, influenciados, sobretudo, pela crise econômica pós 2007, nos Estados 

Unidos, Europa e Japão (Solé, Cavalcanti e Parella 2011). 

Assim, o país volta a receber fluxos migratórios diversificados. Se alguns 

coletivos latinos, como os bolivianos, constituem uma presença constante no cenário 

imigratório brasileiro (Silva, 1997), nas últimas décadas, com a emergência da crise 

econômica mundial de 2007, em que os países emergentes não foram tão afetados como 

os chamados países desenvolvidos, houve um aumento e diversificação dos fluxos 

imigratórios para o Brasil. Assim, outros fluxos mais recentes, como os imigrantes 

haitianos, começam a ter uma presença aparentemente permanente na imigração 

contemporânea no Brasil. 

Não é possível explicar a presença desses novos fluxos no Brasil sem recorrer ao 

mercado de trabalho. Ademais, é no mercado de trabalho que é possível compreender a 

posição social que ocupam os imigrantes e que ocuparão os seus descendentes. No 

entanto, reduzir os movimentos migratórios exclusivamente a questões laborais implica 

reconhecer uma limitação analítica: as pessoas também migram por outros motivos 

(reuniões familiares, refúgio, asilo, entre outros fatores) que também são determinantes 

na mobilidade humana. Todavia, é preciso ressaltar que uma vez no país de acolhida o 

lugar social dos imigrantes estará marcado pela posição que ocupam no mercado do 

trabalho.  

De acordo com os dados expostos no presente documento é possível auferir, de 

forma geral, as seguintes características da inserção laboral dos imigrantes no mercado 

de trabalho brasileiro: 

 

Diversificação dos fluxos e características sociodemográficas 

Os dados contidos nesse texto atestam que o Brasil passa por um momento 

singular, no que diz respeito às migrações internacionais. Diferentemente dos fluxos 

imigratórios do século XIX e princípios do século XX, em que os imigrantes originários 

do norte global eram incentivados e financiados pelo governo brasileiro porque tinham a 

função de “ocupar” territórios e de “branquear” o país, na atualidade o mercado de 

trabalho brasileiro vem recebendo também imigrantes provenientes do hemisfério sul 

(haitianos, colombianos, senegaleses, peruanos e bengalis). 

Os dados apresentados nesse texto, demonstram que entre os anos 2011 e 2013, 

o número de imigrantes no mercado de trabalho formal cresceu 50,9%. Os imigrantes 
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haitianos passaram a ser a principal nacionalidade no mercado de trabalho formal em 

2013, superando os portugueses. Assim, a sua população cresceu, aproximadamente, 

dezoito vezes, passando de pouco mais 814 imigrantes em 2011, para 14.579 

empregados no mercado de trabalho formal em 2013. Se somarmos a esse número 

aqueles imigrantes que não tem vínculo formal de trabalho, podemos afirmar que esse 

coletivo possui uma presença significativa no Brasil. Se os mexicanos e centro-

americanos conformam o principal grupo de imigrantes nos Estados Unidos; os 

equatorianos na Espanha; os bolivianos na Argentina; os negros caribenhos na Holanda; 

os índios e bengalis na Inglaterra; os argelinos, senegaleses e marroquinos na França; no 

Brasil é possível conjeturar que, dada as características do fenômeno migratório atual e 

a lógica das redes migratórias, esse coletivo terá um lugar permanente no cenário da 

imigração no país, tanto em termos numéricos, quanto simbólicos, culturais, 

econômicos e sociais.  

Analisando a inserção dos imigrantes no mercado formal, com relação ao sexo, 

em geral, predominam as pessoas do sexo masculino. Em alguns coletivos há uma 

presença de 70% de homens e de 30% para mulheres. Em um primeiro olhar, a 

percepção é que o Brasil vai no sentido contrário dos outros países nesse quesito. De 

fato, nas últimas décadas houve uma feminização dos fluxos migratórios no contexto 

global. Segundo dados da UNFPA (2006), na atualidade, a proporção de mulheres 

migrantes é em torno de 49%. Ao falar da feminização das migrações não nos limitamos 

aos dados quantitativos ou de fluxos. As mulheres sempre estiveram presentes como 

protagonistas tanto no contexto das migrações internas, quanto internacionais. A 

diferença em relação a outros momentos é que há, na atualidade, uma maior visibilidade 

nos estudos acadêmicos sobre a presença das mulheres migrantes e, sobretudo, pelo 

protagonismo das mulheres, tanto na eleição do projeto migratório, quanto na decisão 

familiar de migrar (Solé, Cavalcanti e Parella, 2011; Pedone, 2003).  

No entanto, vale à pena salientar que esta predominância dos homens sobre as 

mulheres aqui analisados está tão somente relacionado com o vínculo formal no 

mercado de trabalho. Ademais a feminização das migrações se coaduna com a 

feminização da pobreza e precarização das condições do trabalho feminino. Além disso, 

no contexto migratório, o mercado de trabalho tende a manter-se diferenciado segundo 

os papeis de gênero. As ocupações que tem a ver com a reprodução social, tais como: 

serviços de limpeza, cuidado de crianças, atenção à terceira idade, entre outros, são 

predominantemente realizados pelas mulheres migrantes (Boyd, 1989; Parella, 2003). 
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Muitas dessas atividades são marcadas pela precariedade e pela ausência de um vínculo 

formal no mercado de trabalho. Isso pode explicar a disparidade das cifras e, sobretudo, 

a diferença entre o Brasil e outros países receptores de fluxos migratórios.  

No tocante à faixa etária, observa-se que mais da metade dos estrangeiros com 

vínculo no mercado de trabalho formal têm entre 25 e 50 anos. Nesse sentido, o 

contexto brasileiro está em sintonia com os países receptores de fluxos migratórios, em 

que as migrações são marcadas eminentemente por pessoas em idade produtiva. Para a 

sociedade de destino, essa composição etária é muito benéfica, pois a idade que o 

Estado mais gasta e investe no cidadão é no período da infância e na terceira idade. 

Assim sendo, o Brasil está recebendo uma mão de obra já formada e que pode contribuir 

de forma decisiva para o crescimento do país.  

 

 

Inconsistência de status. Disparidades entre formação acadêmica, atuação 

profissional e renda 

Os imigrantes no Brasil seguem a tônica da incorporação laboral dos imigrantes 

nos países com tradição de recepção de fluxos migratórios. Na sua maioria, os 

imigrantes contam com uma formação profissional superior, mas no momento de 

incorporação no mercado de trabalho descendem na escala laboral e, portanto, social. 

Assim os imigrantes se inserem no mercado de trabalho em uma posição inferior em 

relação ao seu grau de especialização, sua formação acadêmica e a sua experiência 

laboral prévia.  

De modo geral, os imigrantes têm uma formação técnica e profissional superior 

às exigidas pelo exercício da profissão atual e, portanto, há uma inconsistência de status 

na medida em que exercem atividades aquém das suas formações e experiências nos 

países de origem. Esse é o caso de dentistas, médicos, jornalistas, engenheiros que estão 

trabalhando na construção, na indústria pesada, nos abatedouros de frangos e carnes, 

entre outras atividades.  

De acordo com Sayad (2001) essa situação somente pode ser entendida a partir 

de uma classificação inseparavelmente técnica e social. Ainda que tecnicamente o 

imigrante tenha uma formação específica, socialmente será considerado um trabalhador 

sem qualificação, pois o imigrante somente existe aos olhos do estado nacional no dia 

que atravessa as suas fronteiras. Tudo o que antecede a essa existência é desconhecido, 

inclusive a sua formação técnica e os seus diplomas. Nesse sentido, o autor questiona se 
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esse fato poderia ser traduzido em uma forma de etnocentrismo: só é conhecido e 

entendido o que se tem interesse em conhecer e reconhecer.  

Os dados do presente documento atestam que no Brasil há uma inconsistência de 

status entre os imigrantes. Em torno de 38% e 30% possui formação superior e ensino 

médio completo, respectivamente. Essa é a tendência para a maioria dos coletivos. Uma 

fração mínima tem ensino fundamental incompleto e as taxas de analfabetismo se 

aproximam de zero
5
.  

No entanto, a faixa de renda não corresponde com a formação dos imigrantes. 

Em torno de 53% dos imigrantes recebem entre 1 e 3 salários mínimos. E a população 

imigrante que recebe somente entre 1 e 2 salários mínimos fica na casa dos 40%. Nesse 

sentido, podemos auferir que uma parte significativa da população está exercendo 

trabalhos aquém da sua educação formal e, portanto, há indícios de inconsistência de 

status entre a população imigrante. 

 

A curva em U (U-Shaped)  

De acordo com Chiswick, Liang Lee, Miller (2002), a condição de imigrante, as 

dificuldades com o idioma, a demora no reconhecimento dos títulos universitários - 

entre outros problemas que os imigrantes enfrentam na sociedade de destino – fazem 

com que essa população tenha que realizar o que os autores chamam de “curva em U” 

para explicar a inserção dos imigrantes no mercado de trabalho. Portanto, os imigrantes 

partem de uma posição média na sociedade de origem, mas perdem essa posição social 

no momento de chegada ao país de destino. E, portanto, será necessário um tempo de 

acomodação para recuperar a posição de partida.  

 

                                                           
5
 O desvio na taxa de analfabetismo ficou por conta dos haitianos que teve um aumento no número de analfabetos, em torno de 

979%, mas em termos relativos esse número não chega nem a 5% do coletivo. A maioria, em torno de 55% dos nacionais desse país 

tem o ensino médio ou ensino fundamental completo. 
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Figura 2.1 Curva em U 

 

            Fonte: elaboração própria a partir de Chiswick, Liang Lee, Miller (2002). 

 

O fator tempo de residência, unido à consolidação das redes sociais; a aquisição 

de capital social e simbólico; a regularização das autorizações de residência; e, 

especialmente, as políticas públicas de inserção laboral dos imigrantes serão decisivas 

para que os imigrantes possam completar a curva em U. As políticas públicas terão um 

fator determinante, inclusive para que os imigrantes possam ter mobilidade social 

ascendente em relação à posição na sociedade de origem. 

Devido ao limitado tempo de permanência desses novos fluxos no Brasil, a 

situação atual dos imigrantes, aponta mais a uma “curva em L”. Na atualidade podemos 

considerar a partir da diferença entre o nível de renda e as atividades desempenhadas 

pelos imigrantes, que os novos fluxos migratórios formados por haitianos, senegaleses, 

gambianos, bengalis, peruanos, dominicanos, entre outros, na sua maioria se encontram 

em atividades aquém ao nível de educação formal. 
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Figura 2.2 Curva em L 

 

Fonte: elaboração própria a partir de Chiswick, Liang Lee, Miller (2002). 

As políticas públicas de inserção laboral serão decisivas para que os imigrantes 

não fiquem estancados na “curva em L”, mas possam realizar a curva em U, atingindo 

uma mobilidade ascendente ou uma inserção mais horizontalizada no momento de 

chegada, inclusive com possibilidades de ascensão em relação à sociedade de origem 

desde o início. A promoção e realização de estudos longitudinais sobre imigração e 

trabalho serão fundamentais para compreender melhor as formas de incorporação dos 

imigrantes no mercado de trabalho brasileiro. 

 

A circulação, via empresas multinacionais, de trabalhadores qualificados 

Os dados também demonstram que há um grande número de trabalhadores 

estrangeiros qualificados no Brasil, que circulam através das empresas multinacionais. 

De fato, uma parte significativa da emissão de vistos de trabalho é para pessoas que são 

requisitadas por empresas para que exerçam atividades qualificadas. Seguindo o 

raciocínio de Chiswick, Liang Lee, Miller (2002), podemos afirmar que, desde o início, 

esses imigrantes já exercem uma incorporação laboral em diagonal. 
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Figura 2.3 Trajetória diagonal 

             Fonte: elaboração própria a partir de Chiswick, Liang Lee, Miller (2002). 

 

Esta composição da imigração no mercado de trabalho brasileiro corrobora o 

pensamento de Sayad (2001) nas suas reflexões em torno da percepção dos imigrantes. 

Segundo o autor, “estrangeiro” e “imigrante” recebem um reconhecimento sócio-

jurídico distinto nas sociedades de destino. Para ele, ambas as expressões não implicam, 

necessariamente, um mesmo estatuto social. Enquanto para os “estrangeiros” existe uma 

figura jurídica baseada em uma realidade social objetiva plasmada na forma de lei, para 

o “imigrante” encontramos um imaginário que o constrói socialmente. No que se refere 

ao marco jurídico, existe uma legislação que regula os direitos e deveres dos 

estrangeiros, com relação à sua presença e permanência dentro do território. Já o 

“imigrante” não é uma figura objetiva, senão uma condição social, em que recai um 

atributo carregado de princípios negativos e de uma otredade em relação aos chamados 

nacionais (Delgado, 1996). Ainda que somente haja uma lei para os “estrangeiros”, 

socialmente há uma hierarquização das alteridades e nacionalidades, vinculadas ao 

contexto geopolítico e econômico. 

Assim, ainda que um “imigrante” seja juridicamente um “estrangeiro”, a 

designação imigrante o associa a uma pessoa que procede de um país economicamente 

menos favorecido, que tem um elevado umbral de pobreza, com indicadores sociais 

limitados e sociedades “atrasadas” no sentido civilizatório e que devido a essa 
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combinação de fatores “exporta” imigrantes
6
. Por outro lado, temos a denominação de 

“estrangeiro”, em geral, associada socialmente a um indivíduo originário de uma nação 

economicamente mais desenvolvida que em vez de exportar imigrantes, produz turistas 

(Nunes e Cavalcanti, 2014). 

Esses “estrangeiros” que circulam através das empresas multinacionais são 

percebidos socialmente de modo diferenciado pelos discursos políticos, da mídia e, 

inclusive, acadêmicos
7
. Assim, são esses imigrantes, que conformam trajetórias em 

diagonal, os responsáveis por uma significativa quantidade de expedição de vistos de 

trabalho no Brasil.  

 

Nichos de trabalho 

A partir do exposto anteriormente e dos dados contido no presente documento, 

podemos auferir que na atualidade os imigrantes estão nos extremos do mercado de 

trabalho, tanto na base, quanto no topo. Os grupos ocupacionais que tiveram um maior 

aumento de imigrantes refletem essa dinâmica: trabalhadores da produção de bens e 

serviços industriais (163,8%); profissionais das ciências e das artes (100%); 

trabalhadores qualificados agropecuários, florestais e da pesca (95,6%) e trabalhadores 

em serviços de reparação e manutenção (45,4%). Deste modo, o país tem demandado 

trabalhadores para atividades altamente qualificadas e, devido às dificuldades de oferta 

de mão de obra em algumas ocupações em determinadas áreas da região sul, começa a 

necessitar de imigrantes para atividades que exigem pouca qualificação. Assim, 

observamos um aumento significativo dos imigrantes no sul do país, nos setores da 

construção civil e no setor de produção de bens industriais, sobretudo em trabalhos 

pesados, como, por exemplo, os trabalhos nas fábricas de conservas, nos abatedores de 

carne e frango, na construção civil, entre outros. Trabalhos que são realizados em 

condições duras e difíceis que os locais evitam realizar.  

Por outro lado, há uma carência e necessidade de profissionais altamente 

qualificados, especialmente nas áreas de biotecnologia, infraestrutura, profissionais de 

saúde, etc. Os dados revelam que, entre os diferentes fluxos imigratórios dirigidos ao 

Brasil, encontram-se os dos chamados imigrantes qualificados. São trabalhadores que 

                                                           
6 É importante apontar que essa fronteira não é tão rígida, pois mesmo dentro de um mesmo grupo nacional que é 

identificado como um país de emigrantes, algumas pessoas podem ter um status social de “estrangeiro”, como é o 

caso de diplomatas, artistas, estudantes, esportistas, entre outros.  
7 Sobre a composição e estruturas que predominam nos diversos discursos sonoros sobre a imigração, conferir os 

trabalhos de Van Dick (1997) e Edstrom (1993). 
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imigram tanto para as empresas privadas, quanto para o setor público, através de 

programas como Mais Médicos e Ciência sem Fronteiras. Esses novos fluxos 

imigratórios colocam o Brasil no contexto do crescente fluxo formado por imigrantes 

qualificados. De acordo com as estimativas da Organisation for Economic Co-operation 

and Development (OECD), entre as décadas de 1990 e 2000 houve um aumento de 

63,5% no número de imigrantes qualificados residindo nos países da OECD, que atingiu 

20 milhões imigrantes qualificados. Segundo com Pellegrino (2008) o prognóstico é que 

estes números continuem a crescer inclusive nos países em desenvolvimento, como é o 

caso do Brasil. 

Por conseguinte, os dados permitem afirmar que na atualidade a absorção do 

mercado de trabalho brasileiro em relação à mão de obra imigrante, analogicamente, 

seria parecida ao que Portes (2003) denomina de relógio de areia na relação imigração e 

trabalho. Segundo o autor, há uma necessidade de trabalhadores tanto no topo, quanto 

na base do relógio. Mas os imigrantes de formação media tendem a sofrer inconsistência 

de status, pois há pouca demanda para os trabalhadores com essa formação.  

 

 

Figura 2.4 Estrutura do mercado de trabalho e demanda da mão de obra 

imigrante 

 

     Fonte: Elaboração própria a partir de Portes (2003) 

No Brasil, observa-se que o mercado de trabalho está absorvendo imigrantes na 

base e no topo. Desse modo, devido a forte demanda por trabalhadores qualificados e 
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uma necessidade de trabalhadores em atividades que exige pouca formação, devido às 

dificuldades de oferta de mão de obra em algumas ocupações em determinadas áreas da 

região sul, o Brasil tem na atualidade um contexto imigratório como refletido na figura 

acima.  

 

À guisa de conclusão: Imigração, mercado de trabalho e direitos humanos 

A imigração não resolverá a demanda de mão de obra do mercado de trabalho 

brasileiro. Mas, tampouco é possível prescindir dela e ficar indiferentes a essa 

necessidade. Entender melhor a relação entre imigração e o mercado de trabalho é chave 

para poder analisar a posição social que ocupam os imigrantes na atualidade e que 

ocuparão os seus descendentes no futuro. Portanto, a análise da presença dos imigrantes 

no mercado trabalho é crucial para o direcionamento de políticas públicas que reduzam 

a inconsistência de status e facilitem os caminhos para a mobilidade social ascendente.  

Se as redes migratórias determinam quem migra, quando e em quais condições 

as pessoas migram (Pedone, 2006), é o mercado de trabalho que vai determinar a 

intensidade e o direcionamento dos fluxos migratórios (Cachón, 2002; Solé e Parella, 

2005). Um caso exemplar para ilustrar essa relação é o que ocorreu no contexto 

espanhol. Enquanto o mercado de trabalho daquele país tinha um nicho de atividades 

que demandava imigrantes (construção, agricultura, serviços, entre outros), a Espanha 

foi o segundo país no mundo ocidental que mais recebeu imigrantes na década passada, 

segundo os dados da Organisation for Economic Co-operation and Development 

(OECD). Só ficou atrás dos Estados Unidos. Com a crise econômica e o 

desaquecimento do mercado de trabalho os fluxos foram reduzidos e começou a haver 

um saldo negativo, entre os espanhóis que emigravam e os imigrantes que chegavam ao 

país. 

No entanto, reduzir ou vincular as migrações única e exclusivamente ao mercado 

de trabalho é incorrer em uma limitação teórica e política. As migrações não se dão 

unicamente por uma lógica economicista, no sentido da atração e expulsão (push and 

pull) como entendia a perspectiva neoclássica. Os motivos da mobilidade humana são 

múltiplos e variados. O fenômeno migratório é heterogêneo, multifacetado e marcado 

por dinâmicas que mudam constantemente. 

Nesse sentido, é fundamental que as políticas públicas incorporem a dimensão 

dos direitos humanos. Segundo De Lucas (2002), a ferida original das políticas de 
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imigração é precisamente a ausência dos direitos humanos. Reduzir os imigrantes a uma 

simples força de trabalho disponível exclusivamente a reprodução do capital, sem uma 

aposta firme pelos direitos e pelo pleno exercício da cidadania por parte dos imigrantes, 

acarretaria graves consequências para a dignidade da pessoa e com incontáveis sequelas 

sociais para o futuro.  

Deste modo, é importante desmarcar-se de visões que simplificam o 

multifacetado fenômeno migratório, tanto na sua versão economicista que reduzem os 

imigrantes a uma mera força de trabalho, quanto a vertente humanista que desconsidera 

a função produtiva e o impacto na economia da população imigrante. A junção entre 

mercado de trabalho formal e proteção dos direitos humanos, aponta para um caminho 

mais realista e eficaz para a gestão das migrações.  

Ademais, essa combinação é um bom antídoto para não cair na ironia da famosa 

frase do romancista Max Frisch ao se referir aos imigrantes que chegavam à Suíça em 

1965: “queríamos mão de obra e chegaram pessoas”. Continuará chegando mão de obra 

imigrante no Brasil, mas também pessoas que adoram outros deuses, gostam de outras 

comidas e têm cosmovisões de mundo diferenciadas. 

As políticas de imigração deveriam ir na via de tratar as migrações na sua 

complexidade, multidimensionalidade e incluí-la de forma transversal nas diversas 

políticas públicas. A junção entre políticas que possam acomodar os imigrantes no 

mercado de trabalho formal, com a perspectiva dos direitos humanos, contribuirá de 

forma decisiva a consolidar a imigração como um ativo para o desenvolvimento do país, 

não somente do ponto de vista econômico, mas também cultural, social e político. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


