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Resumo 
A grande mobilidade populacional com ênfase nas migrações internacionais vem 
adquirindo sérias repercussões a respeito de sua magnitude e complexidade. Os estudos 
em relação a esse intenso deslocamento na América do Sul têm despertado profundos 
interesses para o entendimento deste fenômeno na mesma. Neste sentido este trabalho 
almeja refletir sobre a dinâmica das migrações entre Brasil e Bolívia e, para tal reflexão, 
faremos uma análise a respeito dos cenários políticos e econômicos de ambos, os quais 
podem facilitar essas migrações. 
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Introdução 
 

Nos dias de hoje, o horizonte do migrante não se restringe à 
cidade mais próxima, nem à capital do estado ou do país. Seu 
horizonte é o mundo – vislumbrado no cinema, na televisão, na 
comunicação entre parentes e amigos. O migrante vive num 
mundo onde a globalização dispensa fronteiras, muda 
parâmetros diariamente, ostenta luxos, esbanja informações, 
estimula consumos, gera sonhos e finalmente, cria expectativas 
de uma vida melhor. (MARTINE, 2005, p.3) 
  

Podemos perceber que nos encontramos cada vez mais num mundo integrado 
economicamente, politicamente, financeiramente e culturalmente. Observamos hoje 
uma integração tão forte que nos torna interdependentes, fazendo com que um problema 
que ocorra em certo país afete o mundo inteiro. O global na maioria das vezes se 
sobrepõe ao nacional, ao local. Dentro desse processo de globalização a mobilidade 
populacional se torna cada vez mais comum. O não tão atual discurso neoliberal, do 
mundo globalizado nos faz acreditar que existe um mundo sem fronteiras, sem muros; 
um mundo com tantas oportunidades quanto o número de pessoas existentes nele. 
Utilizando a expressão “globalização inacabada” de Martine (2005), percebemos que a 
globalização repercute de diversas formas, não sendo uniforme no mundo e muito 
menos igual em questões econômicas e sociais. Vemos um estímulo no aumento do 
fluxo de produtos e informações, mas não de pessoas. 
  O deslocamento populacional carrega consigo novas formas de arranjos 
espaciais, em função disto as discussões acerca do fator migratório têm sido de grande 



importância para a compreensão deste fenômeno na história econômica, política e social 
da América do Sul. 
 Por muitos anos a América do Sul, constituída por índios, imigrantes e mestiços, 
foi caracterizada por ser uma região acolhedora de imigrantes, contudo esse quadro 
passou por mudanças a partir da década de 1970, pois além de ser receptora, esta passou 
a ser emissora populacional. 
 A mobilidade espacial sul-americana está calcada em muitos fatores 
socioeconômicos, dentre estes estão os recursos naturais e a questão da terra, que são de 
extrema relevância, uma vez que influenciam na dinâmica populacional boliviana que 
constitui um cenário marcado por fragmentação e discórdia. 
 Dentro desta conjuntura é necessário destacar que o processo migratório entre 
Brasil-Bolívia no contexto atual tem tido muitas repercussões, uma vez que o presidente 
Evo Morales defendeu o referendo sobre a Nova Constituição visando dar maior 
autonomia aos indígenas e definindo uma série de questões étnicas e regionais. Essas 
mudanças transformaram as estruturas de poder presentes na Bolívia. 
 Todavia, grande parte dos bolivianos veem o Brasil como uma oportunidade de 
ter uma vida melhor, onde possam exercer seus direitos com dignidade, livre das 
guerras e desavenças presentes na Bolívia, e já que migrar faz parte do direito de ir e 
vir, estes optam por deslocar-se para um lugar que, mesmo de maneira utópica, atenda 
as suas perspectivas.     
 Em contra partida, apesar do Brasil não possuir grandes desavenças políticas e 
étnicas, as quais possam gerar guerras e fragmentações explícitas, ainda podemos 
enfatizar o deslocamento da população brasileira rumo à nação boliviana, por diferentes 
motivos que serão apresentados no decorrer no trabalho. 
 Este é o contexto geral apresentado neste artigo, que tem como objetivo analisar 
a dinâmica da mobilidade populacional entre o Brasil e a Bolívia, desvendando as 
distintas situações em que vivem os bolivianos no Brasil e os brasileiros na Bolívia, 
ressaltando seus principais condicionantes e potencialidades. 
 
Condicionantes na Bolívia 
 

Desde a época de sua colonização a Bolívia enfrenta sérios conflitos em função 
de diferenças étnicas e econômicas. Ainda nos dias de hoje percebemos como o povo, a 
economia e o território são bastante fragmentados. A população se divide em indígenas 
e não-indígenas (descendentes dos colonizadores espanhóis) e os principais recursos 
naturais (base da economia) estão presentes na região da Meia Lua, região esta que 
abriga a parcela rica da população (os descendentes dos espanhóis). 

A situação de desigualdade originada desde a colonização foi se modificando 
nas eleições de dezembro de 2005, em que Evo Morales venceu com maioria absoluta, 
tornando-se o primeiro presidente de origem indígena. Além de exercer a presidência do 
seu país, Evo é líder do movimento esquerdista boliviano cocalero, uma federação de 
agricultores que tem por tradição o cultivo de coca, e também é líder do partido 
Movimento para o Socialismo,conhecido como MAS. Desde 2006, quando Evo Morales 
tomou posse, os setores retrógrados das classes/etnias dominantes bolivianas vêm 
fazendo de tudo para inviabilizar o processo democrático de mudança em curso no país, 
pois isto levará a Bolívia a se tornar um país mais igualitário e, para que isso se 
concretize as terras e a economia terão de ser melhor distribuídas, desfavorecendo assim 
as classes dominantes. 

As reivindicações de sindicatos e organizações indígenas alimentam uma revolta 
social que tem como finalidade reapropriar os recursos naturais e a terra. Atualmente a 



problemática está na divisão do país (Figura 1), pois uma parte da população vive na 
chamada “Bolívia Andina” (departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba e 
Chuquisaca) onde se encontra a parte pobre do país, de origem indígena, que quer a 
nacionalização das empresas e é contra o regime imperialista; na outra parte, na 
chamada “Meia Lua” (Pando, Tarija, Santa Cruz e Beni), encontra-se o território mais 
rico em recursos naturais sob a dominação da classe mais rica, a qual se sente 
prejudicada pela política distributiva do atual presidente Evo Morales.  
 
Figura 1: Divisão da Bolívia 

 
Fonte: Retirada do site avidamataapau.wordpress.com/2008/05/06/bolivia/ 
 
 
A Nova Constituição  
 
 Com toda essa problemática em que a Bolívia vive, e que divide o país, houve 
em janeiro de 2009 um referendo sobre a nova Constituição, defendida por Evo Morales 
e que torna a Bolívia um país mais igualitário.  

Segundo a nova Constituição a área máxima de terras que um cidadão poderá 
possuir são cinco mil hectares, permitindo ao Estado expropriar o excedente. Esta 
questão está sendo considerada fundamental na Reforma Agrária proposta na 
Constituição, além disso, ela substituirá a vigente desde 1967. Esta permite a reeleição 
do presidente, (consequentemente fortalecendo o povo indígena, pois estes foram 
oprimidos por uma minoria durante muito tempo), consagra a nacionalização dos 
recursos naturais e promove a Reforma Agrária.  
 A oposição, que se encontra dos estados ricos do leste da Bolívia, rejeita a 
Constituição, pois diz que ela lança as bases para que Evo Morales continue no poder, 
permite ao Estado interferir na economia e não lhes dá o grau de autonomia que tanto 
reivindicam. Além disso, os críticos da nova Constituição afirmam que o documento 
provoca divisões e discrimina os brancos e mestiços, favorecendo os indígenas, o que 
não contribuiria para a união do país. A Igreja também se uniu à campanha pela 
oposição, pois com a nova Constituição o catolicismo deixa de ser a religião oficial da 
Bolívia. 



  Votada num referendo popular em sete de fevereiro de 2009, a Nova 
Constituição foi aprovada. Em La Paz, Cochabamba, Potosí e Oruro foi comemorada a 
vitória do “sim” (Figura 2), nas regiões dominadas pela oposição, Santa Cruz, Tarija, 
Beni, Pando e Chuquisaca, houve festa nas ruas pela vitória do “não”. Segundo Evo 
Morales “Aqui (Bolívia) acabou o Estado colonial. Acabou o neoliberalismo. E a partir 
de agora os recursos naturais são do povo e nenhum governo poderá, jamais, mudar essa 
situação” 
 
Figura 2:  A festa pelo “sim” em La Paz 

  
Fonte: Retirada site http://www.fazendomedia.com/2009/internacional0131.htm 
  
A imigração boliviana para o Brasil 
 
 Por ser considerado o país mais desfavorecido e menos desenvolvido, em termos 
econômicos, da América do Sul, a Bolívia encontra-se atualmente no 117° lugar no 
ranking do Índice de Desenvolvimento Humano, o que acaba por trazer consequências 
trágicas para seu desenvolvimento e para seus habitantes. Sua economia é centralizada 
na mineração, na indústria de petróleo e gás natural, na agricultura e nas indústrias de 
derivados agrícolas e têxteis.  
 As crises políticas e econômicas na Bolívia, como por exemplo, a “Guerra do 
gás”, trazem como decorrência a falta de empregos e a precária infra-estrutura no país. 
Sua população é a que mais sofre com isso, pois o salário mínimo é baixíssimo (isto é, 
quando dispõem de um) fazendo com que as pessoas que lá vivem passem por 
condições insalubres, fome e a falta de moradia. 
 Devido a este episódio, que vem se agravando desde a década de 1980, alguns 
bolivianos veem no Brasil uma fuga deste cenário de tristeza em que vivem. E mesmo 
sabendo que no país de rumo a situação também não é a mais agradável, eles se 
deslocam de sua terra natal em busca dos empregos que encontram nos anúncios de 
classificados de alguns jornais, como Diário de La Paz, que oferecem vagas em 
indústrias têxteis em São Paulo, com um salário mais digno e resguardo jurídico (pelo 
menos teoricamente). 

 
Para começar, deve-se dizer que a maioria dos migrantes não 
desejam abandonar suas casas nem suas comunidades. Se 
pudessem escolher, todos – com exceção dos poucos que 
anseiam por mudanças e aventuras – permaneceriam em seus 



locais de origem. A migração, portanto, não começa até que as 
pessoas descobrem que não conseguirão sobreviver com seus 
meios tradicionais em suas comunidades de origem. Na grande 
maioria dos casos, não logram permanecer no local porque não 
têm como alimentar-se nem a si próprias nem a seus filhos 
(KLEIN, 1993 apud FAUSTO, 1999).  

 
 A partir de então começa a saga dos bolivianos para o Brasil. O transtorno da 
viagem vem antes mesmo de embarcarem. Por viverem em situação crítica na Bolívia, 
seus habitantes não possuem dinheiro para comprar uma passagem ou até mesmo pagar 
um atravessador para que cheguem ao solo brasileiro. Portanto eles acabam se 
rebaixando a situações que podem custar suas vidas. 
 Como o Brasil é um país de passagem de drogas e armas da Bolívia para a 
Europa, muitos bolivianos, em troca de sua entrada em território brasileiro, se rendem 
ao tráfico (desta forma são denominados “mulas”), chegando até mesmo a engolir 
trouxinhas de cocaína ao passarem pela polícia no aeroporto.  

 
A miséria faz com que quase todas as pessoas que vivem nas 
cidades fronteiras da Bolívia sejam coniventes com o 
narcotráfico. Muitos trabalham diretamente no esquema, outros 
ganham a vida simplesmente auxiliando quem está atrás de 
cocaína. Para se comprar droga em Puerto Suarez ou Puerto 
Quijarro, cidades bolivianas na fronteira com o Brasil, basta 
ficar por algum tempo nas estações de trem. Logo surgem 
pessoas interessadas em ajudar e, é claro, faturar por indicar 
algum ponto de venda de entorpecente. (ALEXANDRE, 2005) 
 

 A travessia é extremamente perigosa  e os bolivianos correm risco de vida, mas a 
esperança por conseguirem um bom trabalho, e assim viverem de forma digna, é maior 
do que o medo do perigo. 
 Os bolivianos que migram para o Brasil vão, em grande parte, para São Paulo, e 
são estes que possuem uma péssima condição de vida. Encontramos ainda os bolivianos 
que residem no Rio de Janeiro, todavia a maioria deles são médicos que vão exercer sua 
profissão, vivendo de forma completamente diferente dos bolivianos em São Paulo.  
 

A presença boliviana em São Paulo não constitui um fato novo. 
Embora ela tenha se tornado significativa somente a partir da 
década de 1980, pode-se dizer, contudo, que tal presença 
remonta ao início da década de 1950, quando já era possível 
constatar alguns bolivianos na cidade na condição de estudantes, 
os quais vieram estimulados pelo programa de intercâmbio 
cultural Brasil-Bolívia. Após o término dos estudos, muitos 
deles acabavam optando pela sua permanência na cidade, em 
razão das múltiplas ofertas de emprego encontradas naquele 
momento no mercado de trabalho paulistano (SILVA, 1997, 
p.82). 

 
 Após sua chegada no Brasil, correm atrás das empresas que lhes ofereceram uma 
vaga de emprego dito honesto e satisfatório. Contudo, ao chegarem às confecções de 
trabalho, são explorados e jogados às condições mais insalubres, voltando então a vida 



de miséria semelhante a que viviam na Bolívia. Atingem cerca de dezesseis horas de 
trabalho por dia, sem uma boa alimentação, num local escuro e com cheiro 
desagradável, para ganhar entre duzentos e quatrocentos reais por mês e moram em um 
quarto com toda a sua família. 
 Apesar de sofrerem com a falta de liberdade, pois muitos vivem de forma 
irregular e desta maneira não tem garantias sociais como leis trabalhistas e carteira de 
trabalho, a maior parte não tem pretensão de voltar ao seu país, pois dizem que as 
condições de vida em São Paulo são precárias, mas na Bolívia são ainda piores. 
 Sendo encontrados atualmente no Brasil de trinta a cinqüenta mil bolivianos 
irregulares apenas no estado de São Paulo (espalhados pelos bairros de Pari e Mooca, 
por exemplo) e em outros estados como Santa Catarina, Rio de Janeiro, Mato Grosso e 
Acre; percebemos que este movimento migratório se tornou, pelo menos durante um 
período, uma tendência.  

Com o tratado bilateral Brasil e Bolívia em vigor, uma espécie de anistia será 
concedida aos bolivianos que residem no Brasil e, felizmente, eles poderão pagar 
impostos e exigir salários justos, horas extras e outros tantos direitos trabalhistas. E, se 
tudo der certo, por trás dos traços das barras das calças jeans produzidas em São Paulo 
não mais estarão os olhinhos puxados de bolivianos escravizados.  
 Dentro deste contexto podemos perceber que são inúmeros os fatores que 
contribuem e induzem a imigração boliviana. Além disto, deve-se ressaltar o fato da 
população brasileira não ser dotada de xenofobia e ser uma nação bastante receptiva à 
presença de estrangeiros.   
 
Condicionantes no Brasil 
 

Desde seu descobrimento o Brasil sempre foi um país receptor de imigrantes. 
Nele estão presentes diferentes povos, que vão de europeus, asiáticos a africanos. 
Todavia, a partir da década de 1960 inicia-se o processo de emigração de brasileiros 
para diferentes países. Isso acontece por inúmeros problemas nacionais, entretanto 
percebemos que todos eles estão ligados a terra, ou a falta de acesso a ela. 

Segundo Suzuki (2006) desde a colonização da América, a terra, em si, não 
possuía preço. O termo fazenda não se referia a terra, ao território, mas a riqueza 
acumulada pelo trabalho escravo (negro ou indígena). Todavia, no decorrer do século 
XIX, com a Lei de Terras (1850) a terra passa a ser mercantilizada, possuindo um valor 
e alterando definitivamente as relações sociais de trabalho vigentes até então. 

Para possuir terras era necessário ter dinheiro para comprá-las e, como a riqueza 
se concentrava com uma minoria da população, a terra encontrava-se ao alcance de 
poucos, restando a maior parte da população se submeter às exigências trabalhistas dos 
latifundiários. 

Na década de 1960, o Brasil já se encontrava em processo de industrialização 
(devido às políticas de Getulio Vargas e Juscelino Kubitschek), contudo grande parte da 
população ainda estava vinculada a terra, uma vez que as indústrias exigiam, cada uma, 
um certo tipo e/ou grau de especialização. 

Nesta década, mais precisamente em 1964 ocorre no país o golpe militar, que 
tinha como intuito “integrar para não entregar” o território brasileiro e que acabou 
alavancando a onda da expansão das fronteiras para o centro-oeste e norte do país, 
causando uma nova configuração no campo. 
 

Durante el régimen militar el campo brasileiro sufrió profundas 
transformaciones impulsadas por la política gubernamental de 



otorgamiento de crédito subsidiado e incentivos fiscales a las 
grandes unidades: se produjo una intensa modernización 
tecnológica, nuevas  áreas de frontera fueron ocupadas por 
emprendimientos agropecuarios, se acentuó el éxodo rural, se 
provocó una transformación radical en los modos de uso de la 
tierra y en los modos de vida. El proceso de modernización 
afectó de distinta forma los diversos segmentos que vivían de las 
actividades agrícolas. Si, en momentos previos la modernización 
y la expulsión del campo correspondió a un crecimiento de 
empleos urbanos, en los años 70 ya comenzaban a aparecer 
señales del agotamiento de esta posibilidad [...] No casualmente 
las ocupaciones de tierra se iniciaron a comiezos de los años 70, 
en el corazón de la modernización de la agricultura brasilera (el 
sur del país), llevadas a cabo por los huérfanos de ese proceso: 
arrendatarios, hijos de pequeños propietarios que ya no tenían 
condiciones para acceder a la tierra para poder reproducirse, 
pequeños proctudores que habían perdido la tierra en virtud de 
las deudas contraídas. Frente a un proceso de inminente 
exclusión, desencantados con la alternativa esbozada por el 
régimen militar de migración hacia nuevas áreas en la región 
norte del país y con la dificuldad de alternativa urbanas, la 
ocupación de tierras en la propia region de origen fue la salida 
encontrada por ese contingente. (MEDEIROS, 2005, p.37) 

 
Assim a ocupação do centro-oeste e norte do país se deu inicialmente pelo 

excedente populacional camponês do sul e sudeste. Em 1970, muitas famílias de 
camponeses  que viviam da prática da subsistência, perderam suas terras para os 
agricultores e pecuaristas e, já na década de 1990, grande parte desse contingente 
populacional foi novamente expropriado por grandes latifundiários e empresários dos 
complexos agroindustriais, fazendo com que essa parcela da população procurasse 
novos locais para viver. Com isso os camponeses que não se submeteram ao trabalho 
nessa nova condição e não conseguiram obter seu sustento em terras brasileiras, se 
viram obrigados a emigrar para a Bolívia para trabalhar nos seringais e nos castanhais.  
 
A Imigração dos brasileiros para a Bolívia 
 

A imigração dos brasileiros em direção a Bolívia é percebida na década de 1980 
quando estes migram para a Bolívia basicamente em busca de terras, que são muito 
mais caras no Brasil devido a sua utilização como reserva de valor, com um caráter 
absurdamente especulativo. 

Podemos perceber que dentro desse processo de mobilidade populacional se 
apresentam dois tipos de imigrantes brasileiros: primeiro os que vivem na Meia Lua 
(região que mais interessa ao Brasil, pois é nela que se concentram as riquezas naturais 
da Bolívia, sendo, inclusive, o endereço da Petrobras no país), nos departamentos de 
Beni, Pando, Tarija e Santa Cruz, tendo nestes locais uma melhor qualidade de vida, 
pois em grande parte esse imigrantes são proprietários rurais médios e grandes 
(normalmente plantadores de soja); segundo, os imigrantes que vivem em cidades 
fronteiriças com os estados do Acre, Rondônia e Mato Grosso, e que vivem da extração 
da borracha e da castanha.  



Torna-se imprescindível diferenciar a localização dos imigrantes brasileiros na 
Bolívia, também chamados brasivianos, pois eles vivem em condições completamente 
diferentes.  Os brasileiros que vivem na região da Meia Lua são, em grande parte, 
pessoas com um bom grau de instrução que vão em busca de uma vida nova, 
começando muitas vezes do zero, mas tornando-se proprietários de terra, e cultivando 
soja (inclusive estes ajudaram a aumentar a economia boliviana através da exportação 
da soja); e/ou atuando na área do comércio, todavia sendo donos ou sócios. Já os 
brasileiros que vivem na região fronteiriça normalmente são aqueles que têm um baixo 
grau de instrução e tiveram as terras em que viviam expropriadas.  

Por não verem uma solução para sua vida no Brasil e encontrarem-se em uma 
área próxima a fronteira, optam por emigrar. Em grande parte acabam trabalhando 
ilegais em seringais e castanhais, mas continuam a ter uma baixa qualidade de vida. 
Entretanto, a sua presença nessas áreas e instável, pois entre 1980 e 1990, com a crise 
da borracha, os bolivianos começaram a protestar pela saída dos brasivianos de seu 
território, o que desencadeou muitos conflitos na região e segundo as leis bolivianas é 
proibido o trabalho de estrangeiros dentro de seu território num raio de 
aproximadamente 50 km próximo a fronteira. Ainda encontramos também muitos 
brasileiros que vão para a Bolívia cursar medicina nas universidades, uma vez que lá 
não é necessário fazer o vestibular. 

 
Considerações Finais 
 
 O processo de transformação da Bolívia se deu, primeiramente, devido às 
constantes lutas do povo indígena para melhorar sua qualidade de vida. Com a eleição 
de Evo Morales e com a aprovação da nova Constituição, essas transformações 
continuam ainda hoje ganhando força. Todas as mudanças que estão ocorrendo no país é 
resultado da atitude dos indígenas, os quais desde o processo de colonização foram 
explorados e deixados a margem da sociedade. Apesar dos indígenas serem a maioria no 
país, durante muito tempo estes se deixaram governar pela população mais rica, 
descendentes dos espanhóis. 
 Atualmente vem se configurando uma nova realidade para o povo boliviano. A 
Reforma Agrária, uma das mais esperadas ações do governo de Evo Morales, está 
prestes a ser efetivada e, com isso, a terra, que se concentra nas mãos de uma minoria, 
passará a ser distribuída para todos. 
 Essa atitude faz com que a minoria rica da população sinta-se prejudicada, pois 
suas terras terão de ter somente cinco mil hectares, sendo o restante expropriado pelo 
governo. Outro fator que incomoda essa minoria é a questão da autonomia política e da 
administração do dinheiro recolhido. Os departamentos de Santa Cruz, Tarija, Pando e 
Beni almejam a sua autonomia política e o direito de administrar os lucros e impostos 
da utilização dos recursos naturais presentes em seu território, como o gás. Devido a 
esses fatores a população desses departamentos acusa Evo Morales de dar maior poder 
aos indígenas e prejudicar os brancos e mestiços, quando na realidade o governo só está 
ajustando uma situação que já deveria ter sido modificada a séculos. É dever de 
qualquer governo em qualquer parte do mundo garantir que a população de seu país 
tenha acesso a seus direitos e cumpra seus deveres. Outra medida que se destaca neste 
governo é a nacionalização das empresas, o que acaba aumentando a vontade de manter 
os estrangeiros fora do país. 
 Devido a toda miséria conferida ao povo boliviano antes do início das 
transformações supracitadas, muitos encontraram como solução a emigração para outros 
países, principalmente os países vizinhos, como o Brasil. O processo de imigração dos 



bolivianos para o Brasil tem como principal fator a busca por uma vida mais digna do 
que em seu país de origem. Estes imigrantes veem o Brasil como uma oportunidade de 
mudar suas vidas, de realizar seus sonhos e anseios e, posteriormente voltar para o seu 
país sem a preocupação de ter um futuro miserável. Contudo, ao se depararem com a 
realidade a qual eles são expostos no Brasil, acabam por desiludir-se. 
 Nas confecções (local onde trabalha a maioria dos imigrantes bolivianos) eles 
vivem em condições desumanas e, por terem receio de ser deportados optam por 
continuar ilegais e viver em condições de vida precárias. 
 Em relação aos brasileiros que migram para a Bolívia, percebemos que seus 
motivos quase não se diferem dos motivos que levam os bolivianos para o Brasil. Desde 
1850 as terras no país estiveram concentradas nas mãos de quem tinha dinheiro para 
comprá-las e, em função disso a impressão que se tem é que no Brasil não existe terra 
para os camponeses. Como estas pessoas dependem diretamente da terra para sobreviver 
e não possuem acesso a ela, elas se veem obrigadas a migrar para lugares onde essas 
terras estão disponíveis. 

A mobilidade da população brasileira em direção a Bolívia começou a ser 
observada na década de 1980 e, se deu principalmente em virtude da falta de acesso a 
terra, a qual sempre esteve vinculada ao trabalho e consequentemente a sobrevivência. 
Portanto, como os bolivianos, os brasileiros também migraram em busca de uma vida 
melhor. 

Dentro de todo esse processo de mobilidade populacional entre Bolívia e Brasil 
e de todas as mudanças que já estão ocorrendo na Bolívia, podemos fazer algumas 
considerações a respeito do que poderá ocorrer futuramente. Como citado 
anteriormente, encontramos na Bolívia dois tipos de imigrantes brasileiros, os 
proprietários de terra que vivem na região da Meia Lua e os brasileiros que vivem 
próximo a fronteira trabalhando nos castanhais e seringais. É imprescindível fazer essa 
diferenciação porque as transformações na Bolívia podem acarretar desfechos diferentes 
para estes imigrantes. Em relação aos proprietários de terra (plantadores de soja) que 
vivem na região da Meia Lua, percebemos que a Reforma Agrária proposta pelo 
presidente Evo Morales irá afeta-los diretamente. Esses imigrantes são em grande parte 
pessoas que tinham uma boa ou média qualidade de vida no Brasil, mas que optaram 
por imigrar por acreditarem que teriam uma vida ainda melhor da Bolívia e também 
pelo fato das terras serem mais baratas no país vizinho. Vivendo num lugar onde o custo 
de vida seria mais barato a chance de prosperar seria ainda maior. Estes brasileiros, em 
sua maioria, não têm a intenção de voltar para o Brasil. Com a Reforma Agrária muitos 
perderão grande parte das suas terras e com todo o nacionalismo presente nos discursos 
do atual presidente, muitos estrangeiros serão repelidos, sendo muitas vezes forçados a 
saírem do país. Esse nacionalismo atingirá também os imigrantes que vivem próximo a 
fronteira e, como estes já vivem em situação ilegal (pois pelas leis bolivianas, dentro de 
seu território é proibido que estrangeiros trabalhem num raio de 50 km próximo a 
fronteira) estes também serão repelidos e, ou migrarão para outro local ou voltarão pra o 
Brasil. Estes imigrantes não veem a migração com um meio de viver efetivamente em 
outro país e nunca mais voltar para o Brasil, eles querem somente sobreviver. 

Em relação aos imigrantes bolivianos presentes no Brasil, percebemos que estes 
são de origem indígena. Como a nova Constituição foi aprovada na Bolívia e esta visa 
uma igualdade e unidade entre as condições de vida do povo boliviano (ver em Anexo, 
Preámbulo da Nova Constituição), espera-se que a situação deste povo mude. Com a 
efetivação das transformações o povo boliviano terá condições de manter-se em seu 
país, diminuindo expressivamente o movimento migratório em direção ao Brasil. Parece 



que os comerciantes judeus e coreanos que dão emprego e uma vida nova para os 
bolivianos em São Paulo terão de encontrar um novo povo para escravizar... 
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ANEXOS 
 
Fragmento retirado da Nova Constituição da Bolívia. 
 
“Preámbulo 
  En tiempos inmemoriales se erigieron montañas, se despla-zaron ríos, se 
formaron lagos. Nuestra Amazonia, nuestro chaco, nuestro altiplano y nuestros llanos y 
valles se cubierton de verdores y flores. Poblamos esta sagrada Madre Tierra con rostros 
diferentes, y comprendimos desde entonces la pluralidad vigente de todas las cosas y 
nuestra diversidad como seres y culturas. Así conformamos nuestros pueblos, y jamás 
comprendimos el racismo hasta que lo sufrimos desde los funestos tiempos de la 
colonia. 

El pueblo boliviano, de composión plural, desde la profundidad de la historia, 
inspirado en las luchas de pasado, En la sublevación indígena anticolonial, en la 
independencia, en las luchas por la tierra y território, y con la memoria de nuestros 
mártires, construimos un nuevo Estado. 
 Un Estado basado en el respeto e igualdad entre todos, con principios de 
soberanía, dignidad, complementaridad, solidaridad, armonía y equidad en la 
distribución y redistribución del producto social, donde predomine la búsqueda del vivir 
bien; com acceso al agua, trabajo, educación, salud y vivienda para todos. 
 Dejamos en el pasado el Estado colonial, republicano y neoliberal. Asumimos el 
reto histórico de construir colectivamente el Estado Unitário Social de Derecho 
Plurinacional Comunitario, que integra y articula los propósitos de avanzar hacia una 
Bolivia democrática, portadora e inspiradora de la paz, comprometida com el desarollo 
integral y com la libre determinación de los pueblos. 
 Nosotros, mujeres y hombres, a través de la Asamblea Constituyente y con el 
poder originario del pueblo, manifestamos nuestro compromiso con la unidad e 
integridad del país. 
 Cumpliendo el mandato de nuestros pueblos, com la fortaleza de nuestra 
Pachamama y gracias a Dios, refundamos Bolivia. 
 Honor y gloria a los mártires de la gesta constituyente y libertadora, que han 
hecho posible esta nueva historia.” 
 



Entrevista realizada no dia 12/02/09 no consulado da Bolívia no Rio de Janeiro. 
 
Entrevistadores: Danilo Munhoz, Raisa Barros e Vitoria Ramos 
Entrevistado: Geraldo Duran, Primeiro Secretario do consulado que reside no país a 
cinco anos. 
 
Perguntas: 

1) O que o Brasil tem de atrativo para a vinda dos bolivianos? 
Na cidade do Rio de Janeiro, os bolivianos vêm primeiramente pelo turismo. Os que 
permanecem na cidade são basicamente médicos que acabam por residir na mesma 
por muitos anos. Em relação a São Paulo já é bem diferente, os mesmos vão para a 
cidade atrás de empregos nas confecções de roupas, que na maioria das vezes, 
exploram a mão de obra boliviana pelo fato deles serem ilegais no país. 
 
2) Por que os brasileiros vão para a Bolívia? 
De primeira mão os brasileiros vão para estudar. Existem muitos convênios entre as 
faculdades de ambos os países. Porém existem também os brasileiros originados do 
Acre que atravessam a fronteira em busca de trabalho e de terras, os brasivianos, já 
que no Brasil as terras não estão disponíveis pela grande concentração provocada 
pela expansão da fronteira agrícola nos anos 70. 
 
3) Os bolivianos que residem em São Paulo e que são explorados nas fábricas têm 

algum tipo de auxílio em relação a sua situação irregular no Brasil? 
Existe um acordo, uma cooperação para os bolivianos que vivem em São Paulo, 
justamente por passarem por situações desumanas. Muitas das vezes os patrões são 
bolivianos ou coreanos, e isso faz com que os empregados não saibam ou nem 
queiram saber de que a regulamentação de sua estadia é a melhor opção para o fim 
desse trabalho “escravo”. 
 
4) Quando se deu o início essa prática migratória dos bolivianos a São Paulo? 
Há um tempo, mais ou menos uns 30 anos. Essas fábricas eram na Argentina, com 
isso os bolivianos migravam para lá. Quando houve a crise e as mesmas quebraram, 
os judeus, que eram os donos , começaram a vir para o Brasil e aqui chegando, 
venderam suas fábricas para outros bolivianos e coreanos, que permanecem à frente 
do negócio até hoje.  
 
5) O que você acha sobre as relações políticas entre os dois países? 
Antigamente era muito mais conturbada. Hoje em dia, tem mais diplomacia e 
muitos acordos em comum entre o presidente Lula e o presidente Evo estão sendo 
efetuados e estudados. 

 
 
Pela entrevista ter sido realizada com um funcionário do Consulado da Bolívia, optamos 
por não fazer perguntas referentes à política do atual presidente boliviano, com a 
finalidade de não colocar o entrevistado numa situação que de alguma forma pudesse 
deixá-lo desconfortável. 
 
 
 
 


