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Resumo 

 O processo de globalização vem causando transformações profundas 
para o fenômeno de mobilidade populacional principalmente no que se refere 
à imigração internacional. Diante disso, temos o caso da crescente imigração 
de bolivianos para a cidade de São Paulo onde a sua grande maioria 
trabalha em confecções clandestinas de roupas em condições de trabalho 
escravo. Esse artigo objetiva então analisar os fatores de expulsão e atração 
que motivam tal população a deixar seu país que pode ser resumida pela 
expectativa de conseguir uma vida melhor. 
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Um dos temas mais presentes e debatidos nesta primeira década do século 21 é o 
intenso processo de migração internacional. Esse debate permite múltiplos olhares, 
principalmente, devido às proporções que tal fenômeno vem atingindo e a complexidade 
dos fatores que originam por um lado a emigração, ou seja, o fluxo de saída das 
populações de determinadas áreas do globo, e, por outro, os fatores que fazem essas 
pessoas escolherem determinados países como destino. Nesse sentido temos o olhar das 
populações que saem de seus países em busca de oportunidades de uma vida melhor 
contrastado com o olhar dos governos e da população dos países que hoje se apresentam 
como principais receptores desses fluxos.  

Esse trabalho pretende apresentar uma expressão desse contraste de visões a 
partir do estudo de caso da crescente vinda de imigrantes bolivianos para o Brasil, 
principalmente, para a cidade de São Paulo, aonde essas pessoas chegam a busca de 
oportunidades de um emprego digno. Porém, como veremos, encontram somente 
superexploração de sua força de trabalho e a reprodução de uma vida tão degradante 
como em seu país de origem, sendo submetidas a condições de trabalho escravo em 
pleno centro de São Paulo se tornando vítimas não só da discriminação como de intensa 
violência física e psicológica. 

O Brasil, um dos países que na atualidade se apresenta como um das principais 
origens de imigrantes internacionais, aparece como um importante receptor 
populacional não só no que se refere às populações vindas da Bolívia como dos demais 
países da América Latina, por apresentar em relação a esses países um maior 
desenvolvimento econômico e conseqüentemente maiores fatores atrativos. Essa 
posição vem se tornando cada vez mais significativa principalmente pelo 
desenvolvimento do processo de regionalização na América Latina com o 
fortalecimento e crescimento do MERCOSUL. 

Esse fenômeno vem expressar a enorme complexidade que a mobilidade dos 
povos assume nos dias de hoje e como esse debate se torna de suma importância para 
nosso país quando abordado em seus múltiplos aspectos já que estamos inseridos nesse 
processo de diferentes formas.  
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Antes de iniciar o estudo desse caso específico, apresentaremos uma rápida 
contextualização histórica do processo migratório, principalmente em sua expressão 
internacional nos dias atuais. Nesse ponto chamaremos atenção para a incapacidade do 
processo de globalização para gerar novos empregos e aumentar as oportunidades, como 
foi prometido, e como ele aprofundou a desigualdade entre os países enfatizando seu 
aspecto contraditório na medida em que prega o fim das fronteiras, mas não permite o 
desenvolvimento de condições para tal. O fenômeno da imigração boliviana para o 
Brasil, nesse trabalho, não é visto e analisado como um processo isolado, mas como 
mais uma expressão do mundo globalizado no qual as migrações e os localismos 
assumem, de forma paradoxal, papéis cada vez mais centrais nos debates. Um processo 
percebido como a reprodução de uma lógica internacional que atinge nossos 
conterrâneos em território estrangeiro e que vem atingindo estrangeiros em nosso 
território evidenciando a importância desse debate.  

Em seguida, realizaremos uma breve discussão sobre a atual situação de 
estrangeiros no Brasil visando uma abordagem quantitativa e legal como forma de 
introduzir o estudo da situação dos bolivianos no país, já que esses se apresentam hoje 
como o principal fluxo vindo dos países da América do Sul. 

Dando continuidade ao estudo, entraremos na temática específica do trabalho e 
para isso nos basearemos na abordagem de Sayad que nos parece mais adequada já que 
valoriza a integralidade do imigrante evitando uma abordagem dicotomizada colocando 
as razões de saída do emigrante e os aspectos de sua chegada e integração no país de 
destino. 

Por isso, faremos uma abordagem a respeito da história recente da Bolívia no 
contexto da globalização e das transformações que esse país sofreu e vem sofrendo, e 
em que essas transformações contribuem para crescente emigração de sua população.  

Por último, antes das conclusões finais, faremos uma análise dos fatores de 
atração que o Brasil oferece hoje. Mostraremos como se dá a integração, ainda que 
precária, desse imigrante no Brasil, suas condições de vida e de trabalho e como tais 
condições vêm prejudicando a formação de uma rede de solidariedade entre os 
imigrantes bolivianos. 
 
O processo de migração internacional no mundo globalizado 

A mobilidade internacional dos povos se apresenta como uma constante no 
desenvolvimento capitalista, sendo as transformações econômicas, políticas e sociais 
fundamentais para entender as motivações desses fluxos. As transformações do 
capitalismo, a partir da década de 70, ocorreram de uma forma muito veloz instaurando 
uma crise de nível planetário e com expressões em diversos aspectos. A verdade é que 
as promessas de que o processo de globalização poderia trazer benefícios para todos os 
povos que seguissem as “regras do jogo” se mostrou uma falácia. 

A revolução tecnológica com a introdução da informática no processo produtivo 
passou a eliminar, a despeito da expansão industrial, a necessidade de mão-de-obra 
intensiva no âmbito da produção da riqueza o que gerou a ampliação do excedente 
populacional em proporções mundiais e a profunda intensificação da divisão 
internacional do trabalho. As imensas conquistas tecnológicas desse período, no que se 
refere à capacidade produtiva e de meios econômicos, não proporcionaram benefício 
para a população de um modo geral devido a questões de cunho político e econômico. 

Podemos apontar uma mudança no padrão de desenvolvimento que passou de 
uma dinâmica includente, que apesar de ocorrer de forma desigual abrangeu grande 
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parte do planeta, para uma tendência de crescimento direcionado, restrito, limitado e 
seletivo. (Fontes, 1997) 

Como conseqüência dessa nova fase de desenvolvimento do capitalismo, 
podemos apresentar basicamente duas tendências principais. Uma decorrente 
diretamente das modificações ocorridas no trabalho que se tornou muito mais 
heterogêneo e complexo. Devido à impossibilidade de eliminação da mão de obra no 
processo de produção da riqueza, já que é mediante sua exploração que se cria valor, o 
trabalho veio assumindo novas formas, se tornando cada vez mais precário, parcial, 
terceirizado, informal por um lado e cada vez mais superexlorado, por outro... Devido a 
isso, a segregação que atingiu os trabalhadores excluídos do mercado formal, que está 
cada vez mais competitivo e seletivo, também atingiu níveis cada vez mais 
significativos e variados. A discriminação espacial, étnica e etc., vem fazendo com que 
contingentes cada vez maiores da população mundial estejam à margem dos direitos 
sociais, da justiça. Doentes, desempregados estão cada vez mais precariamente 
incluídos na lógica capitalista de sobrevivência e reprodução da vida, sem poderem 
fugir dela. 

Outra tendência que podemos apontar refere-se à exclusão que decorre de uma 
nova situação internacional. Alguns países e regiões estão sendo descapitalizados e 
desindustrializados sem que surjam novas formas produtivas como alternativas que 
permitam que a população permaneça e se reproduza em seu país em constante 
crescimento demográfico. Ou seja, a desigualdade entre os países neste momento está 
cada vez mais evidente, maior e cruel. 

É nesse momento que toma relevância o tema desse trabalho na medida que as 
tendências apontadas vêm trazendo profundas transformações para o processo 
migratório tanto no que se refere a sua à intensidade e variedade dos fluxos, quanto nos 
motivos que levam as pessoas a migrarem para outras determinadas regiões. 

O processo de globalização que faz surgir uma suposta “sociedade global”, que 
modifica a vida de todos, mas que não proporciona bem estar para todos, somado com a 
evolução técnica dos meios de comunicação, faz com que a circulação de informações 
ocorra em proporções planetárias e que se crie um imaginário que, segundo Fausto Brito 
(1995), “cada imigrante internacional potencial cria a sua “ilusão imigratória”, sem a 
qual ninguém migra a longa distancia principalmente entre países”. O autor não deixa 
de considerar a existência de um processo racional na decisão de emigrar, no entanto, 
coloca o quanto é fundamental a expectativa e a ilusão sobre as condições no país para o 
qual se escolhe migrar. 

Além das alterações nos fatores que impulsionam a imigração, esse novo 
momento modifica enormemente as condições de integração do imigrante no país de 
destino. Isso porque as transformações pelas quais o mercado de trabalho passou não 
atingiram somente os países da periferia, mas também os países desenvolvidos o que 
tornou o imigrante um problema indesejado que, segundo os discursos políticos, 
competem com nativos se tornando um ônus para os estados e suas populações. Se não 
bastasse isso, a crescente internacionalização, que coloca os povos e as diferenças em 
contato direto, faz emergir movimentos de cunho nacionalista e xenófobo que fazem 
com que o preconceito e a discriminação contra o imigrante tornem ainda mais difíceis 
sua integração. 

Diante disso revela-se a limitação do conceito de globalização como liberdade 
na medida em que surgem, cada vez mais, restrições sociais e legais à circulação dos 
trabalhadores, o que não acontece com o capital que circula livremente.  
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Esses fatores, somados ao fato de a imigração para países da Europa ou para os 
Estados Unidos se tornar inviável economicamente para a maioria dos trabalhadores da 
América do Sul, faz emergir a ocorrência do objeto específico desse estudo: a crescente 
imigração de bolivianos para a cidade de São Paulo. Nesse contexto, o Brasil, que tem a 
maior fronteira com a Bolívia, se apresenta como uma boa opção aos aspirantes à 
imigração. 

Essa opção vem se reforçar diante do fortalecimento do processo de 
regionalização na América do Sul, com a crescente emergência do MERCOSUL e de 
sua legislação que, a despeito da posição dos governos internos, vem como veremos 
adiante, aprovando leis que facilitam a integração dos imigrantes nos países 
pertencentes ao bloco como é o caso da Bolívia e do Brasil. 

 
A situação de estrangeiro no Brasil com enfoque nos imigrantes 
bolivianos: aspectos legais e quantitativos 
 São fatores relevantes quando se analisa a situação dos estrangeiros residentes 
no Brasil: a legislação interna vigente e suas propostas de alteração; a legislação 
internacional e os pactos internacionais dos quais o Brasil é signatário; a legislação que 
está sendo aprovada pelo MERCOSUL. 

No que se refere à legislação interna, a principal lei que define a situação do 
estrangeiro no país é a Lei 6815 de 1980 que já sofreu diversas modificações, estando 
algumas ainda em tramitação no Congresso. Algumas propostas agem no sentido de 
facilitar a inclusão dos estrangeiros, outras propõem aumento das restrições. 

No atual governo, criou-se no Ministério da Justiça um grupo de trabalho 
destinado a elaborar uma nova Lei de Estrangeiro o que já mostra certa disposição em 
se debater o tema. Ocorre que, antes mesmo de sua instalação, o Serviço de Proteção 
aos Imigrantes apresentou algumas contribuições para esse debate entre as quais 
podemos citar: 

. Uma nova Lei dos Estrangeiros deverá estar em sintonia com os princípios da 
Constituição, com os princípios da Convenção internacional sobre proteção dos direitos 
de todos os trabalhadores imigrantes e dos Membros das suas famílias (1990), e com os 
Acordos do Mercosul e o Plano Nacional Direitos humanos (1999). 

. A questão imigratória deve ser examinada como um projeto social, econômico, 
cultural, de direitos humanos, pois existe uma carência de políticas que favoreçam a 
integração dos migrantes. 

. A nova lei deve prever a autorização de visto temporário ao imigrante que 
consiga qualquer tipo de trabalho lícito, não beneficiando categorias seletivas. 

Como se pode perceber nessas propostas de modificação, a intenção de 
modificação na Lei de Estrangeiros está num bom caminho nem que seja só no que se 
refere ao debate de grande relevância que está se iniciando agora, mas que deve durar 
ainda um longo período, na medida em que se procura respeitar a fragilidade do 
imigrante diante da proteção dos direitos humanos, respeitando a liberdade e evitando a 
discriminação. 

No que se refere ao MERCOSUL, é inegável que o seu desenvolvimento vem 
transformar de alguma maneira o processo imigratório no interior da região tornando-a 
mais dinâmica e expressiva. Isso não é um fato novo visto ainda ser predominante o 
fluxo de imigrantes para fora da região. Os países que constituem o bloco (Argentina, 
Brasil, Paraguai e Uruguai, com adesão posterior do Chile e Bolívia) são contíguos 
geograficamente, com dimensões históricas e culturais semelhantes, mas ao mesmo 



 5 

tempo, com profundas diversidades em várias dimensões da vida social, econômica e 
cultural.  

“Nesse sentido, a recente integração econômica e o aumento das 
comunicações entre os países que compõem o Mercosul tendem a 
consolidar espaços binacionais com distintas dinâmicas, onde o fluxo 
migratório é permanente e as atividades econômicas atuam como 
mercados regionais integrados (Pellegrino, A., 1996).” 

 A migração intra-regional entre os países do bloco sempre teve uma tradição de 
movimentos populacionais tipicamente agrários circunscritos às áreas de fronteiras 
nacionais, mas hoje, como veremos, já vem ocorrendo movimentos migratórios entre as 
regiões metropolitanas que compõe o MERCOSUL. 
 Entre os aspectos legais da regionalização que podem modificar os fluxos 
migratórios na região, damos destaque ao “Acordo sobre Residência para nacionais dos 
Estados Partes do MERCOSUL”. O acordo prevê que os cidadãos de quaisquer países 
do MERCOSUL, natos ou naturalizados há pelo menos cinco anos, terão processo 
simplificado na obtenção de residência temporária por até dois anos em outro país do 
bloco, tendo como exigência principal o passaporte válido, certidão de nascimento e a 
certidão negativa de antecedentes penais. Prevê ainda a possibilidade dessa residência 
temporária se tornar permanente com a mera comprovação de meios de vida lícitos para 
o sustento próprio e familiar. Esse acordo representou um avanço considerável no que 
se refere à legislação trabalhista já que apresenta uma clara definição de igualdade na 
aplicação da legislação trabalhista entre outras coisas. 
 Outro fato que veio facilitar a permanência dos estrangeiros no Brasil, mais 
especificamente dos bolivianos, foi a assinatura entre o Brasil e a Bolívia, em 2006, de 
acordo que permite a normalização da situação de milhares de bolivianos irregulares 
que haviam chegado até a data de 15 de agosto de 2005, obtendo então o visto de 
permanência mediante a apresentação de uma série de documentos e do pagamento de 
um taxa.   
 Infelizmente, apesar de um aparato legal e da iniciativa de um debate que tenha 
potencial de melhorar a situação do estrangeiro no Brasil vemos que tais normas, 
principalmente as duas últimas, ainda têm aplicação muito restrita no Brasil, o que não é 
um fato restrito a esse tema. Isso se torna ainda mais complicado, quando se trata dos 
imigrantes bolivianos, já que a maioria entra de forma ilegal no país.  Muitas vezes, 
através de atravessadores que promovem o tráfico humano, os bolivianos assumem 
atividades secundárias em situação ilegal, não conseguindo ter recursos para legalizar 
sua situação por causa do pagamento de taxas e multas pelos os dias de estadia ilegal 
nos termos da lei. Os processos iniciados pelo processo de regionalização e 
fortalecimento do MERCOSUL ainda são muito recentes e frágeis e por isso temos que 
ter cautela máxima na análise das mudanças que essas podem trazer. 
 No que se refere ao número de imigrantes bolivianos no Brasil tomamos por 
base o Censo de 2000 da Polícia Federal e as estimativas de ilegais. O fato é que as 
informações e estimativas são muito variadas e contrastantes devido à dificuldade de se 
saber exatamente o números de imigrantes. Esses números imprecisos demonstram, 
principalmente, a fragilidade da situação do estrangeiro ilegal, que leva uma 
invisibilidade potencialmente geradora de abusos e desrespeitos aos direitos humanos 
fundamentais de qualquer trabalhador imigrante. (SPARNDEL, 2006) 

Segundo o Censo de 2000 que analisou o fluxo internacional para o Brasil entre 
1990 e 2000, que se deu de maneira legal, 46,5% eram provenientes da América do Sul. 
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O interessante é que do total dos imigrantes que adentraram no Brasil nesse período 
com registro ativo apenas 2,2% são bolivianos o que deixa evidente o fato de que a 
maioria dos imigrantes vindos desse país adentra no país de maneira ilegal. Isso porque, 
segundo estimativas, principalmente da imprensa, os imigrantes bolivianos seriam, no 
que se refere ao fluxo recente, a grande maioria. Um exemplo disso é uma estimativa, a 
meu ver exagerada, do jornal Folha de São Paulo que noticiou em 2005 que dos 1,5 
milhões de imigrantes irregulares no Brasil 80% seriam bolivianos. A Pastoral dos 
Migrantes Latinos Americanos, por sua vez, estima que a comunidade boliviana na 
cidade de São Paula reúne cerca de 100 mil pessoas. Já o Consulado Boliviano da 
cidade de São Paulo reconhece a existência de 50 a 70 mil imigrantes.  

No que se refere ao destino desses imigrantes no país vemos a região Sudeste 
funcionar como principal receptora; recebe 73,4% dos trabalhadores sendo que metade 
desse percentual estava em São Paulo o que, mais uma vez, coincide com o caso dos 
imigrantes bolivianos. 

 
Fatores de expulsão – Aspectos estruturais e as recentes 

transformações na Bolívia no contexto da globalização e sua influência 
na emigração. 

Procuraremos abordar aspectos históricos, estruturais e conjunturais que fizeram 
da Bolívia um dos países mais pobres e desiguais da América Latina e talvez do mundo. 
Faremos um esforço para relacioná-los com os fatores que levam à crescente emigração 
de sua população para o Brasil e para outros países. A contextualização feita até aqui 
deixa claro que as motivações para esses movimentos têm estreita ligação com as 
transformações econômicas, políticas e sociais pelas quais um país passa. 

Um dos fatos que chama mais atenção na Bolívia é a magnitude que a pobreza 
atingiu nesse início de século. Segundo estimativas oficiais apresentadas pelo governo 
da Bolívia (não desconsiderando a imprecisão desses dados), a pobreza em 2001 estaria 
afetando cerca de 5,28 milhões de bolivianos o que corresponderia a incríveis 63,5% do 
total da população que de acordo com o último censo (realizado em 2006) chega a quase 
10 milhões de habitantes. Essa situação se torna ainda mais gritante quando se afirma 
que 39,5% da população estariam em situação de pobreza extrema. 

Outro aspecto relevante é a profunda desigualdade presente no país 
principalmente no que se refere à profundidade das diferenças entre o campo e as zonas 
urbanas. Isso se dá tanto na carência de serviços públicos como em matéria de renda. 
Nesse contexto, a população indígena, que representa mais de 80% do total de 
habitantes e ocupa majoritariamente as zonas rurais, é a grande afetada pela pobreza que 
assola o país. 

A situação que hoje encontramos no país é fruto entre outras coisas de um 
passado histórico que, diga-se de passagem, é compartilhado por quase todos os países 
da América Latina; um passado de muita exploração e instabilidade política que não 
permitiu que a Bolívia desenvolvesse seus aspectos sociais deixando a grande maioria 
de sua população numa situação de verdadeiro degredo. 

A exploração dos recursos materiais e humanos que se originou nos termos do 
pacto colonial não respeitou em nada e destruiu os modos de produção e a cultura 
andina - que, diga-se de passagem, era extremamente desenvolvida em seus moldes -, 
formulando as bases para uma história de profunda instabilidade política que perdurou 
até praticamente o final do século passado. Um exemplo ilustrativo dessa profunda 
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exploração é um trecho do Manifesto Tihuanaco que diz que os índios foram 
transformados em estrangeiros dentro de seu próprio país. 

Dentre outros fatores, destacamos que a Bolívia perdeu sucessivamente partes do 
seu território deixando de ter inclusive uma saída para o mar o que hoje vem se 
tornando um claro entrave para o seu desenvolvimento econômico e uma das principais 
questões que se coloca para o atual governo.  

No que se refere às questões estruturais que contribuem para a situação em que o 
país se encontra, temos que, diante da magnitude da pobreza que atinge mais da metade 
da população que não está munida de suas necessidades básicas, a despeito do esforço 
das famílias e suas comunidades, é evidente que o funcionamento e desenvolvimento da 
economia capitalista no país por si só está em risco já que não é capaz de gerar renda 
para sua população se tornando uma barreira para gerar um mercado interno mínimo, 
que é condição precípua de uma estrutura produtiva com capacidade de transformar e 
alcançar rentabilidade em suas atividades econômicas.  

O que ocorre é que essa pobreza massiva está relacionada com o padrão 
histórico de desenvolvimento do país que por muito tempo não teve capacidade de 
reverter o caráter rentista e extrativista do empresariado privado. Tampouco o Estado 
teve capacidade de aproveitar os abundantes recursos naturais do país (minerais e o 
hidrocarboneto, principalmente) para a sua industrialização e integração com um 
programa agrário, o que ocorreu principalmente devido à ausência de excedentes 
gerados pelas atividades econômicas.  

Tal padrão de desenvolvimento trouxe nefastas conseqüências para o país nos 
últimos 50 anos das quais podemos citar o desenvolvimento, com iniciativas estatais, de 
uma agroindústria moderna na parte oriental da Bolívia e um impulso petroleiro que à 
medida que gerava certo excedente foi utilizado tão somente para a montagem de uma 
máquina estatal burocrática e para a geração de patrimônios e capitais privados. Por 
seguinte, temos que o mau uso dos poucos capitais gerados inibiu uma possível 
transformação da produtividade gerando uma crescente dependência do mercado 
mundial. Como conseqüência desses fatores, temos que a economia e a produção na 
Bolívia são totalmente fragmentadas e segmentadas. 

Ocorre ainda que a chamada globalização vem contribuindo para a 
intensificação da segmentação industrial além do que a predominância crescente dos 
mercados financeiros sobre os produtivos vem ampliando a evasão do capital e o 
empobrecimento  dos trabalhadores. 

Somado a esse padrão de desenvolvimento há uma cultura política 
marcadamente senhorial que promove uma ausência histórica de ideais burgueses da 
classe empresária prejudicando enormemente a modernização do país. Isso porque, além 
de contribuir para a falta de homogeneidade econômica, as características da classe 
empresarial que sempre dominou os setores políticos ajudaram a aprofundar a 
discriminação social e étnica que atinge os povos e comunidades indígenas campesinos 
e os imigrantes de origem rural os excluindo das políticas estatais em conseqüência dos 
mecanismos distributivos do produto e os colocando no nível mais baixo na hierarquia 
de desigualdade. 

Se não bastassem todas essas questões históricas e estruturais que por si só já 
seriam responsáveis pela manutenção da crise em diversos níveis, vemos, na atual 
conjuntura, que as transformações recentes apresentadas na primeira parte desse estudo, 
no contexto da globalização e da expansão de novas lógicas de acumulação do capital, 
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vêm contribuindo cada vez mais para aprofundar essa crise econômica e social que está 
expulsando um número cada vez maior de cidadãos bolivianos de seu país.   

O que vem ocorrendo é que as políticas de ajuste estrutural com o argumento de 
preparar as economias dos paises subdesenvolvidos para a inserção em um novo modelo 
internacional globalizado forma apresentadas pelos organismos multilaterais como a 
opção única de desenvolvimento.   
 No entanto, o que vem ocorrendo na realidade é que a globalização, mais 
propriamente o neoliberalismo, tem levado a uma crescente polarização da sociedade 
mundial, tanto dentro dos países como entre eles. Enquanto algumas partes do país se 
relacionam com o resto do mundo tirando proveito desse novo modelo, outras partes são 
excluídas e marginalizadas. Trata-se de uma integração seletiva que pode ser traduzida 
numa lógica capitalista ainda mais excludente que vem contribuindo para o aumento da 
desigualdade e da pobreza. 
 Em paralelo a isso, vemos que o processo de globalização, com a crescente 
atuação de capitais financeiros e empresas transnacionais, vem limitando a autonomia 
dos governos nacionais e, por conseguinte, de sua capacidade de manobra quanto à sua 
atuação em relação aos interesses e necessidades locais. 
 Entre as formas de dominação traduzidas em políticas e reformas colocadas 
como condição para aquisição de recursos para financiar esse desenvolvimento, Silvia 
Escobar de Parón, em seu texto “Globalización, Trabajo y Pobreza: el caso de Bolívia” 
(2005) cita a desestruturação da economia nacional diante da perda de produtividade e 
competitividade das empresas bolivianas frente à concorrência internacional; a 
privatização das empresas públicas que agora são controladas por transnacionais que 
atuam através de projetos e subsídios públicos, concentrando a renda da exploração dos 
recursos naturais assim como os serviços antes fornecidos pelo estado (um exemplo 
claro dessa situação é a atuação da Petrobrás no caso do gás natural); e, por último, a 
aplicação de uma política tributária que faz com que os ingressos fiscais sejam 
insuficientes deixando sucessivos governos em situação de déficit fiscal.  
 Estas grandes tendências têm significado menos disponibilidade de recursos, 
aumento do endividamento externo e interno o que aumenta, ainda mais, a dependência 
dos financiamentos externos e seus condicionantes. 
 Outra característica marcante para o país nesse período é a redução da 
capacidade de geração de empregos assalariado de qualidade impulsionada por 
processos de desregulação e flexibilização da atividade laboral (PABÓN, 2005). Como 
resultado, temos o aumento do desemprego estrutural e o crescimento do emprego 
precário-eventual e informal agravando o quadro de desproteção social da classe 
trabalhadora boliviana. Esta situação tem destruído a centralidade do trabalho como 
fonte regular de renda, de identidade e de integração social. (FARAH, 2005) Esse fato 
se torna ainda mais grave já que na Bolívia o impacto distributivo das políticas sociais é 
muito reduzindo fazendo com que o bem estar das famílias dependa enormemente da 
renda autônoma conquistada através do trabalho. 
 Como resultado desse processo o fato é que, no ano de 2005, apenas 22% do 
total de pessoas ocupadas têm um emprego adequado e de qualidade, ou seja, estável, 
com uma boa remuneração e com cobertura das prestações sociais estabelecidas na lei. 
Além disso, 62,2% dos empregados no setor industrial e 70% dos trabalhadores 
informais estão submetidos ao chamado subemprego por razões de remuneração. 
(PABÓN, 2005)  
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Em paralelo a todos esses fatores temos uma diminuição na qualidade dos 
serviços públicos essenciais com evidente queda na qualidade de vida e 
empobrecimento da população. Todas essas condições reduzem drasticamente a 
capacidade de consumo da população instaurando um ciclo vicioso. 

Por último, é fundamental que se apresentem os aspectos demográficos que 
contribuem para essa crise.  O primeiro fator é que, durante muito tempo, a população 
boliviana vem crescendo num ritmo mais rápido que a produção. Além disso, um outro 
aspecto da população boliviana que apresenta conseqüências econômicas profundas é 
seu caráter preponderantemente jovem. Segundo FARAH, 38,6% do total da população 
têm menos de 15 anos enquanto 58,5% estão abaixo dos 25 anos, o que representa que a 
população na idade de trabalhar equivale à somente um pouco mais que a metade da 
população. Outro fato muito importante é a aceleração dos movimentos migratórios 
internos em direção as ares urbanas e internacionais que faz com que a população na 
idade de trabalhar deixe o país. 

Esses dois aspectos populacionais apresentados, em conjunto, significam para o 
país um déficit de agentes econômicos e de produtividade que tenderiam a uma sobre-
demanda de políticas sociais.       

Diante dos dados e fatos apresentados fica claro que a crise que a Bolívia vem 
passando tomou proporções gigantescas fazendo com que a reprodução de uma vida 
digna seja cada vez mais difícil para uma grande parte da população boliviana. Com 
isso, para muitos a única saída que se apresenta nesse ambiente adverso é expectativa de 
conseguir uma vida melhor em outro país como é o caso dos nativos que migram para o 
Brasil, principalmente, para a cidade de São Paulo.  

Por outro lado, seria um erro considerar que essa situação vem sendo aceita de 
maneia passiva pelos bolivianos e não levar em conta as reivindicações populares que 
vem exigindo que a acumulação e o crescimento da riqueza beneficiem o país e seus 
trabalhadores mais castigados ou até mesmo que modifique o padrão de 
desenvolvimento. Com isso, vêm emergindo no país movimentos de caráter popular e 
indígena que permitem uma maior participação popular na política com a reversão do 
quadro que vem se estruturando desde período colonial em que a população nativa 
esteve renegada a sua própria terra e excluída das possibilidades de subsistência e 
reprodução de sua vida e cultura. 

Esse processo que já vem durando algum tempo culminou na eleição do 
Presidente Evo Morales com 53,74% dos votos. Evo é um Indígena (do grupo Aimará) 
representante da classe dos campesinos cocaleiros e líder do movimento político-social 
denominado MAS (Movimento al Socialismo). Essa eleição foi um dos marcos mais 
importante da história da Bolívia moderna e representou a consolidação de uma efetiva 
participação política da população que sempre esteve excluída da possibilidade de 
decisão e de defesa de seus interesses.  

É evidente que esse novo momento na história da Bolívia tem trazido e trará 
conseqüências profundas e radicais no futuro do país e de sua população (inclusive para 
o processo de emigração).  Um exemplo claro disso é o Movimento de autonomia 
liderado pelas províncias da região denominada Media Luna, concentradora das 
riquezas e da produção do país, de população não indígena! Localizado na região 
oriental, o movimento surgiu como resposta às políticas de redistribuição da renda, das 
políticas sociais e da Nova Constituição elaborada no governo de Evo o que ameaça 
gerar um conflito armado ou até a divisão da Bolívia.  
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No entanto, como esse processo é ainda muito recente e de conseqüências 
imprevisíveis, essa análise foi deixada para uma próxima oportunidade. 
 
Fatores de atração e a integração (ou não) do imigrante boliviano em 
São Paulo – A busca de mobilidade social e o trabalho escravo 
 Perguntamos-nos quais os fatores que levam o boliviano que decide deixar o seu 
país – devido aos fatores apresentados a cima – a escolher o Brasil como país de 
destino. 
 Primeiramente, podemos citar a proximidade entre os dois países somado ao fato 
de que a Bolívia é o país que possui a maior fronteira com o Brasil. Devido a isso e ao 
menor preço dos transportes, o deslocamento para o país vizinho torna-se mais viável 
para o imigrante potencial já que esse quase sempre se encontra numa condição de 
profunda pobreza. 
 Além disso, como foi dito, a Bolívia é um pólo de emigração de mão de obra e 
os destinos mais tradicionais desses trabalhadores sempre foi o Brasil e a Argentina 
sendo essa última a principal opção. No entanto, devido às sucessivas crises econômicas 
e sociais que atingiram a Argentina desde meados da década de 90, os fluxos se 
redirecionaram e o Brasil passou a ser o principal receptor. 
 A partir desse momento o número de imigrantes bolivianos no Brasil, 
principalmente na cidade de São Paulo, vem aumentando muito. Segundo estimativas da 
Pastoral dos Imigrantes latino-americanos, hoje, há cerca de 100 mil bolivianos na 
cidade. O Consulado da Cidade de São Paulo reconhece a existência de 50 a 70 mil. 
Outras notícias vinculadas na mídia anunciam a chegada de aproximadamente 1.500 
bolivianos por mês em São Paulo. Tais afirmativas tão discrepantes evidenciam as 
condições de invisibilidade da população em foco o que propicia enormemente uma 
inclusão “precaríssima” como veremos a diante. 
 Dentre os membros da comunidade boliviana na capital paulistana, estima-se 
que um terço corresponde a profissionais liberais, comerciantes e donos de oficinas, 
enquanto dois terços representam trabalhadores clandestinos denominados também 
indocumentados com a grande maioria trabalhando como costureiros em confecções. A 
maioria desses imigrantes é do sexo masculino, não ou poço qualificado, entre 20 e 40 
anos.  
 Segundo Sales (1994) (autora citada por João Rua em seu texto “Paus-de-arara e 
pardais: o Brasil Migrante em começos do séc. XXI”), na nova conjuntura os migrantes 
poderiam ser divididos entre qualificados, pertencentes ao mercado primário e não 
qualificados ocupantes do mercado secundário. Como podemos perceber, os imigrantes 
bolivianos estão inseridos nesse segundo grupo caracterizado pela contratação a partir 
de suas características étnicas não exigindo muito treino - e não de acordo com sua 
habilitação-; pelo deslocamento que ocorre através de vias ilegais; tendo poucas 
possibilidades de mobilidade social; exercendo atividades de alta rotatividade com 
função de disciplinar a força de trabalho. 

Outro fato muito interessante apresentado pela autora, e que se relaciona muito 
com o caso em questão, é que mesmo que não haja no país de destino muita 
disponibilidade de ofertas de trabalho a inserção de imigrantes no mercado de trabalho 
secundário continua a ocorrer já que esta ajuda na diminuição do nível médio dos 
salários. 

Diante disso, vemos que a maioria dos bolivianos que vivem na cidade de São 
Paulo trabalha como costureiros em condições degradantes caracterizando muitas vezes 
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o trabalho escravo em pleno centro de São Paulo nos bairros de Pari, Brás e Bom 
Retiro. As vítimas são mantidas nessa situação de exploração a partir de diversos 
mecanismos de coerção entre os quais podemos citar ameaças, uso de violência e 
restrições físicas à liberdade, fraude, cativeiro, confisco de documentos e etc.. Tais 
condições são consideradas pelo Código Penal Brasileiro como trabalho escravo se 
caracterizando um crime muito grave. 

Tradicionalmente no Brasil, a indústria de vestuário se utiliza de mão de obra 
imigrante e clandestina. Isso porque esse se trata de uma atividade altamente 
competitiva, tanto no nível doméstico como no internacional, caracterizando-se pelo uso 
de mão de obra extremamente elástica o que possibilita a redução de custos através do 
rebaixamento dos salários e de quaisquer outros custos indiretos com mão-de-obra. 

Historicamente, desde os anos 70, essa atividade é dominada por sul-coreanos 
que vivem na cidade de São Paulo. Anteriormente eles empregavam seus próprios 
conterrâneos também em condições clandestinas. Quando o fluxo desse povo para o 
Brasil começou a cessar, esses empregadores tentaram usar mão de obra de imigrantes 
nordestinos que, no entanto, não se submeteram a tais condições de trabalho.   

Diante do fracasso no emprego de mão de obra nativa os coreanos a partir da 
década de 80 passaram a contratar os bolivianos. Por serem procedentes de regiões 
muito miseráveis, se submeterem a tais condições degradantes de trabalho e ainda terem 
experiência na costura e na tecelagem, muito presente na cultura andina esses 
trabalhadores se tornaram uma ótima opção. 

Outro fator que contribui para isso é que por serem ilegais eles não têm acesso à 
justiça brasileira para fazer valer seus direitos reconhecidos como já foi dito tanto pela 
lei interna, como por convenções internacionais e regionais como é o caso do 
MERCOSUL.  

Tal relação de emprego se caracteriza por ser triangular já que os trabalhadores 
são cooptados, na maioria das vezes, em seu país por empreiteiros, muitas vezes 
bolivianos. Trazidos para o Brasil por meios ilegais - o que caracteriza tráfico humano - 
os empreiteiros promovem a contratação através de contrato verbal pelos donos das 
confecções.  

O trabalhador é remunerado por peça, que não passa de $1 real, caracterizando 
um salário-hora muito abaixo da mão de obra local. Além disso, a jornada de trabalho é 
muito extensa - até 18 horas por dia.  Muitas vezes, o trabalhador tem que comprar 
parceladamente a máquina de costura que usa na oficina o que obriga ao trabalhador 
intensificar sua jornada para ter a possibilidade de receber alguma remuneração em 
dinheiro. Essas condições caracterizam o trabalho escravo que também é chamado, 
eufemisticamente, de sujeição por dívida.  

Se não bastasse, por se tratar de mão de obra clandestina o imigrante fica 
confinado tendo que trabalhar e viver em locais completamente insalubres como, por 
exemplo, galpões fechados respirando uma grande quantidade de pó gerado pelos 
tecidos.  Com isso, devido à má alimentação e às péssimas condições de vida eles se 
tornam vítimas constantes de acidentes de trabalho e doenças como a tuberculose e 
doenças de pele.  

O resultado dessa produção é vendido a um preço muito maior do que os 
trabalhadores recebem por peça para grandes lojas como, por exemplo, Marisa, C&A, 
Riachuelo e Renner.  No ano de 2006, uma CPI na Câmara Municipal de São Paulo 
convocou representantes dessas empresas para prestar esclarecimentos depois que 
etiquetas irregulares foram encontradas nessas oficinas irregulares. No entanto, 
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infelizmente, dos 187 processos existentes na justiça do trabalho em São Paulo, 84 já 
viraram TAC (termo de ajustamento de conduta) através dos quais as empresas se 
comprometem a regularizar essa situação. 

No que se refere ao deslocamento dos imigrantes bolivianos, ele se dá 
comumente através do tráfico humano que se caracteriza pela prévia intenção de 
exploração ou abuso da mão e obra.  Ou seja, na maioria das vezes eles emigram através 
de esquemas montados por agências de viagem ou atravessadores. Nesse último caso é 
característica a presença de recrutadores que agem no imaginário das vítimas 
contribuindo para a formação da ilusão imigratória e a boa expectativa de migrar. 

Os trabalhadores são recrutados principalmente nas cidades de Santa Cruz de la 
Sierra e La Paz que são os principais centros urbanos do país onde se localizam a maior 
parte da população pobre funcionando como pólos receptores de emigrantes de regiões 
mais pobres do país.  Nessas localidades, o recrutamento é realizado através das mídias 
nas cidades maiores e de redes de informações nas vilas andinas. No início da viagem, 
os documentos do imigrante são apreendidos pelos recrutadores. A viagem é realizada 
principalmente pelo Paraguai onde as vítimas aguardam o momento de atravessar a 
fronteira pela Ponte da Amizade para entrar no Brasil. A viagem para São Paulo é 
realizada de ônibus.  

É importante dizer que muitas vezes as autoridades vêm desviando atenção de 
suas estruturas legais para o imigrante ilegal que passam a ser vistos mais como 
criminosos do que como vítimas. Isso dificulta a solução do problema que é muito 
complexo, pois tiram do foco as pessoas que realmente cometem esse crime que é o 
traficante.  

Um aspecto muito peculiar desses imigrantes é que a população andina possui 
uma tradição de associativismo expressa por meio de associações religiosas culturais e 
de trabalho. Com isso, tendo como referência sua cultura, por se encontrar aqui numa 
situação de menor pobreza do que no seu país ele acaba estabelecendo uma relação de 
fidelidade com seu agenciador estabelecendo então uma relação de gratidão.  

Isso ocorre também porque fora toda essa situação degradante de exploração os 
bolivianos sofrem muito preconceito e discriminação por parte dos brasileiros que dão 
apelidos como “cucarachas” (baratas) para os imigrantes. Diante disso, é necessária a 
formação de uma rede de solidariedade entre essas pessoas. Nesse sentido, são 
realizadas pela Pastoral do Imigrante Latino Americano, por exemplo, festas, encontros 
e programas de apoio ao imigrante.  

No entanto, segundo notícias vinculadas na mídia, vemos que essa 
confraternização está se tornando mais difícil. Segundo o depoimento de um imigrante, 
a comunidade realizava uma festa semanal numa praça no bairro de Pari onde eles 
podiam vender comidas típicas e se divertir. Porém, os moradores do local os 
expulsaram acusando-os de fazer muita bagunça e sujeira.    

Por outro lado, segundo outro depoimento, se vê que com a piora das condições 
de vida do imigrante vem ocorrendo uma reprodução de práticas de exploração. O que 
já ocorria por parte do imigrante Coreano também está acontecendo entre os próprios 
conterrâneos bolivianos que estão se tornando recrutadores ou donos de oficinas 
empregadores de trabalho clandestino e degradante. “É a possibilidade de ascensão 
social que vem ocorrendo através da reprodução de experiências ruins” disse uma 
entrevistada imigrante que não se identificou com medo de represalia por parte de seu 
empregador.  
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Considerações finais 
 O fenômeno da mobilidade dos povos vem se mostrando uma constante na 
história e desenvolvimento da sociedade ocidental capitalista. Isso porque esse processo 
surge como um fator condicionante e uma conseqüência desse desenvolvimento. No 
entanto, vemos que no século XXI diante da globalização econômica e cultural e da 
expansão do neoliberalismo esse processo vem atingindo proporções nunca antes 
imaginadas. 
 O que vem ocorrendo é que esses processos vêm causando transformações 
profundas nas atividades produtivas, no mundo do trabalho e na divisão internacional do 
trabalho o que tem trazido conseqüências de proporções mundiais tanto para os países 
periféricos, tipicamente emigrantes, quantos para os países centrais receptores dessas 
imigrações. 
 O fenômeno das imigrações vem se alterando qualitativa e quantitativamente, 
com diferenças nas motivações das migrações já que a globalização não foi capaz de 
gerar melhorias na qualidade de vida das populações em escala planetária. 
 A partir dessa constatação, esse trabalho se propôs a fazer um estudo de caso da 
vinda de imigrantes bolivianos na cidade de São Paulo que são empregados na maioria 
das vezes em confecções de roupas em condições de trabalho clandestino e escravo. 
Esse caso se mostra relevante já que percebemos uma tendência de reprodução, aqui, do 
que ocorre com os brasileiros que decidem emigrar para os países centrais como, por 
exemplo, os Estados Unidos e os países Europeus.   

Ou seja, além de serem incluídos precariamente os imigrantes bolivianos 
residentes no Brasil sofrem preconceitos não só pela sua condição de imigrante como 
por questões étnicas. Trata-se de uma característica muito marcante desse mundo 
globalizado no qual se torna cada vez mais difícil lidar com as diferenças e respeitá-las. 
Ou seja, é mais fácil apontar e classificar o outro do que inseri-lo e aprender com as 
diferenças.     
 Fizemos uma abordagem legal (interna e internacional) e quantitativa para 
introduzir o tema e em seguida analisamos os fatores de expulsão e atração que 
motivam esses imigrantes. Fizemos também uma análise das condições em que ocorre 
sua integração apontando todas as dificuldades encontradas por essa comunidade que, 
desde a década de 60, vem se constituindo na cidade de São Paulo, crescendo muito a 
partir da década de 90. 
 Importante destacar que com a eleição do Presidente Evo Morales a Bolívia 
inaugurou um novo período na sua história. Evo é indígena assim como cerca de 80% 
da população Boliviana e sua vitória vem possibilitando uma reversão no processo 
histórico que transformou os índios em estrangeiros em seu próprio país segundo um 
trecho do manifesto Tihuanaco. 
 A partir da valorização dos elementos da cultura andina, da redistribuição de 
renda e das políticas de cunho social o novo governo vem incentivando a participação 
popular que vem atingindo níveis irreversíveis como pude constatar em visita ao país no 
começo desse ano. 
 A Bolívia vem enfrentando um período de crise diante do “movimento 
autônomo” liderado pelas províncias orientais que por concentrarem a riqueza do país - 
riqueza da qual está apartada a população não indígena - vem se colocando contra as 
políticas implantadas por Evo Morales. Entre as propostas de maior autonomia diante 
do governo federal, os proprietários apontam para a divisão do país o que se configura 
uma atitude profundamente egoísta. 
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 Por outro lado, diante da possibilidade de negociação do governo Federal com o 
movimento de autonomia e seus representantes, o povo tem se comportado de maneira 
intransigente exigindo de Evo a manutenção de suas propostas como, por exemplo, a 
promulgação da “Nova Constituição” elaborada pelo novo governo. 
 O fato é que a Bolívia vem vivendo um momento muito especial política e 
socialmente o que, sem dúvidas, vai trazer conseqüências profundas para o país e 
consequentemente para a crescente emigração do país, mas, também para a América 
Latina e Caribe. Diante disso, as conseqüências para emigração são imprevisíveis, 
podendo aumentar ou diminuir de acordo com os resultados desse processo. No entanto, 
consideramos que por ser muito recente não nos é permitido incluir essa analise nesse 
estudo sendo deixado para uma próxima oportunidade.       
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