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 Resumo 
 
O presente artigo discute o fenômeno da migração de brasileiros com destino para 
a República da Bolívia, interessados em cursar medicina. A pesquisa foi apoiada 
em dados e informações obtidas junto ao  Conselho Federal de Medicina do Brasil 
(CFM) e ao Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso (CRM-MT) 
relativos ao número total de egressos formados em medicina naquele país, assim 
como o número total daqueles que conseguiram convalidar seus diplomas no 
Brasil. Do ponto de vista teórico metodológico as análises foram fundamentadas 
nos pressupostos da Geografia Política, Geografia Econômica e Geografia da 
População, com base nos quais procurou-se explicar as razões dos 
deslocamentos em apreço. Além de estudar os motivos que têm levado os 
estudantes brasileiros a migrarem para Bolívia,  buscou-se verificar os aspectos 
legais da migração internacional - tanto na legislação brasileira quanto boliviana.  
Para mitigar a natureza desses deslocamentos e fluxos migratórios, utilizou-se os 
dados secundários dos censos de cada País e dados primários coletados junto 
aos referidos Conselhos de Classes mencionados.  A partir dos dados levantados, 
foram gerados quadros e gráficos, que contribuiram para uma análise geografica 
do fenômeno de imigração. O tema reveste de importância à medida que as 
reflexões possam desvelar o impacto destes movimentos migratórios em termos 
socioeconômicos. 
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MIGRATION OF BRAZILIAN STUDENTS TO BOLIVIA 
 
 
Abstract  
 
This article discusses the phenomenon of migration of Brazilians bound for the 
Republic of Bolivia, interested to study medicine. The research was supported by 
data and information obtained from the Federal Council of Medicine of Brazil 
(CFM) and the Regional Council of Medicine of the State of Mato Grosso (CRM-
MT) relative to the total number of graduates trained in medicine in that country, as 
well as the total number of those who were able to validate their diplomas in Brazil. 
From a theoretical standpoint methodological analyzes were based on 
assumptions of Political Geography, Economic Geography and Population 
Geography, based on which we tried to explain the reasons for the shifts in 
question. Besides studying the reasons that have led Brazilian students have to 
migrate to Bolivia, we sought to verify the legal aspects of international migration - 
both Brazilian legislation about Bolivia.To mitigate the nature of displacement and 
migration, we used secondary data from censuses of each country and primary 
data collected from the said Councils Classes mentioned. The analyzed data were 
generated tables and charts, which contributed to a geographical analysis of the 
phenomenon of immigration. The theme of importance as the reflections can reveal 
the impact of these migratory movements in socioeconomic terms.  
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Introdução 

 

Este trabalho discute o fenômeno da mobilidade espacial da população 
conhecida como migração, que é uma manifestação demográfica em escalas 
mundiais.  Para mitigar a natureza desses deslocamentos e fluxos procurar-se-á 
apresentar as diversas tipologias migratórias presentes nas mobilidades 
internacionais, discutidas pela Geografia Política, Econômica e Demográfica e, a 
partir delas, compreender as razões que levam as pessoas a realizar tais 
movimentos. 

Esta apresentação demonstrará, principalmente, a migração de brasileiros 
com destino para a República da Bolívia, interessados em cursar medicina. Tal 
tema foi ancorado nos dados e informações obtidos junto ao Conselho Federal de 
Medicina do Brasil (CFM) e Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato 
Grosso (CRM-MT) relativos ao número total de egressos formados em Medicina 
naquele país, assim como o número total daqueles que conseguiram convalidar 
seus diplomas.   



É um estudo de natureza exploratória, com intuito de compreender as 
razões que levam brasileiros para aquele país, bem como desvelar os impactos 
migratórios nos paises envolvidos, tanto de origem como de destino.   

Aspectos Teóricos da Geografia da Migração 

A palavra migração é do latim migrare ou  migrage,  que significa a 
passagem de um lugar para outro ou ato ou efeito de migrar, transpor, movimentar 
e deslocar-se espacialmente.   

O fenômeno migratório, segundo Sandroni (1989, p. 199), é definido como 

o “movimento populacional que se dirige de uma região (área de emigração) para 
outras (área de imigração)”. A compreensão desse evento é estudada e 
interpretada por vários autores que debatem a Geografia Política, Econômica e 
Demográfica, enquanto ciências humanas que discutem a interação entre o 
homem, a política e o território.  

Esses estudos ganham significado na medida em que se busca 
compreender as razões do fluxo permanente de idas e vindas de pessoas nas 
fronteiras políticas, sejam de caráter econômico, dos arranjos espaciais e 
distribuição das atividades econômicas, ou mesmo da dinâmica demográfica do 
homem no espaço urbano.  

As definições dos tipos e formas de migração são parte de postulados que 
procuram conceber o fenômeno da migração na sociedade e que notadamente 
foram conhecidas como Teorias da Migração. As primeiras hipóteses estão 
aportadas nos fundamentos da Ciência Econômica, especialmente, na Teoria 
neoclássica em função dos fatores individuais de migração (decisão individual). 
Posteriormente, sobretudo a partir dos anos setenta, os estudos foram ampliados 
para análise social e receberam contribuições múltiplas, nas perspectivas das 
várias Ciências, como a Antropologia, História, Demografia, Sociologia, Ciência 
Política, Geografia e Direito, entre outras. 

Em função dos expressivos trabalhos a respeito, cuja diversidade reflete a 
enorme abrangência desse tema serão focadas as teorias explicativas da 
migração condicionadas aos fatores econômicos, geográficos e sociais, conforme 
sugere Castiglioni (2009 p. 41), sem a pretensão de aprofundar e esgotar o tema, 
cuja amplitude vai além do escopo desse trabalho.  

Feitas as considerações preliminares, imperativo registrar que na base das 
pesquisas sobre migração, encontra-se o trabalho de Ernest Ravenstein (1885 e 
1889), geógrafo e cartógrafo inglês, que observou as regularidades segundo as 
quais as migrações eram realizadas e propôs uma série de generalizações sobre 
sua ocorrência. 



A partir dos dados censitários da Inglaterra e do país de Gales, Ravenstein 
desenvolveu o que ficou conhecido como as Leis da Migração (Laws of Migration), 
que iluminaram diversos estudos posteriores focados nas teorias econômicas que 
discutem as condições do migrante (decisão individual), bem como nas condições 
desfavoráveis de um lugar (leis opressivas, pesados impostos) que empurravam 
ou impeliam as pessoas para outros lugares. 

Da mesma forma, uma taxionomia proposta por Figueiredo (2005, p. 17-47) 
e completada por Becker (1997, p. 3194-362), são organizadas também na 
perspectiva econômica ou novas teorias. Sustentam esses autores a construção 
das teorias Econômicas da Migração, cujos estudos foram baseados nos 
conhecimentos de Ravenstein e materializados por Lee (1966) e Todaro (1969) 
cujos fatores atraem ou repelem a migração.  

 Segundo Lee (1966, apud Aragón, 2009, p. 44), a decisão de migrar, além 
de ser individual, se resume a quatro categorias, quais sejam: fatores associados 
à região de origem, fatores associados à região de destino, obstáculos 
intermediários e fatores pessoais, orientados assim sob a perspectiva das 
categorias geográficas. 

A máxima dos estudos neoclássicos decorre da opção racional do 
indivíduo, enquanto escolha por migrar e na maximização de sua utilidade a partir 
da avaliação dos fatores positivos e negativos associados à origem e destino do 
deslocamento. Tais estudos neoclássicos apresentaram verdadeiros tratados 
matemáticos, cujos modelos, segundo Castiglioni (2009, p. 39) descrevem a 
avaliação dos custos e benefícios da migração, as razões da migração, as 
dificuldades existentes nas regiões, volume, correntes e contracorrentes, bem 
como o perfil de migrantes. 

Convém ressaltar que, em oposição aos estudos neoclássicos, surgiram as 
Teorias Estruturalistas que abordam o mercado de trabalho pela oferta, com vistas 
ao equilíbrio do mercado de trabalho através do crescimento demográfico e o 
desenvolvimento do sistema capitalista (ALENCAR, 2010, p. 12).  

Nessa perspectiva, o contexto da análise da migração é expandido, 
caracterizada como um fenômeno social historicamente condicionado, tornando-se 
o resultado de processo global de mudanças, cujo conjunto de fatores 
relacionados nas áreas de origem (fatores de mudanças e estagnação), 
responsáveis por um modelo estrutural da introdução de relações capitalistas 
(SINGER, 1973, p. 217).  

Além disso, a inclusão da questão do mercado de trabalho - desemprego e 
subemprego e os problemas sociais advindos da migração inspiraram a 
formulação de outras teorias como a de Trabalho Dual e dos Sistemas- Mundo. A 
primeira foca no mercado dual de trabalho, especialmente os grupos mais 
vulneráveis que, por vezes, não possuem documentação e submetem a um 
mercado precário de trabalho instável e piores remunerados.  



A teoria do Sistema-Mundo além do sentido estrutural e sociológico 
apresenta uma perspectiva da análise do desenvolvimento dos países e a 
avaliação dos processos e fatores produtivos do mundo do trabalho e da 
migração, em oposição ao movimento dos capitais (ALENCAR, 2010, p. 12).  

Sobre isto o trabalho de Wallerstein (1979) lançou base que inspirou as 
conjecturas que consideram a causa da migração internacional decorrente da 
estrutura do mercado global de capital e mercadorias, conforme estabelece 
MASSEY (1993, apud Figueiredo, 2005).  

Assim o processo de desenvolvimento dos países recebeu contribuições da 
força de trabalho migrante visto que a expansão das relações de mercado 
econômico global se deu numa polarização sistema-mundo entre centro e 
periferia. As regiões periféricas forneciam mão de obra barata, terra, matérias-
primas e trabalho em direção às regiões centrais o que impulsionou o fenômeno 
da migração internacional e que foram demonstrados em muitos estudos da 
CEPAL. 

Conforme Castels e Miller (2003), citado por Figueiredo (2015), os 
movimentos migratórios são vistos como uma forma de recrutamento de mão de 
obra barata das antigas colônias para as suas anteriores metrópoles, o que 
acentua ou até perpetua o desenvolvimento desigual das economias, tornando os 
países da periferia subdesenvolvidos, cada vez mais pobres e as economias 
capitalistas cada vez mais ricas. 

Contudo, na visão de Becker (1997, p. 344), a razão da migração está 
baseada num enfoque neomarxista, cujo postulado compreende tal fenômeno em 
função dos movimentos do capital, como uma mobilidade forçada, em oposição à 
visão neoclássica das migrações como um ato de decisão pessoal (GAUDEMAR, 
1997), coadunando com o mecanismo de expansão do capitalismo monopolista 
das periferias para os centros.  

As novas abordagens teóricas surgidas a partir da década de setenta, 
defendem outros postulados e padrões de fluxos migratórios entre os países. 
Esses postulados que advogam que o processo de migração tende a crescer em 
função dos laços existentes entre os países, como, por exemplo, política, militar, 
comercial, de investimento, cultural ou de outros, normalmente associados aos 
jovens.  

Ademais, destaca-se uma visão evidenciada pela Teoria das Redes Sociais 
como um fenômeno entre pessoas ligadas por laços profissionais, familiares, 
culturais ou afetivos (Portes, 1995, 8). As redes são uma forma de capital social e 
um importante elo entre países de origem e de destino das migrações (MASSEY 
et al. 1993, citado por Figueiredo, 2005), pois são microestruturas de base que 
sustentam a migração ao longo do tempo.  



A Teoria das Redes Sociais é uma forma contemporânea de visualizar os 
movimentos de pessoas que abandonam a análise puramente econômica e 
ampliam para outras complexidades de variáveis ligadas às relações sociais e 
redes sociais no processo de migrações internacionais. 

Massey (1993, apud, Figueiredo, 2005) esclarece que esses padrões de 
redes sociais concentram mais interesses da família, amigos e origem comum, ou 
seja, teias que ligam comunidades de origem específicas, pontos de destinos nas 
sociedades receptoras – verdadeiras teias de papéis e relacionamentos 
interpessoais mantidos por um quadro informal de expectativas mútuas.   

Assim, de forma sistematizada, dentre alguns modelos que explicam o 
movimento da migração, figuram as Teorias das Redes Sociais, dos Sistemas 
Migratórios, Teoria Institucional, Teoria da Causalidade Cumulativa e as Teorias 
Neomarxistas, além das teorias econômicas, conforme Quadro 1:  

Quadro 1 – Teorias explicativas do movimento migratório 
Teorias Econômicas  Novas Teorias 

 Teorias Neoclássicas (Teoria Push-Pull) 

 Teoria do Mercado de Trabalho Dual 

 Teoria dos Sistemas-mundo 

 Teorias Estruturais do Capitalismo 

 Teoria das redes sociais 

 Teoria dos sistemas migratórios 

 Teoria institucional  

 Teoria da causalidade cumulativa 

 Teoria Neomarxistas (Becker,1997) 

Fonte: organizado a partir de Figueiredo (2005) e Becker (1997) 

Apesar das diferentes concepções teóricas sobre os efeitos da migração, 
imperativo ressaltar que tal movimento ocasiona profundas transformações sociais 
e econômicas, tanto para os países de origem como de acolhimento. A esse 
respeito, Figueiredo (2005) ilustrou vantagens e desvantagens da migração a 
partir das ideias estabelecidos por  Stalker (2000) e OIT (2004), conforme quadro 
2 inerentes aos fluxos migratórios internacionais: 

Quadro 2 - Potenciais vantagens e desvantagens  da migração  
  Pais de envio  

Potenciais vantagens  Potenciais desvantagens  

Para os 
indivíduos  

- emprego - más condições de trabalho 

- maior rendimento - horário de trabalho longo 

- possibilidade de formação e/ou educação - baixo estatuto no trabalho 

- novas experiências culturais  - separação da família 

  - discriminação  

Para as 
empresas  

-benefício do capital trazido pelos 
migrantes 

- perda da mão de obra qualificada 

- maior mercado para negócios na área 
das telecomunicações e viagens  

- aumentos salariais devido à escassez 
da mão de obra  

Para a - menos desemprego/subemprego - regressos em massa 



sociedade  - benefício do capital trazido pelos 
migrantes 

- brain drain  

- remessas - cultura emigração 

- menos pressão populacional  - crescente desigualdade social 

  - perda dos jovens  

Fonte: adaptado de Stalker (2000) e OIT (2004) 

As evidências de Figueiredo (2005) demonstram que deslocamentos 
migratórios proporcionam benefícios para os indivíduos, empresas e para a 
sociedade, além das desvantagens sociais e culturais.  Os proveitos econômicos, 
sobretudo de ascensão social é o principal motivo gerador da maioria de jovens 
que buscam nos países latinos americanos uma formação superior. 

Contribui nessa análise a discussão proposta por Souza-Higa (2010, p. 342) 
que observa o aumento do fluxo migratório na fronteira boliviana em função das 
oportunidades de trabalho e melhoria das condições de vida. A esse respeito, traz  
principal eixo de análise baseado nos fatores geográficos que:  

[...] deve ser feita a partir da observação da ordem espacial, vigente e da 
análise das relações entre indivíduos e grupos sociais que 
continuamente, modificam as a paisagens, excluem e articulam novas 
redes que conectam pessoas, grupos e lugares, o que é fundamental 
para a formação de novos territórios.  

 Diante da complexidade para além da leitura econômica e social, faz-se 
imperativo refletir que esses diversos pressupostos apresentados lançam bases 
para inferir sobre a reprodução do capital, fundamentalmente presente nos 
deslocamentos migratórios que parece tender a alterar o espaço urbano, em 
função do intenso fluxo migratório de pessoas transformando as cidades enquanto 
espaço da sociedade humana. 

Aspectos Legais da Migração 

A compreensão do fenômeno da migração sob o aspecto legal pressupõe o 
entendimento do conceito de cidadão numa visão de cidadania universal, que não 
está vinculada nem é sinônimo de nacionalidade.  

Para Silva (2000), a cidadania tem um “sentido mais amplo do que o de ser 
titular de direitos políticos. Qualifica os participantes da vida do Estado, o 
reconhecimento do indivíduo como pessoa integrada na sociedade estatal.” E aí o 
termo estabelece conexão com o conceito de migração, atrelado ao de dignidade 
da pessoa humana, onde quer que se encontre.  

A temática da migração é tão relevante que o dia 18 de dezembro foi eleito 
o Dia Internacional dos Migrantes e faz parte do calendário da ONU (Organização 
das Nações Unidas), com o intuito de chamar a atenção para a necessidade de 
garantir que todos os migrantes gozem dos direitos e liberdades fundamentais, 



vez que numa perspectiva global, o tratamento dado a eles passa, 
necessariamente, pela mudança legislativa interna dos países.  

Por outro lado, nas palavras de Mazzocante (2008) “a parcela de indivíduos 
que não é aceita pelas normas vigentes no país receptor – a categoria de 
indesejados – tende a viver à margem dos direitos.”  

São os “desterritorializados” num mundo de soberania territorialmente 
assentada, complementa Bauman (2005). A partir daqui, a relação entre migração 
e ausência de direitos passa a ser facilmente compreendida.  

Neste contexto, debruçando sob o direito comparado, de acordo com 
Marinucci (2005), no século XIX, muitos países não adotavam diferenças entre os 
direitos dos nacionais e dos estrangeiros. Eram legislações que equiparavam os 
direitos, dentre elas: o Código Civil holandês (1839), o Código Civil chileno (1855), 
o Código Civil argentino (1869) e o Código Civil italiano (1865).  

Foi a partir das guerras mundiais, ocorridas nas décadas de 20 e 30, que 
houve um retrocesso em relação à compreensão dos direitos dos migrantes e fez 
com que muitos países retrocedessem, estabelecendo restrições.  

No contexto brasileiro não é diferente. De acordo com Marinucci (2005), a 
Constituição de 1946 seguiu a mesma tendência, qual seja, a restrição de direitos 
dos estrangeiros, que só viria a ser flexibilizada com o fim da II Guerra Mundial, 
com a expansão política de imigração, a fim de buscar mão de obra especializada, 
o que restou configurado no Decreto-Lei nº 7.965/45. 

Ademais, apesar da Constituição de 1988, conhecida como Constituição 
Cidadã, estabelecer uma condição jurídica paritária entre os estrangeiros 
(migrantes) residentes à dos brasileiros, o Brasil ainda possui um Estatuto do 
Estrangeiro superado, que foi editado durante o regime militar (Lei nº 6815/80). 

Toda essa discussão se faz pertinente porque o direito de migrar deve estar 
legalmente amparado ao direito de permanecer. O migrante não busca apenas 
melhores condições de vida, oportunidades e conhecimento cultural, mas também 
ser cidadão com direitos e deveres garantidos.  

Um bom exemplo disso é o direito ao voto. Segundo afirmações do   
“Espaço Sem Fronteiras”, que é uma rede de organizações sul americanas, que 
trabalha na promoção dos direitos humanos e defesa dos imigrantes, o Brasil é o 
único país da América do Sul que não reconhece o direito de voto aos imigrantes 
permanentes em nenhuma esfera política. A Bolívia, por sua vez, garante o direito 
ao voto com base no princípio da reciprocidade entre as nações, que diz respeito 
à correspondência mútua de tratamento entre as Nações.  



O fato é que não existe uma legislação internacional sólida sobre as 
migrações internacionais e, sendo assim, os migrantes em situação irregular 
vivem numa condição de extrema vulnerabilidade, sujeitos à extorsão, exploração 
e abusos. 

Se a lei deve sempre amparar o fato social, urge uma legislação que não 
trate o migrante apenas como um assunto de segurança nacional.  

Apresentação e Análise dos Dados 

A migração entre países de fronteira se insere nos processos de mobilidade 
humana, principalmente, entre países fronteiriços. Este fenômeno, em razão 
também da globalização vem se caracterizando por sociedades em rede, que com 
a evolução dos transportes e os meios de telecomunicações têm ampliado, 
consideravelmente. Uma vez constituídas essas redes sociais na migração, as 
mesma são capazes de perpassar as fronteiras geopolíticas de um território. 

A fronteira Brasil-Bolívia, demonstrada na figura 1, vem, ao longo do tempo, 
“encurtando-se”, devido às melhorias em meios de transporte e comunicação. 
Esse processo acaba intensificando os fluxos trans-fronteiriços de produtos 
alimentícios, agropecuários e de pessoas.  

Figura 1 – Mapa Temático dos Municípios Fronteiriços entre Brasil e a Bolívia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fonte: www.mundogeo.com.br/Instituto Brasileiro do Meio Ambiente  



Embora a Bolívia seja um país com saldo migratório negativo, conforme 
dados  da tabela 1, ou seja, apresente uma taxa de emigração bem superior a de 
imigração, nos últimos anos, pode-se observar um aumento de imigração de 
brasileiros para este país (figura 4). 

Tabela 1 – Bolívia: Total de imigração e emigração envolvendo a Argentina, Brasil 
e Peru, 1990 e 2000 

 

 
 
 
 
 
 

 
  

Os dados do Ministério de Relações Exteriores  (MRE) do Brasil revelam 
que no período de 2007, 2008 e 2010, do número total de brasileiros migrantes na 
América do Sul, a Bolívia (Figura 3) está entre os países que mais recebeu 
brasileiros, depois do Paraguai (Figura 2) e Argentina (Figura 3). Embora a 
determinação deste fluxo migratório apresente algumas limitações (IBGE, 2010) 
que comprometem a precisão das informações, a pesquisa aponta uma tendência, 
sendo, portanto, válida.  

Os principais fatos que dificultam a análise dos dados são: a falta de 
informação daqueles que migraram há bastante tempo; a falta de conhecimento 
daqueles que morreram durante o período migratório; a ausência de dados de 
pessoas que emigraram para outras regiões e não fizeram nenhum registro oficial; 
a não periodicidade de censos demográficos; o livre acesso pela fronteira sem um 
controle eficiente da entrada-saída. 

Figura 1: Estimativa de Brasileiros na America do Sul 2007, 2008 e 2010 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Fonte: Dados do Ministério de Relações Exteriores – MRE 

 

Fonte de dados: http://www.nepo.unicamp.br 



Não obstante, o Paraguai (Gráfico 1) seja o país que mais atraia os 
brasileiros na América do Sul, ao suprimi-lo Gráfico 2, é visível verificar o destaque 
da Bolívia e Argentina (Gráfico 2), e que esse aumento de fluxo migratório vem 
crescendo a cada ano. Um dos fatores responsáveis por esse aumento é a busca 
de estudantes universitários pelo curso de Medicina. 

Figura 3: Estimativa de Brasileiros na América do Sul, em 2007, 2008 e 2010, exceto 
Paraguai 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Atraídos pelo baixo custo do curso e pela facilidade no processo seletivo, os 
estudantes brasileiros têm trocado as nossas universidades pelas bolivianas.  
Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM) até 2012 foram registrados 1421 
(um mil quatrocentos e vinte um) diplomas convalidados de estudantes que 
concluíram seus estudos na Bolívia.   

Dentre os estados que mais perdem brasileiros, os mais significativos são 
Bahia, Paraná e Acre (Figura 4). Com relação à região podemos destacar a região 
Nordeste com 30%, Centro Oeste com 22%, a região Sul e Norte com 20% cada, 
e a Sudeste com apenas 8% (Figura 5). Observa-se que essas regiões 
concentram uma população com menor poder aquisitivo, fator preponderante, que 
leva os estudantes brasileiros a procurar de um curso de medicina. 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados do Ministério de Relações Exteriores – MRE 



Figura 4- Diplomas convalidados no Brasil pelo CFM 

 

Outra informação relevante é que na procura do curso de medicina, homens 
e mulheres participam quase em igualdade.  Conforme os dados do Conselho 
Federal de Medicina - CFM (2012), 41% dos estudantes que convalidam os 
diplomas oriundos das universidades da Bolívia são mulheres (Gráfico 4). O que 
demonstra a busca das mulheres por um mercado de trabalho seletivo e 
competitivo. 

Figura 5 - Diplomas convalidados no Brasil pelo CFM, por gênero 

 

 

Analisando, ainda, os dados do CFM, identifica-se que a maioria destes 
homens e mulheres estão na faixa etária entre 26 (vinte e seis) a 45 (quarenta e 
cinco) anos de idade (Figura 6), ou seja, uma faixa de idade altamente produtiva, o 

 
Fonte: Dados do Conselho Federal de Medicina (CFM), 2012 

 

Fonte: Conselho Federal de Medicina, 2012 



que faz com que eles abandonem seus país de origem, em busca da realização 
de um sonho, em um país vizinho. 

Figura 6 - Diplomas convalidados no Brasil pelo CFM, por faixa etária. 

 

Um exemplo de relação fronteiriça é o Estado de Mato Grosso, que 
segundo o Conselho Regional de Medicina (CRM/MT), apresenta 253 (duzentos e 
cinquenta e três) médicos inscritos que obtiveram seus diplomas na Bolívia e 
conseguiram revalidar no Brasil, sendo 164 (cento e sessenta e quatro) em 
atividade, e, deste total, 34 (trinta e quatro) atuam na capital, em Cuiabá, e o 
restante no interior do Estado (Figura 7) 

 

 Figura 7 - Médicos com Registro no Conselho Regional de Medicina de MT 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

              Fonte: Conselho Federal de Medicina, 2012 

 
Fonte: Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato 



Outro dado importante do CRM/MT é a origem do registro dos diplomas de 
medicina, dos estudantes que concluíram o curso no exterior. A maioria destes 
diplomas revalidados de 2002 a 2012 são da Bolívia (Figura 8). Isto revela o 
quanto a Bolívia tem atraído estudantes, especialmente, para o curso de medicina. 

Figura 8 - Pais de Origem dos Registros de Médicos 

 

 

A revalidação de diplomas no Conselho Regional de Medicina do Estado de 
Mato Grosso (CRM-MT) evidencia o fenômeno da migração, em escala crescente 
de brasileiros para a Bolívia, que a rigor, se dá em virtude de dois aspectos: 
ausência de vestibular e o baixo custo das mensalidades. Enquanto no Brasil, as 
mensalidades variam entre,  R$4.000,00 e R$7.000,00 nos países vizinhos, como 
a Bolívia, com apenas US$400,00 é possível estudar e custear as despesas de 
estadia e mensalidade. (Para fins comparativos, destaca-se que  no início de 
2013,  US$400,00, corresponderiam, aproximadamente, a  R$800,00 na moeda 
brasileira) 

Entretanto, várias são as desvantagens em manter filhos estudando nesses 
países. Em depoimento da família Silva, que mantém filha estudando medicina na 
Bolívia, apesar da proximidade geográfica do Estado de Mato Grosso com a zona 
de fronteira e a facilidade de visitas periódicas dos familiares, há indicação de 
inúmeras dificuldades.  

Dentre os pontos negativos, há as diferenças culturais, o preconceito, e, 
principalmente a obrigatoriedade de revalidar o diploma no Brasil. Em função 
disso, os jovens recém formados que retornam ao Brasil exercem a profissão na 
clandestinidade pela não convalidação do diploma pelo Conselho da Categoria.  

 Fonte: Conselho Regional de Medicina de MT 



No Brasil existem vários movimentos das Assembleias Legislativas, do 
Ministério da Saúde e Ministério da Educação para elaborar um projeto-piloto de 
revalidação, com o objetivo de unificar o processo, mas muitos dos recém-
formados na Bolívia argumentam que tanto o exame teórico quanto a prova prática 
são extremamente difíceis, o que justifica o baixo índice de diplomas 
convalidados. 

Por outro lado, ao analisar os dados dos países envolvidos com os 
movimentos migratórios, reforça-se o impacto na estrutura econômica e 
demográfica dos países.  Segundo Shrestha (1987, apud Figueiredo, 2005 p. 62): 

[...] existe um efeito positivo causado pelas migrações ao nível do alívio 
da pressão demográfica nos países de emigração, dado que muitos 
países em desenvolvimento registram fortes ritmos de crescimento 
demográficos, com posteriores dificuldades, crescentes, na sua 
integração com o mercado de trabalho. 

Considerações Finais 

O debate sobre migração de brasileiros para outros países, em especial a 
Bolívia, passa, necessariamente, pela discussão dos aspectos sociais, 
econômicos e geopolíticos dos países sul-americanos no contexto da realidade 
mundial, enfatizando as relações fronteiriças. 

A realização desta pesquisa permitiu verificar que esse dinamismo ocorre 
em função das vantagens comparativas orientada na decisão individual e 
econômica dos indivíduos. 

Assim, ao migrar, indivíduos ou grupos sociais   parecem se deslocar em 
função do processo de acumulação do capital. Desta forma,  vê-se que a decisão 
de migrar é forçada pela necessidade de valorização do capital e não como ato 
soberano da vontade pessoal. 

Foi possível constatar um quantitativo considerável de convalidações de 
diplomas junto aos Conselhos Federal e Estadual de Medicina, no Brasil, em sua 
maioria, oriundos da República da Bolívia. 

Em função do caráter exploratório da pesquisa e os parcos dados a 
respeito, principalmente na Bolívia, restou evidenciada a necessidade de estudos 
complementares para mitigar as causas e efeitos do processo migratório. Fez-se 
necessário analisar, sob o prisma regional os efeitos socioeconômicos e 
demográficos dos fluxos migratórios tanto para os países de origem como destino.   

Por outro lado, parece essencial que sejam definidas as escalas e 
categorias adequadas para análise do ponto de vista geográfico. Os movimentos 
migratórios tendem a causar impactos em escala regional, nacional, continental e 
global. Tais impactos refletem no espaço, no meio e na cultura desses países. 



 O assunto é relevante e complexo e parece ser um ponto fundamental a 
discussão das políticas sociais dos países sul-americanos, com vistas a 
estabelecer uma agenda comum dos impactos desses movimentos no 
desenvolvimento econômico e social dos países. Debater, principalmente, as 
alterações no espaço, cujo intenso fluxo migratório de pessoas transforma as 
cidades enquanto espaço da sociedade humana. 
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