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Resumo: Novos fluxos migratórios se apresentam no mundo globalizado e os deslocamentos 

populacionais através do planeta se mostram cada vez mais complexos, transformando o espaço e as 

relações sociais. O Brasil, inserido neste contexto, apresenta uma alteração nas características de seus 

fluxos populacionais e, ao invés de receber imigrantes provindos de países europeus ou asiáticos, como 

durante o século XIX e metade do século XX, torna-se destino, de migrantes oriundos dos países 

vizinhos da América do Sul. Devido à essa nova conjuntura, o Estatuto do Estrangeiro, criado em 1980, 

que regula o tema das migrações para o Brasil, se torna distante da realidade vivida pelos novos 

migrantes que aqui chegam. Sendo assim, através de um esforço do Ministério da Justiça em conjunto 

com uma Comissão de Especialistas, órgãos do governo, instituições internacionais, acadêmicos e 

entidades sociais, foi elaborado um Anteprojeto de Lei de Migrações e Promoção dos Direitos dos 

Migrantes no Brasil, em julho de 2014, visando a adequação da regulação de entrada e estada no país e 

os direitos e deveres dos migrantes. Este trabalho apresenta como objetivo analisar este anteprojeto de 

lei para as migrações no Brasil e compreender sua contribuição para os migrantes bolivianos que estão 

em São Paulo, sendo que esta corrente migratória se intensificou desde a década de 1980 e se fez cada 

vez mais constante com o passar dos anos, podendo-se dizer que hoje tornou-se um processo 

consolidado. Além disso, procura-se refletir sobre como esta nova lei poderia auxiliar o atendimento à 

saúde desta população, partindo do princípio da universalidade dos serviços prestados pelo Sistema 

Único de Saúde. Espera-se assim que haja a discussão sobre a construção de novas políticas públicas na 

área de saúde para a população migrante e que se reflita sobre as relações entre Estado e sociedade, 

tendo em vista o papel do governo como formulador das políticas que irão contribuir para que as 

relações do migrante com o lugar de destino se tornem mais humanizadas. 

Palavras-chave: Migrações internacionais; lei de migração; migração boliviana; saúde do migrante. 

Resumen: Los nuevos flujos migratorios se presentan en el mundo globalizado y los movimientos de 

población en todo el planeta se está volviendo cada vez más complejo, transformando el espacio y las 

relaciones sociales. El Brasil, inserta en este contexto, incluye un cambio en las características de sus 

flujos de población y, en lugar de recibir inmigrantes de países europeos o asiáticos, como durante la 

segunda mitad del siglo XIX y XX _, es el destino de los migrantes del los países vecinos de América 

del Sur. Debido a esta nueva situación, el Estatuto del extranjero, creado en 1980, que regula el tema de 

la migración a Brasil, se separa de la realidad vivida por los nuevos inmigrantes que llegan aquí. De 
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este modo, a través de un esfuerzo del Ministerio de Justicia en conjunto con un Comité de Expertos, 

agencias gubernamentales, instituciones internacionales, académicos y organizaciones sociales, se 

diseñó un proyecto de Ley de Migración y Promoción de los Derechos de los Migrantes en Brasil en 

julio de 2014, para cumplir la regulación de la entrada y permanencia en país y los derechos y deberes 

de los migrantes. Este trabajo tiene como objetivo analizar este proyecto de ley de migración en Brasil 

y comprender su contribución a los migrantes bolivianos que se encuentran en São Paulo donde este 

movimiento migratorio se ha intensificado desde la década de 1980 y se convirtió cada vez más 

constante a lo largo de los años y se puede decir que hoy en día se ha convertido en un proceso 

consolidado. Además, se pretende reflexionar sobre cómo esta nueva ley podría ayudar a la atención de 

la salud de esta población, suponiendo la universalidad de los servicios proporcionados por el Sistema 

Nacional de Salud. Se espera que haya un debate sobre la construcción de nuevas políticas públicas en 

materia de salud para los migrantes y reflexionar sobre la relación entre el Estado y la sociedad, 

teniendo en cuenta el papel del gobierno para formular políticas que contribuyan a las relaciones de los 

migrantes con el país de destino sea más humanizado. 

Palabras clave: migración internacional; ley de migración; migración boliviana; salud de los migrantes. 

 

Introdução 

Para fins introdutórios e para compreensão dos termos que aqui serão postos, vale ressaltar que 

durante este trabalho, utilizaremos o termo migrante ou migração, compreendendo a não distinção dos 

termos emigração ou imigração, pois consideramos a mobilidade da população um movimento 

constante e volátil, no qual não existe a possibilidade de engessar uma pessoa numa categoria de 

emigrante ou de imigrante.  

Posto isso, o que se espera neste trabalho é a discussão sobre a importância da mudança na 

vigente legislação relativa aos migrantes. Sendo que estes chegam no Brasil com esperanças de ter 

melhores condições de vida, passando por um processo culturalmente diferenciado, o qual exige “o 

desafio de lidar com uma dupla pertença, ou seja, viver no novo contexto sem ser considerado parte 

dele e, ao mesmo tempo, querer regressar ao local de origem, porém, sem nunca ter regressado 

definitivamente” (SILVA, 2012, p. 25), devendo estes ter uma legislação que se adeque aos conceitos 

dos direitos humanos. 

Através da discussão sobre a nova ordem mundial, na qual vive-se uma compressão do espaço e 

do tempo (HARVEY, 1996) e a produção em escala mundial se torna primordial para a mundialização 

do capitalismo, compreende-se que os novos processos migratórios se inserem neste contexto como 

parte fundamental para a reprodução do sistema vigente. 

Adentrando nas novas modalidades de deslocamento da população, os fluxos migratórios para o 

Brasil se modificam. Ao invés dos migrantes europeus e asiáticos que chegavam ao país no século 

XIX, início do século XX, com a finalidade ainda de ocupação territorial e embranquecimento da 

população, além de serem mão-de-obra substituta decorrente do processo de abolição da escravatura, os 

fluxos que se destinam ao país começam, desde a década de 1950 a saírem dos países fronteiriços da 

América do Sul. 
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Com a chegada destes migrantes, principalmente em São Paulo, pólo industrial do país que atrai 

a atenção dos que sonham com uma ascensão de suas condições sociais, o cotidiano da cidade se 

transforma, fazendo com que surja no espaço urbano novas formas de uso dos espaços públicos 

diferentes dos da população local. Com isso, os governantes devem ter a consciência da formulação de 

políticas que favoreçam também esta parcela da população que se faz cada vez mais presente e em 

maior número, e demandam serviços básicos como de educação e saúde. 

O caso tratado aqui remete à uma pesquisa de cunho qualitativo e sem a expectativa de 

expansão dos resultados para generalizações. Foram realizadas entrevistas abertas semi-estruturadas 

com profissionais da saúde especializados em Saúde da Família servidores da Unidade Básica de Saúde 

(UBS) do Bom Retiro, com o intuito de acrescentar esforços para que a legislação relativa aos 

migrantes se modifique no Brasil. Este estudo parte do questionamento do uso do sistema de saúde 

público pela população boliviana que vive em São Paulo, e a possível contribuição que uma nova 

legislação venha trazer para que a universalização do Sistema Único de Saúde (SUS) seja de fato 

acessível e utilizada pela população migrante.  

 

Fluxos Migratórios Contemporâneos 

O processo de Globalização apresenta como características transformações relativas à 

ampliação dos fluxos de bens, serviços e capitais, concomitante ao aumento da concorrência entre 

mercados externos e à ampliação da integração entre as economias nacionais (GONÇALVES, 1998). 

Dentro deste sistema-mundo moderno-colonial, podemos encontrar, segundo Haesbaert e Proto-

Gonçalves (2006), uma nova (des) ordem mundial, onde, com a nova divisão internacional do trabalho, 

temos a presença de ações verticais interferindo nas relações horizontais intra e inter-empresas e 

regiões, acentuando as desigualdades e a segregação socioespacial, numa sociedade totalmente voltada 

para o ideário do consumo, que se mercantiliza por inteira.  

Devido à esta conjuntura, novas formas de produção em escala global são instauradas e essa 

reestruturação da produção impulsiona novas modalidades de transferência da população pelo globo 

(BAENINGER, 2008). 

Isto acontece, pois, segundo Oszlak (1997), essas transformações globais “desconsideram” as 

fronteiras nacionais, fazendo com que elas se tornem móveis e porosas, facilitando o intercâmbio para 

além de bens e serviços, também de pessoas. E, através do avanço das tecnologias informacionais, é 

possível que haja a distribuição de trabalhadores pelo mundo, que, pelos estudos de Pochmann (2001) 

pode ser melhor compreendida pelo conceito da divisão internacional do trabalho, na qual a tarefa do 

trabalhador, além de ser especializada, parcelada e submetida ao modo de produção, é combinada ao 

trabalho de outros, fazendo do conjunto, um produto mercantil desconcentrado pelo mundo inteiro 

(MARGLIN, 1989). 

Desta forma, com o avanço do capitalismo mundializado, o desejo da população dos países 

menos desenvolvidos de sair da condição de excluídos socialmente e ter o poderio de consumo dos 

países centrais se torna um dos principais condicionantes para as migrações internacionais, o que Pierre 

George apud Damiani (2008) considera como uma irradiação geográfica deste sistema econômico e da 

estatura social capitalista. 
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Segundo Kurz (2005), essas novas modalidades de transferência de pessoas se tornam 

perceptíveis devido ao caráter dos movimentos populacionais do século XVI até o XIX, que ainda 

estavam fundamentalmente ligados ao início do desenvolvimento da sociedade capitalista européia. As 

transferências populacionais, que anteriormente, na época pré-moderna, eram consequências de 

catástrofes naturais - como transformações climáticas - atualmente apresentam como principal 

condicionante os processos econômicos e políticos (KURZ, 2005).  

 Desde os anos 1990 essa lógica do desenvolvimento, da integração e da divisão internacional 

do trabalho começa a ganhar relevância na América Latina. E países como a Argentina e o Brasil 

passam a ser o grande destino de migrantes provenientes de países cuja economia se caracteriza pelo 

setor-primário exportador, como é o caso da Bolívia (SILVA, 1997).  

O caso dos novos fluxos migratórios para o Brasil é abordado por Baeninger (2012) em recente 

livro sobre a imigração boliviana para o país, havendo uma mudança dos fluxos migratórios que 

anteriormente, no século XIX e início do XX, provinham de países europeus e asiáticos, passam a ter 

mais relevância entre os países fronteiriços da América do Sul: 

Considerando-se, portanto, a inserção do Brasil nas migrações internacionais 

latino-americanas nota-se que, nos últimos trinta anos, o país vem se 

configurando como área de expansão das migrações latino-americanas, 
reforçando as modalidades de tipo fronteiriço - como são os casos com os países 

do MERCOSUL (Patarra, 2000) e também com a Colômbia e a Venezuela; as 

migrações em direção às áreas metropolitanas, como no caso dos bolivianos, 
paraguaios e peruanos (Silva, 1997; Galetti, 1996); e as migrações intra-

regionais com países não-limítrofes, como com os chilenos (BENINGER, 2012, 

p. 15). 

Através dos dados do Censo Demográfico de 2010, é possível averiguar uma nova fase dos 

fluxos das migrações transnacionais na qual o Brasil se insere, sendo que constam como recenseadas 

431.453 pessoas estrangeiras, sendo que destas, 70, 1% residem na região sudeste do país (COGO; 

SOUZA, 2013, p. 25). Entretanto, deve-se ter cautela ao analisar estes números, pois eles podem estar 

subenumerados, devido ao caráter das migrações atuais, que apresentam grande número de pessoas 

indocumentadas (COGO; SOUZA, 2013, p. 25, 26).  

O fato desses migrantes residirem em sua maioria na região sudeste, pode ser explicado pelo 

processo de industrialização brasileira que ocorreu a partir de 1945 e 1950, firmando São Paulo como a 

“grande metrópole fabril do país” (SANTOS; SILVEIRA, 2001, p. 43). Os migrantes são atraídos pela 

possibilidade de melhores condições sociais recorrendo a ofícios que tragam o imaginário de uma boa 

remuneração e uma ascensão social. 

É neste contexto que se inicia a migração de bolivianos para o Brasil, mais precisamente, para 

São Paulo: 

São Paulo tornou-se um dos principais destinos de imigrantes bolivianos no 

Brasil, isto porque esta cidade continua representando para eles a possibilidade 

de mobilidade social, seja para aqueles menos qualificados, os quais se inserem 
no concorrido setor da costura, seja para os mais qualificados, como é o caso 

dos profissionais liberais, entre eles médicos, dentistas, engenheiros, técnicos 

entre outros. Importa notar que tal presença não é um fenômeno novo, mas pode 
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ser constatada já na década de 1950 do século XX, quando estudantes escolhiam 

o Brasil para estudar, estimulados pelos convênios de intercâmbio científico e 

cultural entre ambos países (SILVA, 2012, p. 20). 

O fluxo da população boliviana para o Brasil, segundo Guevara (2004), foi incentivado pelos 

programas neoliberais no país de destino e pela quebra econômica argentina, reorientando os fluxos 

migratórios bolivianos, que anteriormente aconteciam em direção à Argentina. O mesmo autor revela a 

principal origem dos bolivianos migrantes: 

Al analizar la particularidad de las migraciones bolivianas en el contexto de la 

globalización, se puede hablar de un sistema migratorio que se desenvolvía en 
la región occidental de Bolivia, que involucraba a los países vecinos de la 

región y tenía una base cultural muy profunda (GUEVARA, 2004, p.181). 

São dos bairros periféricos da capital boliviana, como Villa Victoria e Alto Lima, que saem 

grande parte dos bolivianos para trabalhar no ramo da costura em São Paulo, devido à falta de 

empregos formais e aos baixos salários pagos, posto que a questão da sobrevivência é crucial para os 

mesmos (Silva, 1997). 

Devido ao fato de a migração boliviana já ser um processo de longa data, sendo que acontece 

desde a década de 1950, as redes constituídas por eles estão consolidadas, o que torna-se um fator para 

que haja uma impulsão do volume e do fluxo contínuo dessa migração (FUSCO, 2001, p. 9).  O que faz 

com que seja imprescindível a reavaliação das políticas públicas e da legislação em relação à essa 

parcela da população: 

As novas modalidades migratórias demandaram, no cenário da globalização, a 

necessidade de reavaliação dos paradigmas para o entendimento e conhecimento 

das migrações internacionais no mundo, onde a incorporação de novas 
dimensões explicativas torna-se imprescindível, bem como a própria definição 

do fenômeno migratório deve ser revista. É imprescindível que se considere, 

hoje, o contexto de luta e compromissos internacionais assumidos em prol da 

ampliação e efetivação dos Direitos Humanos dos migrantes; é preciso se 
reconhecer o novo, difícil e conflitivo papel dos Estados Nacionais e das 

políticas sociais em relação aos processos internacionais e internos de 

distribuição da população no espaço, cada vez mais desigual e excludente; há 
que se tomar em conta as tensões entre os níveis de ação internacional, nacional 

e local; enfim, há que se considerar que os movimentos migratórios 

internacionais constituem a contrapartida da reestruturação territorial planetária 
intrinsecamente relacionada à reestruturação econômico-produtiva em escala 

global (PATARRA; BAENINGER, 2006, p. 2 e 3). 

Levando em consideração todo o novo contexto das migrações internacionais para o Brasil, em 

particular, a migração boliviana, deve-se ter atenção aos direitos legais dessa população e compreender 

que essa migração se torna necessária na conjuntura atual. Tratar o migrante como a pessoa “que vem 

de fora” e como caso de segurança nacional, não basta para que suas condições sejam dignas e 

humanas. A legislação correspondente deve acompanhar a evolução do processo migratório. 
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O Estatuto do Estrangeiro 

Tendo em vista o processo de formação do povo brasileiro, regado de miscigenações étnicas 

(SCHWARCZ, 1993), e a importância dos fenômenos migratórios para a constituição na nação 

brasileira, seria habitual que a legislação relativa à este fluxo de pessoas fosse efetiva para a proteção 

dos direitos humanos para essa população, a qual o povo brasileiro é fruto. 

Entretanto, ao invés de necessário, o migrante sempre foi visto como um problema e como um 

ser indesejável, mesmo organismos internacionais ratificando a aceitação dos conceitos de direitos 

humanos (SEYFERTH, 2008). 

Giralda Seyferth (2008), em sua fala sobre o campo político da categoria dos migrantes no 

Brasil, faz um completo levantamento da legislação relacionada à este grupo. Segundo a autora, a 

categoria imigrante só aparecerá na legislação brasileira em 1840, quando da consolidação do Estado 

brasileiro, associada ao povoamento do território. Anteriormente era habitual o uso do termo colono, 

sendo perceptível a necessidade de migrantes para a ocupação do território nacional. Contudo, não seria 

qualquer migrante. 

Segundo a mesma autora, existia também no Brasil um movimento eugenista, que visava um 

“melhoramento racial”, que mesmo não fazendo parte da legislação do país, culminava em políticas 

seletivas de migração e um embranquecimento da população (SEYFERTH, 2008, p. 2). 

 Somente a partir do Decreto 6455, de 19/04/1907 é que a categoria “imigrante” começa a ser 

utilizada com mais frequência do que o termo colono, entretanto com cunho de estigmatização, como 

mostra a passagem deste Decreto recolhida no texto de Seyferth: 

[...] serão acolhidos como imigrantes os estrangeiros menores de 60 anos que, 

não sofrendo de doenças contagiosas, não exercendo profissão ilícita, nem 

sendo reconhecidos como criminosos, desordeiros, mendigos, vagabundos, 
dementes, ou inválidos, chegarem aos portos nacionais com passagem de 

terceira classe (Ênfase adicionada) (SEYFERTH, 2008, p. 11). 

 Mostra-se, desta maneira, o caráter de rejeição da pessoa migrante que se desenrola na 

legislação brasileira. Com o passar dos anos e com o aumento dos fluxos migratórios, as leis tiveram 

que ser modificadas, alcançando a legislação vigente: o Estatuto do Estrangeiro, a Lei 6.815, de 1980, 

com nota explicativa exposta a seguir: 

Esta define a situação jurídica de todos os estrangeiros (cidadãos não 

brasileiros) no Brasil. Suas disposições abordam uma ampla gama de aspectos 

relacionados com os procedimentos de imigração e extradição, entre outros, 
questões relativas a vistos, situações de asilo, naturalização e regulamentos em 

matéria de deportação e expulsão. Estipula os requisitos para a extradição e 

descreve ao mesmo tempo o processo e exemplifica os casos em que o Governo 

Brasileiro não autorizará a extradição. Ademais, estabelece o Conselho 
Nacional Brasileiro de Imigração, encarregado de orientar e coordenar a política 

brasileira no âmbito de imigração (BRASIL, 1980). 

Criada e promulgada na época da ditadura militar é alvo de duras críticas, pois tem o migrante 

como questão de segurança nacional, não respondendo às necessidades econômicas, políticas e sociais 
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dos migrantes e do Brasil, sendo generalizado a importância de se revogá-lo o mais rápido possível 

(VENTURA; ILLES, 2010). 

Em relação aos novos fluxos migratórios para o país e dentro destes, a população boliviana, o 

Estatuto do Estrangeiro torna-se um problema a partir do momento que só permite a entrada de mão-

de-obra qualificada e especializada no país. Desta forma, os migrantes bolivianos que, em grande parte, 

chegam ao país para desenvolver um trabalho pouco remunerado em oficinas de costura na cidade de 

São Paulo ou no setor de serviços, apresentam dificuldade no momento de entrada no país e 

permanecem de forma indocumentada (SILVA, 2006). 

Estrangeiro não, migrante! 

Através de um grande esforço do Ministério da Justiça em conjunto com uma Comissão de 

Especialistas, órgãos do governo, instituições internacionais, acadêmicos e entidades sociais, foi 

elaborado um Anteprojeto de Lei de Migrações e Promoção dos Direitos dos Migrantes no Brasil, em 

julho de 2014 (COMISSÂO DE ESPECIALISTAS, 2014). 

Esta ação é consequência de anos de debates e reivindicações de estudiosos e da sociedade civil 

na forma das entidades sociais, que se reuniram entre 25 de julho de 2013 e 30 de maio de 2014, 

através de reuniões e audiências públicas. E definiram-se, então, as cinco principais características do 

Anteprojeto, que são destacadas a seguir retiradas do referido documento: 

 O Anteprojeto é compatível com a Constituição Federal de 1988, no que se refere aos 

tratados de Diretos Humanos e elimina da ordem judiciária o Estatuto do Estrangeiro. 

 Propõe uma mudança no paradigma da legislação migratória do país, que ao invés de ser 

caso de segurança nacional ou de controle do acesso ao mercado de trabalho, passe a ser 

vista sob a perspectiva dos Direitos Humanos, abandonando o termo “estrangeiro” para a 

tipologia jurídica “migrante”. 

 Enfrentamento da fragmentação das regulações migratórias, com o objetivo de criar uma 

ordem jurídica coerente e sistêmica. 

 Resultado de uma longa discussão e da ampla participação da sociedade brasileira, 

acolhendo demandas históricas de entidades sociais que atuam em defesa do direito dos 

migrantes. Dentre essas demandas, a criação de um órgão estatal especializado para o 

atendimento aos migrantes, relacionado aos processos de regularização migratória. 

 Preparação do país para enfrentar uma transformação e um novo ciclo de migrações 

internacionais em decorrência da globalização econômica. 

Todas estas questões são imprescindíveis para que os processos migratórios para o Brasil 

passem a ser vistos como uma questão necessária na conjuntura atual. Além de contribuir para que o 

preconceito e a discriminação relativos a essa população sejam erradicados. Assim, apoiados na 

legislação, os órgãos propositores de políticas públicas terão mais embasamento e força para que 

questões consonantes aos problemas sociais dos migrantes sejam expostas e de alguma forma 

superados e atendidos por políticas sociais. 

A seguir, apresentamos um quadro elaborado pelo Ministério da Justiça que elucida os 

principais avanços e as diferenças entre o Estatuto do Estrangeiro e o Anteprojeto de Lei de Migrações 

e Promoção dos Direitos dos Migrantes no Brasil. Mostramos, assim, a urgência da modificação na 

legislação. 



8 
 

Fonte: Ministério da Justiça, 2014. 

 

 

O Estado e a formulação de políticas públicas 

O estudo das políticas públicas no Brasil são recentes. Sendo estes, segundo Frey (1999), 

caracterizados por serem pautados em políticas setoriais e estudos amplamente descritivos. Ainda, 

segundo o autor, as políticas públicas se pautam nas peculiaridades socioeconômicas das sociedades em 

que estão inseridas. Assim, o estudo das políticas públicas não podem deixar de lado o aspecto da 

construção histórica da sociedade em que estas são implementadas e como diferentes atores podem 

influir na sua formulação e implementação. 

Dessa maneira cabe aqui uma caracterização do Estado em que essas políticas serão feitas. No 

século XVIII ganha força o ideário do liberalismo econômico, que defendia a mínima interferência do 

Estado no que tange à economia, limitando-o, diferindo-o do keynesianisno, teoria que afirmava a 

intervenção no Estado na esfera econômica, e que ganhou notoriedade após a crise de 1929. Até a 

década de 1970, sobrevive o regime keynesiano-fordista de produção em série, quando, em um 

contexto de superprodução e saturação de mercados, há a necessidade de instalação de um regime 

liberal-flexível, o neoliberalismo, com um Estado permissivo, uma nova divisão técnica, social e 

territorial do trabalho e uma produção com novas regulamentações: é o atual período da globalização, 

no qual as grandes corporações passam a exercer a soberania sobre o território, determinando seu uso, 

organização e regulação.  

 Seguindo essa perspectiva “o Estado não é um agente neutro, mas sim um instrumento para a 

dominação de classes” (HAM; HILL,1993, p.54). Porém essa afirmação do Estado como um simples 

instrumento de dominação, se mostra parcialmente equivocada, pois o Estado pode, e deve fazer, 

políticas que favorecem as outras classes sociais, tendo alguma autonomia com relação à classe 
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dominante. Assim, o que pode ser dito é que o Estado favorece a classe social dominante dando 

continuidade a uma estrutura social previamente estabelecida. Desta maneira, o Estado seria o 

“componente especificamente político da dominação numa sociedade” (O´DONNELL, 1981, p.2). 

 O comportamento das políticas públicas feitas pelo Estado é fruto da consolidação de uma 

estrutura social. A mudança no comportamento do Estado, portanto, não ocorre por uma transformação 

em sua estrutura, mas sim por mudanças em sua agenda. 

 A agenda estatal será conformada de acordo com as demandas dos atores que influem no 

comportamento do Estado. Assim, de acordo com o poder que cada ator possui, principalmente 

econômica, maior será a sua influência dentro das ações tomadas pelo Estado. 

Afinal, o Estado capitalista é, simultaneamente, um produto da estrutura de 
classes das sociedades capitalistas e a entidade que garante a preservação dessa 

estrutura (O’Donnell, 1981). No âmbito do Estado, estão inseridos atores que 

dispõem de interesses, valores, ideologias e projetos políticos distintos. O 

Estado é um ambiente de sistemática disputa política. Não deve, portanto, ser 
compreendido como um ente independente da sociedade e imune aos conflitos 

que nela se manifestam (SERAFIM; DIAS, 2012 p. 124). 

 De acordo com Oszlak e O´Donnell (1995), o surgimento da agenda estatal se atrela ao 

surgimento de uma questão de interesse dos atores sociais. A agenda política será formulada de acordo 

com questões levantadas por atores que tem relevância para o Estado. Após a formulação dessas 

questões é iniciado o processo de formulação da agenda, que dentro do Estado poderá tomar variadas 

formas de acordo com o grupo político que tiver o maior poder de dominação. 

 Assim, após a formulação da questão, poderão surgir variadas agendas para um certo problema 

e o Estado colocará em prática aquela que melhor atender as demandas da sociedade. Desta forma, a 

importância de uma legislação que poderá ser colocada em voga, renovada através de ações de atores 

da sociedade civil, estudiosos, organizações governamentais, além de outros, se mostra de forma muito 

clara. Sendo que apoiados na possível nova legislação, os atores formadores de políticas públicas 

relacionadas à população migrante, ganharam força frente ao interesse da classe dominante. 

Contribuições para a formulação de políticas relativas à saúde dos bolivianos   

Compreendemos aqui, por políticas públicas as ações, programas, projetos, intervenções do 

poder público e as interações da sociedade com o Estado na resolução de algum problema 

(GIOVANNI, 2009). Desta forma, a saúde mostra-se como um grande setor que demanda políticas para 

melhoria dos serviços prestados para a população. 

É interessante sempre ter em mente que na formulação ou na implementação de políticas 

públicas, sejam elas elaboradas pelo Estado, ou por outros órgãos não governamentais, deve-se levar 

em consideração as especificidades e necessidades locais e regionais, para que tenham uma real 

efetividade para a população envolvida. Com isso dito, a instauração de um Sistema Único de Saúde 

(SUS) descentralizado no país é um grande avanço para que essas ações tenham o seu resultado 

esperado.  

Lançadas no final dos anos 1980 e início da década de 1990, as bases do SUS contam com 

diretrizes que contrariam a estrutura restritiva do neoliberalismo (GADELHA, 2006). O sistema de 
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saúde, instaurado a partir da VII Conferência Nacional de Saúde, em 1986, passa a ser regido pelas 

diretrizes da descentralização, integração, regionalização, hierarquização e universalização dos 

atendimentos (ARRETCHE, 2011). É apoiada nestes princípios que a utilização dos serviços de saúde 

pela população migrante se faz legitimada, principalmente na diretriz que torna o atendimento universal 

em território nacional, sem que haja distinção de nacionalidade do usuário. 

São Paulo é o município que mais recebe bolivianos no Brasil, e dentro da cidade observa-se 

que existe uma concentração dessa população em certos locais da metrópole, principalmente bairros 

centrais, como Brás, Mooca, Pari, Bom Retiro e Barra Funda. Fato este que também ocorria com 

imigrantes oriundos de outros países, como os italianos e os japoneses no final do século XIX e começo 

do século XX.  

Para a realização deste trabalho, foi selecionada a Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro do 

Bom Retiro, devido à sua localização com a presença de larga concentração de oficinas de costuras, 

local de trabalho (e muitas vezes de moradia) de grande parcela da população boliviana. Uma UBS é 

pautada pelos princípios da atenção básica, os quais constam que os serviços oferecidos devem se 

dirigir à população, e não o contrário (FARIA; BERTOLOZZI, 2012), fato este que torna relevante a 

escolha por uma unidade que atenda a população boliviana no local em que esta reside, ou seja, está 

próxima da população referente. 

Foram realizadas entrevistas com profissionais da área da saúde especializados em Saúde da 

Família, dentre eles 5 agentes comunitários, 1 agente ambiental, 1 enfermeira e 1 médico. A partir das 

entrevistas, pode-se constatar que dentre as dificuldades encontradas relacionadas à inserção desta 

população aos serviços da UBS, destacam-se a situação de vulnerabilidade que se defronta a população 

boliviana residente nas oficinas de costura, a falta de tempo (consequência do modo de organização do 

trabalho, o qual o ganho é por produção) e o choque cultural, como costumes e representações 

diferenciados relativos ao conceito de saúde e doença, dificuldade na língua e desconhecimentos de 

seus direitos.  

Outra questão relatada é a frequente mudança de endereço e residente dos migrantes bolivianos, 

pois o atendimento da UBS é pautado no princípio da territorialização e área de influência. Sobre a 

questão do uso do território na organização dos serviços de saúde, Faria e Bertolozzi (2012) fazem 

grande contribuição: 

A definição do território de atuação das unidades básicas de saúde é 

fundamental para se definir qual população se relaciona com qual serviço. Do 

contrário, as ações se organizariam a partir da demanda, ou seja, da busca 
espontânea pelos serviços, o que levaria a um relacionamento fragmentado, 

momentâneo (em momentos esparsos da vida da pessoa), seletivo, etc.; 

contrários aos princípios da atenção básica (FARIA; BERTOLOZZI, 2012, p. 

434). 

 Devido a esta organização, sempre que um usuário muda de endereço, ou de território de atuação, a 
acolhida do serviço deve ser reiniciada na nova área de saúde, o que faz com que o serviço se torne pontual e 

inconstante. 

 Outro tópico levantado pelos profissionais foi o grande passo tomado pela UBS na contratação de 

agentes comunitários de nacionalidade boliviana. Desta maneira, a comunicação é facilitada e o fator da 
desconfiança é amenizado. Esta contratação foi possível devido à percepção de uma dificuldade e à ação de 
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órgãos públicos para que estas fossem superadas. Ações como estas foram levantadas pela 1
a
 Conferência 

Municipal de Políticas para Migrantes, que ocorreu em São Paulo, através da Secretaria Municipal de Direitos 

Humanos e Cidadania, realizada no final de 2013, na qual foram levantadas propostas com o intuito atender às 

demandas das comunidades migrantes da cidade (PREFEITUA DE SÃO PAULO, 2014). 

 Através da fala dos profissionais de saúde, é possível perceber que quando estes são amparados por 

políticas que auxiliem seu trabalho, como a confecção de Cartilhas de Saúde em mesmo idioma da população a 

ser atendida ou a contratação de conterrâneos destes, o atendimento se faz mais efetivo e se realiza de maneira 

mais detalhada e assertiva. Além da população usuária dos serviços se sentirem mais confortáveis na utilização 
destes. Podemos demonstrar desta forma, o grande avanço que está sendo realizado na questão do 

desenvolvimento de ações mais humanitárias para a população migrante. 

 

Considerações Finais 

A nova conjuntura econômica e política mundial, que visa à produção em larga escala, 

fragmentada pelo mundo, trás consequências para os fluxos migratórios. Os trabalhadores se 

movimentam pelo globo em busca de melhorias de suas condições e tornam-se integrantes da categoria 

migrante. A legislação que ampara essa população deve ser coerente com o contexto global e com os 

Direitos Humanos. 

Compreender o papel do Estado como formulador de políticas públicas é importante para que se 

saiba de quem cobrar ações que fortaleçam as diferentes comunidades locais. Sendo que com o apoio 

da legislação, torna-se mais fácil a organização de atores que pretendem modificar sua realidade. 

Como pôde ser visto, quando migrantes se fazem reconhecidos no país de destino é mais natural 

que busquem seus direitos e que suas demandas sejam atendidas. Assim sendo, o caso da discussão 

sobre a legislação migratória brasileira se torna questão imperiosa no novo cenário mundial. Este, que 

diminui as fronteiras entre os países e cria a possibilidade de uma maior integração entre diferentes 

culturas, gostos e pessoas, para que assim surjam novas identidades globais, a partir, porém, de cada 

individualidade. 
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