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MIGRAÇÃO E GÊNERO
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HISTÓRIAS E GEOGRAFIAS 
SEM FRONTEIRAS? MIGRAÇÕES, 

GÊNERO E (IN)TOLERÂNCIAS 
ENTRE BRASIL, PORTUGAL

 E ESPANHA1

Vanessa Ribeiro Simon Cavalcanti, 
Universidade Católica do Salvador, Brasil2

Antonio Carlos da Silva, 
Universidade Católica do Salvador, Brasil3

De todas as partes llegan, en cualquier lugar tra-
bajan, bajo el más frondoso de los árboles sufren, se 
entregan, cobran y pagan, que son ellas, las esclavas, 
las que mantienen el negocio más vil de este país (Es-
paña) que va tan bien.

1 Texto embasado em artigo ROTAS ENTRE BRASIL E PENÍNSULA IBÉRICA: Linhas 
cruzadas nos processos migratórios femininos publicado nos Anais do XIX Encontro Re-
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setembro de 2008. Cd-Rom em parceria com Claudia Eleutério Felipe dos Santos. 
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do NPEJI/UCSAL e do Núcleo de Estudos de História Social da Cidade - NEHSC - 
PUC/SP. Coordenadora do Grupo de Criação e Difusão do conhecimento sobre Movi-
mentos sociais, migrações e políticas públicas do Centro de Estudios Brasileños (CEB/
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Portugal. Doutor pela Universidade de Leon, Espanha. Professor do Programa de 
Pós-Graduação em Políticas Sociais e Cidadania da Universidade Católica do Salva-
dor (UCSAL). Professor visitante de Economia no Centro de Estudos Brasileiros da 
Universidade de Salamanca. Integrante do Núcleo de Estudos sobre Instituições e 
Governação (NEIG/UCSAL). Assessor de Relações Internacionais da Universidade 
Católica do Salvador (UCSAL). E-mail: <carlos.zamora@uol.com.br>.
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Alfonso Ussia, de El Lago de la Carne, 2001.

“Meu sonho era fazer a vida e poder ajudar minha 
família... meu pesadelo foi conhecer um outro lado do 
sonho de chegar na Espanha e sair da situação que me 
encontrava na minha cidade, interior da Bahia”.

M.S.S., 19 anos, prostituta em Ciudad Rodrigo desde 2009.

Defi nindo as fronteiras

Movimentos migratórios são característicos das sociedades 
desde que estas existem e se confi guram como tal. Com o distan-
ciamento cada vez maior, na atualidade, entre países desenvolvidos 
e países cujas condições sociais e Índices de Desenvolvimento Hu-
mano (IDH) são baixos, os processos migratórios são mais inten-
sos. A via de mão dupla existe somente em algumas zonas e regiões 
extremamente reguladas e com aparatos legais e jurídicos que per-
mitem um controle social e estatístico mais estável. 

O fenômeno migratório tem ganhado inclusive espaços coti-
dianos nos mass media e sido colocado como prioridade na agenda 
internacional de Direitos Humanos e Relações Internacionais. Sua 
historicidade mais recente pode ser confi rmada pela intensifi cação 
de deslocamentos e circulação de pessoas ocorrida pós-II Guerra 
Mundial, seja resultante de guerras e confl itos entre povos, catástro-
fes naturais (“refugiados ou migrantes ambientais”) ou por motivos 
laborais. O sentido Sul-Norte também já não limita os estudos e 
as relações mais tensas, consolidando outros movimentos e tendên-
cias na mobilidade, alterando os perfi s migratórios e abrindo uma 
“brecha” para investigações, agendas e ações. Aliás, isso impulsiona 
novas abordagens não mais centradas exclusivamente nos aspectos 
laborais e “passam a representar uma rede muito mais complexa de 
circulação de pessoas, assente em factores como a migração econô-
mica, de consumo e de talento” (MATIAS, 2014, p. 10).
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A circulação massiva de pessoas e mercadorias tomou assento 
em uma nova onda migratória a partir dos anos 90, mas as frontei-
ras não somente são alfandegárias e de controle: transformaram-se 
em símbolos e elementos do impossível, mas também ganharam 
status de lugares de passagem e de transformação. Tal processo in-
tensifi ca, nos últimos anos, a migração legal, refugiada, por agru-
pamentos familiares e/ou transnacionalização das famílias etc e traz 
abordagens e problemáticas da História do Tempo Presente. 

Podem-se marcar como pontos cruciais a infl uência mútua 
das identidades (aqui não fazendo nenhuma vinculação com a ca-
tegoria do multiculturalismo), individuais e coletivas, assinalando 
paradoxos e idiossincrasias de uma sociedade internacional que 
promove, mas, ao mesmo tempo, viola direitos humanos e agendas 
ratifi cadas. As noções de eu e outros, de alteridade e de solidarie-
dade e liberdade são colocadas em xeque, exigindo novos olhares e 
novas agendas que contemplem desejos individuais e acordos co-
letivos. Entretanto, a marcação de “fronteiras” serve não mais para 
nos deter, mas para que possamos exercer essa livre passagem para 
o outro salientar a maravilha do aqui-lá parece mais, na atualidade, 
algo que está no campo ideal.

Nunca nos assombramos tanto com o “fantasma que ronda 
a Europa”,

perigosa montanha confrontando a humanidade é 
a totalidade combinada de determinações estrutu-
rais do capital que deve ser conquistada em todas 
as suas dimensões profundamente integradas. É 
claro que o Estado é um componente vital nesse 
conjunto de inter-relações, tendo em vista o seu 
papel direto e, agora, avassalador na modalidade 
necessária de tomada de decisão global (MÉSZÁ-
ROS, 2015, p. 29).

Manuel Castells, em Observatório Global (2006), afi rma 
que a globalização não pode ser restrita somente ao deslocamento 
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de empresas e fl uxos de capitais. Grandes fl uxos migratórios a partir 
da pobreza e, sobretudo, da esperança de um futuro melhor para 
seus fi lhos suscitam o espírito empreendedor migratório e fazem 
com que América Latina, África e Ásia se convertam, junto com 
o Leste Europeu, em fonte contínua de pessoas que buscam, nas 
zonas ricas da Europa e América, as oportunidades de vida e de 
trabalho que não são oferecidas em seus países de origem.

No entanto, a busca por condições melhores e possibilidades 
de estabilidade fazem dos imigrantes uma massa numerosa e ávida 
por ultrapassar fronteiras (sejam elas econômicas, sociais ou políti-
cas, no caso de exilados e refugiados).

Partindo da esfera individual e pessoal, a temática também 
traz a necessidade de ampliar responsabilidades e sujeitos envol-
vidos, sejam famílias, sociedade, mercado e Estado. Este último, 
com demarcação de suas responsabilidades – no âmbito nacional 
ou internacional – almeja promover o desenvolvimento através de 
um exercício de estratégia em favor da redução das disparidades 
sociais associada ao recrudescimento da economia em seu tripé de 
sustentação: emprego, renda e produção (SILVA, 2008). 

Sob a orientação da Teoria Crítica (dissociação-valor e 
fetiche da mercadoria), é proeminente enfatizar que a forma 
social está subordinada ao processo de valorização do capital, 
o sujeito automático da sociedade, não necessariamente com 
substância. As relações sociais, por conseguinte, são hetero-
nômicas e representadas simbolicamente na forma dinheiro. 
Ou seja, “somente esta lógica fez da produção de mercadorias 
e, com isto, do mercado, um sistema universal de dominação 
social” (KURZ, 2015, p. 54).

A orientação migratória contemporânea, em alteridade com 
os surtos de modernização característicos do século XVIII ao fi nal 
do século XX, é consequência do atual estágio da crise estrutural 
do capital, no qual mais seres humanos são reconhecidos como 
superfl úos para os critérios de rentabilidade e produção. O suplantar 
da barbárie em detrimento da humanização:
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É verdade que o universalismo ocidental sugere 
o reconhecimento irrestrito de todos os indiví-
duos, em igual medida, como ‘seres humanos 
em geral’, dotados dos célebres ‘direitos inalie-
náveis’. Ao mesmo tempo, é o mercado universal 
que forma o fundamento de todos os direitos, 
incluindo os direitos humanos elementares. Te-
mos de lidar com uma relação paradoxal: reco-
nhecimento por meio do não-reconhecimento, 
ou, inversamente,  não-reconhecimento jus-
tamente por meio do reconhecimento. A apa-
rente contradição se dissolve se perguntamos 
pela defi nição de ser humano que subjaz a esse 
paradoxo. A primeira fórmula dessa defi nição 
reza: “O ser humano” é em princípio um ser 
solvente (…) Mas, se entendermos a defi nição 
de ser humano como uma relação social (…) a 
capacidade de entrar numa relação jurídica está 
ligada, portanto, à capacidade de participar de 
alguma maneira no processo de valorização do 
capital. Conforme essa defi nição, o ser humano 
tem de ser capaz de trabalhar, ele precisa vender 
a si mesmo ou alguma coisa (em caso de neces-
sidade, os próprios órgãos do corpo), sua exis-
tência deve satisfazer o critério da rentabilidade. 
Esse é o pressuposto tácito dos direitos humanos 
(KURZ, 2003, p. 1, grifo do autor).

A elaboração teórica, neste contexto, torna possível reela-
borar o passado para compreensão do presente e engendrar outro 
devir histórico. Se a nova migração global apresenta estruturas 
próprias, não há como negar que estão sob os auspícios de um 
fl uxo socioeconômico de pessoas oriundas de regiões excluídas do 
processo de valorização do capital às áreas de rentabilidade (ainda 
que efêmeras e sujeitas ao horizonte incerto de crescimento eco-
nômico sustentável).  
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Portos, aeroportos, estações...: lugares de chegadas, 
mas também de despedidas

Todos os dias é um vai-e-vem
A vida se repete na estação

Tem gente que chega pra fi car
Tem gente que vai pra nunca mais
Tem gente que vem e quer voltar

Tem gente que vai e quer fi car
Tem gente que veio só olhar
Tem gente a sorrir e a chorar

E assim, chegar e partir.

Milton Nascimento e Fernando Brant

Chegadas e partidas. Ao longo da história humana, uma de 
suas expressões, sem dúvida, é o processo migratório. Ir e vir, ir, 
voltar e retornar, ações comuns e que marcam todo o processo rela-
cional e civilizatório, mas também matizado por violências, injusti-
ças, tráfi co e exploração de pessoas, busca por integração e inserção 
(seja laboral, cultural e até afetiva). É a faculdade de transformar 
em espaços de esperança nossos espaços de sofrimento ou de fracas-
sos, mesmo que seja extremamente fácil nos colocarmos no lugar 
daqueles que sofrem realmente o fracasso e a tristeza. Tal represen-
tação permite transpor a fronteira dos lugares onde outros seres 
humanos sofrem e perduram. Nem toda emigração ou imigração é 
desejada e realizada em seu esplendor.

É porque os Portos, negreiros ou não, nos emocionam 
tanto: e também as grutas e cavernas, as celas, 
as distâncias e os doentes incuráveis, os lugares 
em que você sofre e os lugares que você ignora, 
os incalculáveis e os excepcionais, Auschwitz e o 
incomunicável, (...) os vulcões das Américas, Rapa 
Nui [Ilha de Páscoa] no centro do inconcebível, 
Matouba em cinzas, a plantation encouraçada de 
cana-de-açúcar, Cartago e o sal negro, o ventre 
dos navios negreiros, os tributos e o sal vermelho, 
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Hiroshima e Nagasaki, a Grande Muralha tão 
grande para se atingir e para acabar, a cela de 
Sócrates, a biblioteca de Tombouctou, Nova Orleans 
e seus Katrinas desde sempre, os pesticidas que 
contaminam as bananas, o vulcão de Empedocle, 
as favelas que se amontoam umas sobre as outras 
em todo o mundo, o caminho no fogo do Saara e 
dos desertos do Leste, Circe no abismo tenebroso 
do esquecimento, Lisboa e São Francisco e seus 
tremores, a Atlântida, Bagdá, o Styx, e para mim 
a agonia do rio Lézarde (GLISSANT, 2008, p. 8).

E se a esfera social responsável por interceder e regulamentar 
o mercado (imposição de limites), o Estado, encontra-se em pro-
funda crise, o seu espaço de atuação é nacional e as relações econô-
micas são determinantes mundiais, continuar a apostar na reforma 
política como ação transformadora é, no mínimo, a confi rmação 
de um paradoxo que não desafi a os limites internos do sistema de 
reprodução social do capital, tampouco propõe uma radical crítica 
que atenda às reais necessidades imediatas.

De qualquer modo, a ideologia dominante hoje 
em dia defi ne que, quanto mais as pessoas estive-
rem submetidas a contextos objetivos em relação 
aos quais são impotentes, ou acreditam ser im-
potentes, tanto mais elas tornarão subjetiva esta 
impotência. Conforme o ditado de que tudo de-
pende unicamente das pessoas, atribuem às pessoas 
tudo o que depende das condições objetivas, de tal 
modo que as condições existentes permanecem in-
tocadas (ADORNO, 2003, p. 36).

O caráter universal da migração, reiteramos, é uma 
consequência do esgotamento do mecanismo de compensação do 
mercado de trabalho, a confi rmação histórica de que a racionalização 
eliminadora de trabalho supera a expansão dos mercados. Uma 
globalização negativa em que o Estado apresenta-se incapaz de 
fi nanciar o nível civilizatório da modernidade.
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Na periferia mundial, o processo é ainda pior por-
que a base social de reprodução capitalista não pode 
ser turbinada com a microeletrônica, por falta de 
capital sufi ciente. Não há condições de o capital ab-
sorver mão de obra. Isso representa um novo con-
ceito cínico de desenvolvimento. O antigo sempre 
se relacionava a um país inteiro, a uma economia 
nacional. Hoje, o novo conceito se baseia nas áreas 
pequenas. É a produção desse oásis que garante a 
economia. Para o resto, há apenas o gerenciamento 
de crises (KURZ apud MASSAD, 2009, p. 1).

Contudo, à luz da teoria da dissociação-valor, são as mulheres 
as principais referências deste “reconhecimento pelo não reconheci-
mento”. Desapropriadas de sua razão de ser, passam a incorporar as 
fi leiras de reprodução social do capital, sempre no sentido de exter-
nalização dos custos inseridos, da alienação sob a forma de dinheiro 
em suas vertentes mais indeléveis de coisifi cação do ser humano.

Passagens que revelam destinos: mulheres brasileiras 
em Espanha4

Eu estou indo, eu estou indo, mas não sei se 
volto! Testemunho para a PESTRAF de mulher 

4 Este item contou com a participação de Claudia Eleutério Filipe dos Santos (UNEB) e 
Ana Manuela Santos Conceição (UCSAL), estudantes de Mestrado e Iniciação Cientí-
fi ca, respectivamente, e integrantes do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Juventude 
e Identidades, e orientadas por Vanessa Cavalcanti. Dentro da produção já publicada e 
divulgada, por conta do desenvolvimento de pesquisas fi nanciadas pela FAPESB, ambas 
apresentaram trabalhos em eventos científi cos. Ver CAVALCANTI, Vanessa Ribeiro Si-
mon & SANTOS, Cláudia Eleutério Felipe dos. Rotas entre Brasil e Península Ibérica: 
Linhas cruzadas nos processos migratórios femininos. Texto integrante dos Anais do XIX 
Encontro Regional de História: Poder, Violência e Exclusão. ANPUH/SP-USP. São Pau-
lo, 2008; e CAVALCANTI, Vanessa Ribeiro Simon & SANTOS CONCEIÇÃO, Ana 
Manuela. Brasileiras em Portugal no processo migratório e de exploração sexual. Ciente-
Fico.com (Impresso), v. 13, p. 115-126, 2014. Ambas integraram o projeto de pesquisa: 
Mulheres, Gêneros e Feminismos: Olhares interdisciplinares e construção de identidades 
(FAPESB e CAPES, 2009 a 2011). Conferir também CAVALCANTI, 2006.
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identifi cada apenas como M. S., de Natal (RN), 
2006.

Não é possível mais inferir que as mulheres sigam

invisibilizadas  en  torno  al  fenómeno  migratorio,  
todo  lo  contrario,  las  pesquisas  han tocado aspectos 
medulares que han servido para la construcción de un 
campo de estudios que por su complejidad ha tenido 
que focalizar las miradas a diferentes niveles  de  aná-
lisis  (nivel  micro,  meso  y  macro).  Miradas  que  
visibilizan  a  las mujeres y sus experiencias migrato-
rias rescatando lo vivido (SMITH; GONZÁLEZ, 
2015, p. 147).

As conexões entre a temática migrações e gênero(s), especifi -
cando, neste texto, uma abordagem sobre mulheres e meninas, estão 
na ordem do dia, não se restringindo ao processo formal-legal, mas, 
sobretudo, ao tráfi co para fi ns de exploração sexual (CAVALCANTI, 
2015). São elas caracterizadas como já tendo sofrido algum tipo de 
violência doméstica e intrafamiliar (abuso sexual, estupro, sedução, 
atentado violento ao pudor, corrupção de menores, abandono, ne-
gligência, maus-tratos, dentre outros) e extrafamiliar (os mesmos e 
outros tipos de violência intrafamiliar, em escolas, abrigos, em redes 
de exploração sexual e em outras relações). Os contextos familiares, 
pelas investigações realizadas a partir dos anos 90, identifi cam tam-
bém quadros situacionais complexos e de vulnerabilidades múltiplas 
(sofrem violência social, interpessoal e estrutural), “o que facilita a 
inserção da criança e do adolescente nas redes de comercialização do 
sexo, pois se tornam vulneráveis frente à fragilidade das redes prote-
toras (família/Estado/Sociedade)” (OIT, 2006, p. 24).

As relações entre Brasil, Portugal e Espanha, no que se refere 
ao tráfi co, exploração e migrações para casamentos “arranjados”, 
ganharam grande destaque, inclusive midiático, ressaltando tensões 
diplomáticas, relações de confl ito e urgência em estruturar redes e 
agendas de políticas públicas comuns.
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No que se refere aos últimos trinta anos, todos os dados indi-
cam uma expressiva presença feminina. O perfi l da migração brasi-
leira para a Espanha e para Portugal, especialmente, a comunidade 
em destaque é predominantemente feminina e jovem, sendo ainda 
item a ser assinalado o fato de serem procedentes de regiões urbanas 
do Brasil. Segundo as pesquisas, as brasileiras podem ser classifi ca-
das ou incorporadas em dois grandes grupos: 1) recém-chegadas e 
sediadas “en su mayoria en clubes, en hoteles de carretera o en pisos 
en grupos de dos o três, dedicadas todas ellas al alterne y la prosti-
tución”; 2) fi xadas há dois ou mais anos, seja através de convivên-
cia marital com cidadãos espanhóis (que conheceram no Brasil) ou 
que tenham conseguido algum emprego distinto do alterne. Nesse 
montante, poucas são estudantes ou mulheres na terceira idade que 
acompanham seus fi lhos.

No que diz respeito ao tráfi co externo (...), na 
maioria dos casos, o destino das trafi cadas (mu-
lheres e adolescentes) é um país europeu, em es-
pecial a Espanha. Entretanto, há um considerável 
número de rotas para países da América do Sul, 
sobretudo Guiana Francesa e Suriname, e para a 
Ásia (OIT, 2006, p. 45).

É interessante que o próprio informe revela que as que se ca-
sam, o fazem no Brasil após um “enamoramiento sospechosamente 
acelerado”. Ao invés de uma formação familiar, a ideia passa a ser 
“sair da pobreza e ajudar os seus parentes que fi cam”. A partir desse 
ponto, gostaria de salientar a necessidade de analisar a via de mão 
dupla: não somente tentam deixar a pobreza através da “passagens 
que revelam destinos”, pois não são somente prostitutas ou casa-
menteiras, mas também são “convidadas” e cooptadas através de 
redes internacionais de tráfi co de pessoas e de ilusões de um mundo 
muito distinto do vivido em terras longínquas. 

Tal fato pode ser observado através da imprensa (que tam-
bém tem papel duplo – promover e informar), não só pela própria 
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informação e localização de agências de tráfi co de pessoas, mas, 
sobretudo, pelos entrevistados titulares e manchetes - como podem 
ser observados alguns exemplos a seguir.

Após investigação na região da Andaluzia, uma rede de tra-
fi cantes foi detida, revelando que “enganadas com falsas promes-
sas, as mulheres entravam na Europa por Paris ou Málaga, no Sul 
da Espanha, e eram levadas para trabalhar em clubes sevilhanos”. 
A maior parte foi deportada após prisão dos trafi cantes (BBC, 
2007).

Meu sonho é sair dessa vida, encontrar um grande 
amor, viver tranquila. Mas quando você trabalha 
como prostituta você fi ca fria, não existe carinho, 
nem calor. Todo o dia recebo mais ou menos cem 
ligações de clientes. Escolho dois ou três... acho 
que não sou mais capaz de amar, mas posso pagar 
escola particular para meu fi lho, comprei uma casa 
para a minha mãe..., diz S.C., prostituta brasileira 
que trabalha em Milão (BBC Brasil, 2007).

Recaudar el sufi ciente dinero para comenzar 
una nueva vida en su ciudad de origen, con nível 
socioeconómico superior, independientemente de la 
situación política, económica o social de Brasil 

(La mujer…, 2000).

São mulheres jovens, muitas pobres, com fi lhos que 
fi caram no Brasil, que vieram da Bahia, de Goiás, 
Paraná, e com um projeto de vida bem defi nido na 
cabeça: Ficar alguns anos fora e depois voltar para 
o Brasil para recomeçar uma vida (Daniela Rocha, 
ofi cial de projeto da OIT, BBC Brasil, 2007).

Muchas de estas mujeres son madres, pero sus hijos se 
quedan en Brasil, cuidados por familiares cercanos en 
grado, normalmente por sus abuelas. Desde aquí, en 
cuanto pueden, hacen envíos de dinero para el man-
tenimiento de los suyos, que representan al menos la 
mitad de sus ingresos (La mujer…, 2000).
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Mencionar que essas mulheres imigrantes e jovens chegam 
simplesmente para ocupar lugares pouco dignos ou que em geral 
são considerados como informais, talvez não realmente entre no 
cerne da questão. No entanto, não é exclusiva a opinião de Guil-
lermo de la Dehesa (Cf. Th e OECD Observer, 1995; CASTELLS, 
2006), quando afi rma que se o olhar é fi xo sobre os incrementos 
também trazidos pela imigração (os dados revelam que são positi-
vas as inserções tanto no crescimento do PIB, quanto de fi nanças 
públicas para os anos de 2001 a 2005), tudo estará mais vulnerável, 
frágil e sob uma perspectiva bastante comprometida.

En defi nitiva, los inmigrantes han alargado la fase 
expansiva del ciclo unos años más, mejorado la con-
vergencia de PIB por habitante con la Unión Euro-
pea, retrasado casi una década el problema de fi nan-
ciación de las pensiones y moderado el aterrizaje de la 
burbuja de la vivienda, pero también, han acrecen-
tado el abultado défi cit corriente exterior de la econo-
mía española (DEHESA, 2007, p. 1).

Concomitantemente, não se pode deixar de mencionar que 
o processo migratório – dos países das regiões excluídas para os 
“oásis” de rentabilidade (KURZ, 2015) – cria um imaginário, po-
tencializado pela ilusão de benefícios econômicos e criação de redes 
internacionais de tráfi co de pessoas, como acaba sendo o caso da 
maior parte das mulheres que chegam à Espanha.

As informações que circulam pela mídia – e isso foi alvo 
de pesquisa através da imprensa escrita espanhola e britânica de 
grande circulação no que se refere ao período de 1998/2005 – são 
reforçadas pelas “redes sociais de imigrantes” e pelo uso de novas 
tecnologias5. Esta é uma característica fundamental das migrações a 

5 Para o período subsequente, os dados não são diferentes. Somente a partir de 2009, a 
faixa etária abaixa e confi gura-se predominantemente pelo grupo entre 19 e 29 anos.
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longa distância e, sem dúvida, das internacionais. Ninguém migra 
isoladamente: um dos motivos básicos recolhidos nas entrevistas foi 
a justifi cativa de auxiliar parentes e familiares, ou, depois da fi xa-
ção confi rmada e adaptação ao país de destino, a possibilidade de 
agrupamento familiar. O processo tende a ser coletivo, e a criação 
de redes (seja nas duas modalidades elencadas no informe da Junta 
de CyL) promove as condições do país de destino com facilidades 
no processo de adaptação que, não obstante, gera guetos, lócus de 
convivência que acaba difi cultando a integração na sociedade e na 
economia dos países de destino. Nesse sentido, uma das linhas mes-
tras de debates sobre multiculturalidade, integração e coesão social, 
no que se refere à imigração, sem dúvida, é a construção de iden-
tidades a partir de uma “cultura de passagem” (ANISTIA, 2001). 

A situação de mulheres brasileiras imigrantes – com destaque 
para Espanha, Itália, Alemanha e Suíça – já não merece mais le-
vantamento estatístico simplesmente. A Organização Internacional 
do Trabalho (OIT), no segundo semestre de 2007, com apoio do 
governo brasileiro, lançou o “Passaporte para a liberdade”, um ma-
nual de instruções que auxilia brasileiras a sair da rede internacional 
de prostituição e que buscam a legalização de sua situação no país 
em que vivem.

A cartilha aconselha que a vítima denuncie seu al-
goz às autoridades. Em troca, ela conquistaria o 
direito de viver no país em que vive. Este seria, 
segundo os autores do documento, um incentivo a 
mais para quem tem fi lhos no Brasil, pois eles te-
riam direito a viver com a mãe (BBC Brasil, 2007).

Paradoxo? Seria importante ver além das fronteiras e acima 
das barreiras. Migrações, deslocamentos ou tráfi co? Seria bom com-
preender os dois lados da fronteira (GLISSANT, 2008), os dois la-
dos do movimento migratório (viajantes/“convidadas” e ilusionis-
tas/trafi cantes/consumidores). Para tecer e tatear o detalhe da vida 
cotidiana das mulheres brasileiras imigrantes não se pode simples-
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mente relatar dados e impressões às escuras. Retomamos a tese do 
“reconhecimento como não reconhecimento” (KURZ, 2015) para 
aludir que no processo migratório de mulheres há uma linha tênue 
entre a sua pura existência como seres humanos e, na perspectiva de 
sujeitos modernos de direito, como forma-mercadorias que serão 
submetidas ao processo de circulação e rentabilidade do capital. 

A segunda atende ao procedimento de não reconhecimento 
consoante o valor como sujeito automático da sociedade; e a sua 
pura existência é posta em prova se o objetivo do reconhecimento 
não estiver vinculado às composições ideológicas ou políticas de 
perpetuação da ordem vigente (leia-se estabilidade democrático-li-
beral). Se uma dessas mulheres migrantes não for reconhecida pelo 
mercado, condição sine qua non para inserção nos “oásis” de renta-
bilidade, sua existência assume o status de “mercadoria supérfl ua” e 
será descartada, como ser humano, da lógica econômica.

Neste contexto, a relevância do estudo teórico da dissocia-
ção-valor é comprovada ao destacar o papel do fetichismo nas rela-
ções sociais de produção modernas e os limites desta mesma teoria 
se o objetivo não for suplantar as relações patriarcais-capitalistas.

Uma teoria da dissociação-valor assim determina-
da, que está obrigada ao autodesmentido para po-
der afi rmar-se, nessa medida também tem aqui de 
pensar contra si mesma, quando analisa não ape-
nas o sexismo, mas também o racismo, o antis-se-
mitismo, o anticiganismo, a homofobia, migrações 
de meninas e mulheres e afi ns como dimensões pró-
prias da discriminação social com iguais direitos 
(SCHOLZ, 2014, p. 1, grifo nosso).

Por conseguinte, os danos de reconhecimento, para além do 
superfi cial tratamento jurídico, estão na suposição de que a iden-
tifi cação política e suas instituições podem engendrar uma nova 
plataforma migratória global, sem correspondência direta com os 
limites de reprodução/valorização do sistema capitalista. Perigoso 
equívoco presente na dualidade teoria/práxis emancipatória, pois a 
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relação migração/PIB entre as regiões excluídas e os oásis de renta-
bilidade, neste limiar do século XXI, recrudesce o fl uxo contínuo 
da miséria e da concorrência pela força de trabalho barata em seus 
distintos campos de atuação, especialmente sobre a população fe-
minina originária de regiões não signifi cativas para o ordenamento 
mundial.

Um oceano no meio do caminho: Tratado de Amizade 
ou lusofonia pautada em tensões?

Anda perdido no meio das caboclas
Mulheres que não sabem o que é pecado

Os santos delas são mais fortes do que os meus
Fazem orelhas moucas do peditório dos céus

Já deve estar por lá amarrado
Num rosário de búzios que o deixou enfeitiçado

Cantado por Ana Moura. Letra de Carlos Tê. O meu amor foi para o     
Brasil, 2015.

Os anos entre 2009 e 2015 foram marcados por mais um 
estágio da crise estrutural do capital que abalou vários países, 
principalmente os da Península Ibérica. Manifestações sociais, 
revogação de direitos sociais e fortes planos de austeridade, além 
de dívida externa, PIB em baixa, falta de investidores, desemprego 
e, talvez o mais grave, desesperança e apatia política. E como não 
poderia faltar, medida mais específi ca para o imigrante, conhecida 
como a “Diretiva da Vergonha” ou Diretiva do Retorno, adotada 
pela União Europeia, uma medida que expõe claramente o “direito” 
à hostilidade por parte das autoridades contra o imigrante ilegal. As 
últimas décadas foram austeras para os imigrantes, inclusive com 
deportações e programas de incentivo ao retorno.

A incorporação na lei portuguesa constitui um re-
trocesso imposto pela Europa de Sarkozy e Merkel, 
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[...] esta diretiva foi criticada mundialmente, in-
clusive por vários governos e pela Igreja Católica, 
como contraditória aos melhores valores civiliza-
cionais europeus e uma fl agrante violação à Digni-
dade da Pessoa Humana e aos Direitos Humanos 
(ESQUERDA. NET. 1º abr. 2012).

Em momentos de crise, outro tipo de comércio tem se favo-
recido, mediante as “circunstâncias” de ser muito lucrativo dentro 
do comércio ilegal. São o tráfi co e a exploração de seres humanos 
um grande problema no mundo, principalmente os mais afetados 
pela crise de valorização sem substância do capital, que impõe du-
ras sanções aos países que não corroboram para o processo de ali-
mentação simulada por intermédio do crédito. Existem dois tipos 
de migrações: o primeiro é motivado pelo fator intelectual do indi-
víduo, pela pretensão de enriquecer culturalmente o seu conheci-
mento sobre lugares diferentes daquele em que nasceu e viveu gran-
de parte de sua vida, tendo vivido até alguns períodos históricos.

O segundo é uma necessidade de sobrevivência básica, migra-
ções motivadas por catástrofes da natureza, estações climáticas ou 
por simples ausência de emprego, uma vulnerabilidade (econômica 
e, sobretudo, social). Todos são fatores aparentemente contribuin-
tes para uma melhoria nas condições de vida, seja intelectual ou 
por preservação da própria espécie. Porém, a questão que abrange 
a busca por trabalho envolve a dignidade humana, o querer aliviar 
a sua situação de pobreza, migrando para outro local, em casos em 
que o próprio Estado ao qual está subordinado lhe oferece os direi-
tos básicos para a sua sobrevivência. Podemos observar como a crise 
estrutural em determinados países interfere na justiça social de uma 
sociedade e no bem-estar de seus cidadãos. Atualmente, a Península 
Ibérica vive um processo de inversão migratória, inclusive incenti-
vada pelos próprios Estados. Até os anos 2000, o foco migratório 
foi ascendente. Com a crise, a partir de 2009, há uma confl uência 
emigratória e programas de estímulo ao “retorno” para estrangeiros, 
muitas deportações e migrações “forçadas”.
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No decorrer da história, os migrantes sempre foram designa-
dos a trabalhos secundários em fábricas, fazendas e construção civil. 
Mas com a era da automatização robótica, fi m dos anos 70, muitos 
imigrantes perderam suas possibilidades de melhoria de vida, a sua 
força de trabalho foi trocada por uma única máquina, com capaci-
dade de substituir dois ou mais funcionários como ele. Imigrantes 
tornaram-se concorrentes no banco de oportunidades para empre-
go nas localidades internacionais, criando inclusive revanchismos e 
reações xenofóbicas. E para as políticas de imigração, um alvo para 
ser contido no controle entre as fronteiras.

A gestão da crise capitalista em todos os países 
ocidentais pressiona a força de trabalho nacional 
a aceitar trabalhos de baixa remuneração por meio 
de cortes e da redução do tempo do seguro-de-
semprego cada vez mais drásticos (…) à estrutura 
social da migração que ultrapassa as fronteiras a 
grande quantidade de força de trabalho jovem é 
feminina. Elas vão parar na prostituição em massa 
ou se tornam empregadas domésticas ou enfer-
meiras de clínicas ou asilos etc., onde formam um 
amortecedor de baixos salários para as respectivas 
infraestruturas arruinadas pelas condições da crise 
(KURZ, 2015, p. 62).

A migração é um motivo de desequilíbrio, diferenças, explo-
rações e ataques de xenofobia entre pessoas dos países desenvolvi-
dos. Tal situação tem sido “justifi cada” por conta da crise econô-
mica e instabilidade política em diversas nações e hoje se tornou 
um “mal” das sociedades desenvolvidas economicamente, pois 
diferente dos primórdios dos fl uxos migratórios, o objetivo não é 
mais atender aos interesses de expansão territorial (imperialismo 
clássico), manter o controle e a segurança dos “oásis” de rentabili-
dade que são assolados por uma horda de seres humanos em busca 
de reconhecimento.

Para os países excluídos do ordenamento mundial, resta a 
gestão da barbárie por meio da forma abstrata do direito. Uma 
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lacuna não cumprida, por exemplo, na Constituição brasileira de 
1988, que propõe “construir uma sociedade livre, justa e solidária” 
(BRASIL CF, 1988, Art. 3º, Inc. I). E em Portugal, sem o apoio do 
governo e de instituições especializadas, alguns imigrantes persis-
tem em se debruçar sobre os “laços fracos” de uma sociedade.  Vale 
reiterar que a valorização do valor é o seu sujeito automático. Para 
obter trabalho, as pessoas mantêm contato através de redes sociais 
informais, compostas por conhecidos, portugueses e brasileiros que 
vivem em Portugal. É uma rede que não apenas divulga informa-
ções, oportunidades e/ou meios para conseguir empregos, mas dá 
orientação sobre algum local que precise de mão de obra.  Obtendo 
a orientação, o imigrante, por si só, vai à procura do trabalho. Ape-
sar da crise, se comparada com outros países do “terceiro mundo”, 
há (ainda) países na Europa que correspondem a um oásis de ren-
tabilidade e continuam a atrair, cada vez mais, a competitiva massa 
de seres em busca do reconhecimento pela rentabilidade.

Crise dos refugiados – esta a expressão, nos deba-
tes políticos e mediáticos a partir do segundo se-
mestre deste ano, para referir todos os dramas por 
trás das pessoas que procuram refúgio na Europa. 
Que não há crise de refugiados, mas sim crise do 
capitalismo, que se expressa nas pessoas forçadas a 
fugir – tal facto é ignorado deliberada ou compul-
sivamente. A impressão imediata despertada pelas 
imagens – falsa imediatidade – determina a per-
cepção (BOTTCHER, 2015, p. 1).

As imigrações ilegais, portanto, surgem como uma contrar-
resposta a essa barreira política de difi culdades impostas. Neste ce-
nário, há o aparecimento dos “sem-papéis”6.

6 Nome dado aos imigrantes não regularizados que não conseguem o visto de residência. 
Eles conseguem o trabalho por meio de documentos falsos (comprados em euros) ou de 
terceiros. Existem quadrilhas especializadas em “legalizar” a situação dos imigrantes.
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O Tribunal de Instrução Criminal decretou 
hoje a prisão preventiva de três dos seis argui-
dos detidos na terça-feira numa operação do 
SEF que desmantelou uma rede internacional 
de auxílio à imigração ilegal, informou hoje o 
Ministério Público. [...] O grupo dedicava-se 
desde 2009 à legalização de imigrantes com 
recurso a métodos ilícitos, como a obtenção 
de autorizações de residência através de fal-
sos contratos de trabalho e da falsifi cação de 
documentos necessários. Aos imigrantes que 
recorriam a esta rede para obterem a legaliza-
ção no país eram cobrados valores que podiam 
chegar aos oito mil euros, segundo a PGDL 
(EXPRESSO, 16 jun. 2011).

Pagar alto e em euros pela legalização possa ser, talvez, o mí-
nimo de transtorno sofrido pelo imigrante. Há situações em que o 
“legalizar” fi ca valendo apenas e somente como promessa:

Essa operação foi o culminar de uma inves-
tigação do SEF7 que durou mais de um ano 
e apurou que dezenas de mulheres passaram 
por esta organização, muitas delas trafi cadas, 
outras que se prostituíam por iniciativa pró-
pria mediante uma promessa de legalização 
em Portugal (EXPRESSO, 14 jun. 2011).

Se para os homens, a exploração é feita através da sua força 
de trabalho; para as mulheres, disponíveis estão esses mesmos ser-
viços secundários e também a prostituição com ou sem a intenção 

7 O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) é um serviço de segurança com objeti-
vos de controlar a circulação de pessoas nas fronteiras, a permanência e atividades de 
estrangeiros, que pretende dar execução à política de imigração e asilo de Portugal, de 
acordo com as disposições da Constituição e da Lei e as orientações do Governo.
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da mulher imigrante, esta acaba sendo uma saída temporária para 
a falta de dinheiro e/ou permanência no exterior. Existe uma gran-
de diferença entre exploração sexual e prostituição. No primeiro 
caso, a exploração, a vítima do tráfi co se personifi ca quando há um 
aprisionamento em seu posto de “trabalho” por motivos de dívidas, 
violência e retenção de documentos, é a mulher – ou homem – 
obrigada(o) a manter relações sexuais com diversos homens/mu-
lheres várias vezes ao dia, estando com sua liberdade confi nada (um 
princípio básico de direito) e há casos em que, para aguentar a 
rotatividade de clientes, algumas fazem (e ou são forçadas a fazer) 
o uso de drogas, causando a posteriori uma dependência química, 
agravando ainda mais a sua condição de vítima. Destarte, a pes-
soa sai de sua condição de ser-humano e torna-se uma mercadoria 
(reconhecimento pelo não reconhecimento). No segundo caso (a 
prostituição), a mulher possui liberdade para escolher o horário, o 
tipo e a quantidade de clientes em que deseja “trabalhar”. A depen-
der do “ponto de vista”, a prostituição ganha sentidos diferentes, 
tanto para o lado positivo, quanto negativo.

A prostituição constitui uma violação funda-
mental dos direitos humanos das mulheres, é 
uma forma de violência masculina [...] Além 
disso, também é um elemento importante da 
escravidão moderna na Europa, o tráfi co hu-
mano. Se conseguirmos uma sociedade livre 
de prostituição e de exploração sexual de mu-
lheres e meninas, também fi caremos livres de 
uma grande parte do tráfi co humano na UE. 
(HEDH, 30 de out. 2012).

A concretização do sonho épico também está no imaginário 
de muitas mulheres, a busca por um marido estrangeiro que ga-
ranta sua permanência num rico país por meio de um casamento 
e, assim, alivie a pobreza. Podendo retornar (ou não) ao seu país 
de origem numa situação bem melhor, é a chamada migração eco-
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nômica (CONCEIÇÃO, 2013).  O que não sabem é que podem 
cair num esquema de tráfi co e exploração e se tornarem reféns de 
seus próprios anseios, como escravas sexuais. O que está contido 
na pobreza é o que torna um dos primeiros fatores que motivam a 
migração, a vulnerabilidade proveniente de motivos econômicos e 
sociais, gênero e etnia.

São mulheres entre 17 e 25 anos, de classe popular, 
baixa escolaridade e qualifi cação profi ssional, mui-
tas possuem fi lhos (como mães solteiras) e/ou aju-
dam a família no sustento da casa (RODRIGUES, 
2013, p. 1).

É no país de destino, quando o trafi cante se apossa de seus 
documentos, que ela torna-se vítima. Como estratégia dos trafi can-
tes, retirar a documentação das imigrantes faz parte do primeiro 
passo para assegurar a vulnerabilidade do indivíduo e garantir a 
subordinação perante o novo “serviço”. 

[...] tratando da obtenção de todo o tipo de docu-
mentos e meios necessários para a deslocação dos 
clandestinos, [...] Uma vez chegados ao destino, os 
grupos criminosos continuam a controlar a situa-
ção dos imigrantes, se necessário, através da força 
física e coação psicológica, [...] e de ameaças às fa-
mílias (PEIXOTO, 2005. p. 123).

Em Portugal, a prostituição se espalha por diversos locais. 
Em ruas dos principais centros urbanos, bares, clubes, apartamen-
tos e até nas autoestradas8. Os preços variam conforme o ambiente 
e o nível intelectual das profi ssionais, sejam em automóveis equipa-
dos para a relação ou em casas de alternes.

8 É comum em Portugal a presença de prostitutas à espera de um programa nas beiras 
de estradas (regiões mais afastadas das zonas urbanas). A prostituta sente-se menos 
alvejada pela sociedade local, o acontecimento das “Mães de Bragança” é lembrado 
com repúdio por elas. Ver CASTILHOS, 2012.
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A prostituição espalha-se pelas estradas de norte a 
sul do País. As rectas de Coina e Pegões, Setúbal, 
são muito conhecidas. Outro dos pontos é a es-
trada nacional na Mealhada – Próxima a Coimbra 
(TRIGUEIRÃO, 2009, p. 1).

Essas profi ssionais do sexo são mulheres solteiras ou divor-
ciadas, entre os 21 e os 50 anos e com problemas econômicos. 
Já não são somente as toxicodependentes que vivem da pros-
tituição. Muitas das jovens perderam o emprego e com a crise 
encontram difi culdades para se inserir no mercado de trabalho. 
Outras, após se separarem dos maridos, fi caram sem renda para 
sustentar os fi lhos. Mesmo sob condições de escolhas, as prosti-
tutas não estão livres da exploração e agressividade. A violência 
contra mulheres de programas (lenocínio) continua um proble-
ma constante, e a justiça portuguesa impôs penas duras para os 
acusados:

As penas entre 12 anos e sete anos e meio acaba-
ram de ser ditadas pelo juiz Raul Cordeiro [...] As 
penas aplicadas pela exploração violenta de prosti-
tutas são acima do que solicitou o próprio Ministé-
rio Público durante as alegações fi nais (EXPRES-
SO. 7 out. 2011). 

Em maioria, os chamados arguidos são agressores que cobram 
taxas de “proteção” para as prostitutas. As que não pagam, são in-
timidadas com ameaças de violências físicas e psicológicas ou em 
seus fi lhos. Para além das ameaças, as prostitutas estão submetidas 
ao risco de morte por assassinato – os requintes de crueldade são a 
confi rmação da desumanização desta sociedade cuja forma social é 
representada pela forma dinheiro.  

Em junho de 2012, ainda em Portugal, foi anunciada a mor-
te de uma prostituta brasileira dentro do seu próprio apartamento, 
o local de “trabalho”.
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Ao abrirem a porta depararam-se com a brasileira 
de 53 anos deitada na cama, com pés e mão 
amarrados, o corpo ensanguentado e a zona da 
cabeça carbonizada. Estava morta há várias horas. 
[...] O caso está a ser investigado pela secção 
de homicídios da Polícia Judiciária de Lisboa 
(RODRIGUES, 2013, p. 1). 

Um estudo realizado na cidade do Porto constatou que quase 
metade (44%) das prostitutas de rua que participaram da entrevista 
tentou o suicídio, algumas mais de uma vez; taxa mais de cem vezes 
superior à estimativa entre a população geral.

Atendendo a que o número de suicídios em Portu-
gal é de 9,6 por cada 100 mil habitantes/ano e que 
os cientistas calculam que por cada suicídio consu-
mado haja outras 30 tentativas, contas feitas pela 
Lusa levam ao número provável de 28.800 tenta-
tivas anuais no país e uma taxa de 0,28 por cento. 
Quando comparados, os dados recolhidos por Ale-
xandre Teixeira indiciam uma taxa de suicídio ten-
tado entre o universo de prostitutas inquirido mais 
de 170 vezes superior à estimativa do que ocorre en-
tre a população portuguesa em geral (DIÁRIO DE 
NOTÍCIAS PORTUGAL. 10 set. 2011).

Em plena mundialização, regida por um sistema de valori-
zação (sem substância) do capital, tudo o que gira em torno do 
lucro é tratado como mercadoria: neste caso, a força de trabalho e o 
corpo de alguém. O vício do consumismo contaminou a sociedade 
contemporânea, as pessoas necessitam usar e criar formas (como 
cliente9 ou como patrão) de sobre-exploração do indivíduo para 
manter o fl uxo do capital e, por conseguinte, de alocação do capital 

9 "Eles combinam entre si e colocam as 'meninas' a rodar nas diferentes casas". Este 
sistema de 'rodízio' permite que os clientes tenham sempre caras novas. Expresso. 
Prostituição: Filhas de Bragança. 2008. Disponível em: <http://expresso.sapo.pt/fi -
lhas-de-braganca=f306413 #ixzz2Bqhisqm8>.  
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excedente para garantir sobrevida de um sistema que enfrenta uma 
contradição histórica:

A racionalização microeletrônica pós-fordista e a 
globalização dos mercados de mercadorias e de tra-
balho e dos grandes mercados fi nanceiros fi zeram 
com que quantidades tão grandes de trabalho se 
tornassem não rentáveis, que todo o mecanismo 
histórico de compensação existente até agora co-
meça a desmoronar. Em outras palavras: pela pri-
meira vez na História, a velocidade de racionaliza-
ção eliminadora de trabalho supera a expansão dos 
mercados. A produtividade aumenta com rapidez 
cada vez maior, ao passo que a expansão do modo 
de produção, considerada em sua totalidade, che-
gou ao fi m (KURZ, 1997, p. 113).

Não obstante, é de grande interesse de alguns empregadores 
manter um funcionário imigrante porque este representa uma mão 
de obra barata e fl exível. Começou com a escravatura e posterior-
mente, no que podemos notar nos dias de hoje, com o tráfi co de 
imigrantes, e as mulheres são aliciadas para atuar no comércio se-
xual ilegal.

Há ainda uma interligação signifi cativa entre o 
tráfi co de pessoas e os processos de globalização 
– por um lado, melhores meios de comunicação 
e transporte facilitam o tráfi co, e, por outro, a 
globalização é um dos principais motores do 
crescimento da indústria global da prostituição 
(Mameli 2002: 69), tradicionalmente o principal 
mercado do tráfi co (PEIXOTO, 2005. p. 34).

Esse comércio de explorar pessoas para a obtenção de lucros 
é derivado do capitalismo, a máfi a não precisou “entrar em crise 
econômica” para ter que praticar este “novo” crime de explorar os 
homens, as mulheres e crianças. A exploração é a escravidão da 
modernidade, é o meio mais fácil e ilícito de se obter lucros a in-
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vestimento zero, somente a custo de outrem. O aliciamento é feito 
tanto por pessoas próximas das vítimas (parentes, companheiros e 
amigos) quanto por estranhos, que se aproveitam da vulnerabilida-
de econômica e social com ofertas de emprego em casa de família, 
estabelecimento comercial e, até mesmo, locais específi cos para as 
que querem se prostituir.

Quanto aos trafi cantes, atuam a dois níveis, um mais 
organizado, com estrutura hierárquica, onde se inse-
rem as máfi as de Leste, e outro mais artesanal, consti-
tuídos por três ou quatro indivíduos, mais ligados ao 
tráfi co de jovens brasileiras e africanas. São homens 
entre os 30 e 40 anos, havendo envolvimento de por-
tugueses, que assumem o papel de donos, transporta-
dores e seguranças, mas há também mulheres envol-
vidas no recrutamento, na exploração e também no 
controle (EXPRESSO, 7 fev. 2008).

É notável a presença de mulheres no aliciamento (cerca de 
55%, segundo a Polícia Federal do Brasil, 2011), algumas podem ser 
vítimas aliciadas, que para a quitação de sua dívida tenham que ali-
ciar outras novas garotas. A intenção é sempre a mesma, de conquis-
tar a confi ança da vítima e garantir a mercadoria para o comércio. 
Há casos de homens que, para obter o mesmo propósito, se passam 
até por atenciosos namorados. As redes criminosas possuem diferen-
tes ramos de atuação, difi cultando as autoridades locais na captura e 
identifi cação dos criminosos:

Em entretenimento (como: prostíbulos, agências 
de acompanhantes, casas de massagem, casas de 
shows, danceterias, boates, bares, restaurantes, lan-
chonetes, motéis e barracas de praia); Agências de 
modelos, de emprego (para empregadas domésti-
cas, babás, acompanhantes); de viagens (dançari-
nas, atrizes e cantoras); de casamento; de turismo 
(hotéis, spas / resorts, empresas de táxi); Em pro-
dutoras de vídeos pornográfi cos; Serviço de sexo 
virtual por telefone (OIT, 2006. p. 56).
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Os esforços necessários, ou seja, a informação precisa ser dirigi-
da às camadas mais pobres da sociedade, oito brasileiras (dentre as 40 
vítimas do tráfi co sexual, 2009) foram libertadas em ação da Polícia 
Federal juntamente com a europeia devido a uma denúncia anônima 
feita por uma telespectadora, de uma novela que aborda o tema. 

A maioria das mulheres exploradas sexualmente 
em Portugal. São jovens brasileiras e de Leste até 
aos 35 anos, provenientes de contextos sociais fra-
gilizados, classes baixas e com fi lhos. [...] A ten-
dência, é para as brasileiras e as de Leste serem 
colocadas em prostituição abrigada e de luxo e as 
africanas e romenas nas ruas. 

[...] nem todos (os agentes) são portugueses, há pes-
soas de etnias diferentes que usam da conveniência 
(e esperteza) de pertencerem à outra nacionalidade, 
para que seja possível, através da migração, a fuga 
para diversos países sem deixar rastros após efetuarem 
o crime de exploração (EXPRESSO. 7 fev. 2008).

Em recente estudo elaborado pela OIT (2006, p. 49), das 241 
rotas do tráfi co humano, 131 são internacionais e as 110 restantes 
estão localizadas no Brasil. Goiás, São Paulo, Minas Gerais e Rio 
de Janeiro são centros de origem do tráfi co. Os principais destinos 
são Europa (ênfase na Espanha; em Portugal; na França e na Itália) 
e Estados Unidos.

Portugal, junto com a Espanha, tem se tornado um dos gran-
des países da Europa receptores deste comércio ilícito de tráfi co de 
mulheres brasileiras. Facilitado tanto pela praticidade da comuni-
cação quanto por acordos políticos de migração entre governos.

A entrada das cidadãs brasileiras é facilita-
da pelo Tratado de Amizade, Cooperação 
e Consulta entre a República Portuguesa e 
a República Federativa do Brasil, aprovado 
pela Resolução da Assembleia da República 
n.º83/2000, de 14 de Dezembro, que no ar-
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tigo 7.º estabelece a isenção de visto para ci-
dadãos portugueses e brasileiros para estadas 
com fi ns culturais, empresariais, jornalísticos 
ou turísticos não superiores há três meses 
(SANTOS, 2007, p. 68).

Portas abertas: Migrações como temas quentes 
e urgentes

O que queremos? O que podemos? Através da edu-
cação para e pelos Direitos Humanos conhecer, pro-
mover e difundir princípios de ordenamento social 
contemporâneo podem ser desafi os utópicos e inal-
cansáveis (CAVALCANTI; SILVA, 2016, p. 120).

Vivenciamos, nos últimos quinze anos, processos cada vez mais 
intensos e paradoxais: as migrações e o tráfi co de seres humanos têm 
suscitado uma chamada a promover, debater, colocar nas agendas (em 
seus múltiplos âmbitos) e tomar como ético o princípio da mobilidade 
e das chamadas “expressões de Humanidade” (CAVALCANTI; SILVA, 
2015). Livre circulação e construções relacionais multiculturais estão 
cada vez mais em voga. No entanto, e como contraste profundo nas 
relações de identidade e de alteridade, temos o outro lado: violações de 
direitos humanos em consonância com o reconhecimento de sujeitos 
rentáveis sob os auspícios da forma mercadoria.

Corroboramos com a Teoria Crítica (dissociação valor e feti-
chismo) de que para compreender o atual estágio da crise estrutural 
do capital e suas consequentes migrações em massa – das regiões 
excluídas para os “oásis” de rentabilidade – é fundamental abarcar 
os nexos causais deste fl uxo migratório com os limites históricos 
do moderno sistema reprodutor de mercadorias em um contexto 
dialético negativo (ADORNO, 2003). Sem uma conscientização 
emancipatória, para além do espaço tradicional do fazer política 
e constituir suas instituições, qualquer busca por reconhecimento 
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será apenas mais uma comprovação do status de cidadão rentável, 
mas desprovido de humanidade. Ou seja, as migrações podem ser 
movimentos sociais de conscientização de que a capacidade de ab-
sorção de trabalho em grande escala está se exaurindo e que “tais 
processos são o resultado do

patriarcado produtor de mercadorias em desmo-
ronamento, o qual agora também atinge historica-
mente os limites da sua capacidade de reprodução, 
em consequência da perda já não compensável 
de trabalho criador de mais-valia (BOTTCHER 
apud SCHOLZ, 2014, p. 1).

Ademais, no sistema migratório informal e no tráfi co, observa-
se o acréscimo de itens inegáveis de não acesso à cidadania e à justiça, 
fortalecendo elementos de vulnerabilidade também para os países in-
seridos: corrupção do sistema político, desestabilização demográfi ca, 
violações de Direitos Humanos e acordos internacionais ratifi cados pe-
los Estados-membro, ocupação de maiores espaços e atuação extrema 
de organizações mafi osas, desestabilização dos mercados de trabalhos 
ilegais, problemas diplomáticos e de relações internacionais, etc.

Parafraseando Mirbeau (2000), se não há mais um Balzac 
para nos elucidar a fi siologia do ser humano emancipado, seremos 
responsáveis pela realização de nosso próprio devir histórico, (re)
elaborando o passado para compreender o nosso presente.

Se a história é aberta, se o “novo” e possível, é por-
que o futuro não e conhecido antecipadamente; 
o futuro não é o resultado inevitável de uma evo-
lução histórica dada, o produto necessário e pre-
visível de leis “naturais” da transformação social, 
fruto inevitável do progresso econômico, técnico e 
científi co - ou o que é pior, o prolongamento, sob 
formas cada vez mais aperfeiçoadas, do mesmo, do 
que já existe, da modernidade realmente existen-
te, das estruturas econômicas e sociais atuais (…) 
Afi nal, a variante histórica que triunfou não era a 
única existente (LOWY, 2005, p. 149 e 157).
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GÊNERO E MIGRAÇÕES FORÇADAS 
NA AMÉRICA LATINA E NO CARIBE: 

MARCOS DE TRANSIÇÃO DA
 AGENDA DE PESQUISA EM 

TORNO DE 2014

Rilton Gonçalo Bonfi m Primo1

Existem indefi nidos elementos de gênero na tomada de deci-
são relativa a migrações forçadas globais, situações de refúgio e reas-
sentamento, porém nem sempre são aproveitadas as possibilidades 
(ou satisfeitas as necessidades) de depuração dos debates diante de 
indícios de correlação positiva entre desterros e variáveis de gênero. 
Implícita a tal debate está a geopolítica que o condiciona. 

Os primeiros quinze anos do século XXI têm sido testemu-
nhas de infl exões em tendências. Novas opções de deslocamento 
e circulação, acordos de livre circulação e residência são exemplos 
vivos. Uma das viragens pode ser notada quando, em julho de 
2014, o número de refugiados sírios no Brasil ultrapassou o de co-
lombianos. Esta viragem já é creditada aos avanços da negociação 
de paz entre o governo da Colômbia e as Farc e, em maior medi-
da, a adesão da Colômbia ao Acordo de Residência do Mercosul. 

1 Consultor do Centro de Estudios por la Amistad de Latinoamérica, Asia y África (Ce-
ala). Rua Inácio Acioly (Ordem Terceira), nº 7, Centro Histórico (Pelourinho). Sal-
vador-Ba. Brasil. CEP: 40.020-036. E-mail: <ceala.consulting@hotmail.com>. Tel.: 
(+55) (71) 99203-2685.
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Em relação à Síria, o fenômeno se explica por uma mudança ju-
rídica ocorrida em 2013, a Resolução Normativa Conare n.º 17, 
de 20/09/2013, que dispõe sobre a concessão de visto apropriado 
a indivíduos forçosamente deslocados por confl itos armados nesta 
república árabe. Por este e por um conjunto considerável de outros 
eventos é possível abordar a questão das migrações forçadas e, den-
tro dela, as variáveis de gênero, na América Latina e Caribe, com 
ênfase no Brasil, Colômbia e Cuba, pelas características de uma 
transição de amplitudes regionais por volta de 2014. 

Neste ano foram celebrados 30 anos do encontro de Carta-
gena e 60 da Convenção da ONU sobre o Estatuto dos Apátridas. 
Ainda em 2014, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Re-
fugiados (Acnur) comemorou o 25º aniversário de atividades em 
Cuba, ano em que, naquele país, 384 pessoas de oito nacionalida-
des estavam refugiadas, 93% das quais desfrutando de bolsas gover-
namentais, principalmente na educação superior (PRENSA LATI-
NA, 2014). Ainda em 2014, não menos que 556 delegados de 30 
nacionalidades e 21 estados brasileiros realizaram a 1ª Conferência 
Nacional sobre Migração e Refúgio (Comigrar), considerada pelo 
Acnur um marco histórico no debate migratório do país, sendo a 
primeira conferência feita com os próprios migrantes, refugiados e 
um apátrida, para discutir políticas migratórias2. 

Com efeito, culminando um participativo processo de 202 
conferências regionais, nas quais 2,8 mil propostas foram elabora-
das por 5,3 mil participantes. Este Comigrar fez aporte relevante 
para construção da Política e do Plano Nacional sobre Migração 
e Refúgio (Cf. NICOLA, 2014), além de ter sido uma preparação 
para o Cartagena+303 e ter abrigado a 1ª Feira Nacional de Práticas 

2 A Comigrar aconteceu entre os dias 30 de maio e 1º de junho em São Paulo, coorde-
nada pelo Ministério da Justiça, por meio da Secretaria Nacional de Justiça/Depar-
tamento de Estrangeiros, em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego e o 
Ministério das Relações Exteriores.

3 O dialógico processo Cartagena+30 foi organizado pelo Governo do Brasil como país 
anfi trião, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur) e o 
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de Enfrentamento ao Tráfi co de Pessoas e Experiências de Políticas Mi-
gratórias, evento que reuniu 15 projetos de enfrentamento ao trá-
fi co, escravidão e defesa dos direitos dos refugiados e imigrantes e 
pelo qual foram fi rmados 47 acordos de cooperação entre os estados 
e as instituições para replicação no país. A propósito, na oportuni-
dade, após seleção ofi cial4, três práticas receberam do Ministério da 
Justiça o Prêmio Simone Borges, cabendo o 1º lugar à ação Mulheres 
em Movimento, da ONG Sociedade de Defesa dos Direitos Sexuais 
na Amazônia (Só Direitos), com foco em gênero. Neste caso, a mi-
grante em apuros é a do Brasil5.

De acordo com o Comitê Nacional para os Refugiados (Co-
nare), dos 7.289 refugiados reconhecidos de 81 nacionalidades que 
estavam no Brasil até outubro de 2014 (incluindo reassentados), só 
25% eram do sexo feminino. Uma refugiada a cada três refugiados, 
é desigual6. Muitas são abandonadas com fi lhos, netos, responsabili-
dades de saúde/educacionais, pesadas. Outras temem a forma como 
serão tratadas no exterior, desde o abuso ao tráfi co de mulheres7. 

Conselho Norueguês de Refugiados (NRC); após consultas sub-regionais prelimina-
res, também em 2014: Buenos Aires (18 e 19 de março) para os países do Mercado 
Comum do Sul (Mercosul); Quito (9 e 10 de junho) para os países andinos; Manágua 
(10 e 11 de julho) para os países da Mesoamérica; Grande Caimã (10 e 11 de setem-
bro) para a sub-região do Caribe.

4 A Comissão de Avaliação foi formalmente instituída pela Portaria da Secretaria Na-
cional de Justiça do Ministério da Justiça (SNJ/MJ) nº 106, de 6 de maio de 2014.

5 A Só Direitos chegou a publicar um livro homônimo à ação, subintitulado Migração, tra-
balho e gênero em Belém do Pará, alinhavando onze histórias de vida de mulheres residentes 
no estado do Amazonas, mas que viveram, em anos recentes, a experiência migratória e 
retornaram ao Brasil. A edição do livro enquadrou-se no conjunto de atividades apoiadas, 
desde 2010, pela Iniciativa Global das Nações Unidas contra o Tráfi co de Seres Humanos 
(UN.GIFT), e está disponível no Centro de Documentação do ACIDI.

6 Conforme a Pesquisa de Condições de Vida da População Refugiada no Brasil (CVPR) 
realizada pelo Núcleo de Estudos Populacionais da Universidade Estadual de Campinas 
(Nepo/Unicamp) em 2007, dentre os refugiados africanos, 63% eram homens e ape-
nas 37% mulheres. Já entre refugiados latino-americanos a proporção verifi cada foi de 
50%. Trata-se de explicar as proporções; não antes de traçar os perfi s, sondar os fulcros. 

7 “As transformações nas relações de gênero são ainda mais intensas no contexto migra-
tório, pois predomina desde a decisão de migrar até as consequências do movimento, 
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Para Frisa M. Calegari, “a inserção do gênero como ferramenta ana-
lítica em estudos demográfi cos permitiria explorar outras dimensões 
da experiência migratória dos refugiados” (2014, p. 2).

Exatamente em 2014, o Brasil atingiu o ponto mais alto da 
série histórica em número de refugiados. Observemos os citados 
números do Conare, em perspectiva: Em 2014, acolhemos 2.320 
refugiados, o que assinala uma infl exão e um marco.  É um salto de 
3,56 vezes em relação a 2013 (quando 651 foram aprovados) e de 
11,66 vezes em relação a 2012 (quando só 199 pedidos passaram), 
conforme a Tabela 1.

TABELA 1 - Processos de Refugiados

Ano 2014 2013 2012
Solicitações 8.302 5.882 2.008
Deferimentos 2.302 651 199
Indeferimentos 160 636 596
Total de casos julgados 2.480 1.287 795

Fonte: Revista Consultor Jurídico, 2015.

O movimento ascendente foi mais acentuado que o número 
de pedidos, considerando o mesmo período, que foi de 2012 a 2013, 
de apenas 2,9 vezes e, de 2013 para 2014, de apenas 1,4 vezes. A 
explicação está em boa parte na mudança de trajetória de outra 
variável, qual seja, os indeferimentos, em drástica queda, de mais de 
25%, de 2013 para 2014 em relação à alta de quase 7% entre 2012 e 
2013; enfi m há a efi ciência de produtividade a considerar:

O Conare ampliou em mais de dez vezes o número 
de pedidos apreciados por reunião. A produtivida-
de do órgão passou de 33 solicitações por plenária, 
em 2011, para 368, em 2014. Nos últimos três 
anos, o comitê afi rma que as solicitações de refúgio 

perpassando motivações, objetivos, planos, sonhos, possibilidades, limitações, difi cul-
dades, retorno, entre outros” (CALEGARI, 2014, p. 2).
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aumentaram na mesma proporção: de 1.138 em 
2011 para 8.302 em 2014 (REVISTA CONSUL-
TOR JURÍDICO, 2015, p.1).

Não é casual que, em torno de 2014, tantas datas tenham se 
celebrado. Traduzem contingências em tendências não dispersas, 
feixes de convergências históricas.

Refúgio e reassentimento por atratores de gênero

A refugiada/reassentada no Brasil encontra grave dualidade. 
Ao tempo em que avanços históricos são registrados, sobrevivências 
feminicidas exigem lei. As brasileiras vivem uma forma velada de 
‘refúgio’, que não as lança pelos países afora, mas as mantêm cati-
vas, pelos brasis adentro. Tal condição adversa é um desestímulo às 
estrangeiras e o seu avanço é um sinal de boas-vindas a estas. Mas 
tal dualidade não é exclusividade brasileira, pelo contrário. É co-
mum justamente onde há avanços. Machismos reatacam dissimula-
dos, mesmo frente às Revoluções. Assim, ainda que lutas pela equi-
dade de gênero não tenham sido esgotadas na primeira experiência 
socialista das Américas, é mantida pauta recidiva de reivindicações 
exigindo ambientes équos em mais setores da sua antroposfera:

Cuba se encontra entre os países com menor dispari-
dade entre mulheres e homens no mundo, revela pes-
quisa divulgada pelo World Economic Forum (WEF). 
O ranking comparou 135 países, medindo as dife-
renças entre mulheres e homens em áreas como edu-
cação, saúde, economia e possibilidade de acesso a 
cargos políticos. De acordo com a lista, Cuba subiu 
4 posições em relação à pesquisa de 2010, ocupando 
agora a 20ª posição e superando todos os países da 
América Latina e do Caribe, tendo uma alta porcen-
tagem de mulheres tanto no parlamento como nos 
setores técnicos (ATAÍDE, 2012, p. 1).
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Assim, poder-se-ia supor que, por razões de gênero, as cuba-
nas tendem menos a migrar que as demais latino-americanas e que 
há, para as não cubanas em situação de refúgio para Cuba ou ou-
tros destinos, incentivos de gênero para preferirem a ilha, dado que 
nela têm acesso à educação, saúde, proteção e outros direitos. Mas 
é frágil uma inferência sem caracterizar de forma mais minunciosa 
as refugiadas/reassentadas, praticamente caso a caso, não bastando 
traçar um quadro sem comparar variáveis institucionais, socioeco-
nômicas e culturais de gênero para estimar qualitativa e estatistica-
mente as conexões ou desconexões.

Dentro da área dos Estudos Migratórios há um 
grande debate sobre os fatores que impulsionam a 
migração, ou os condicionantes do ato de migrar. 
Bem como os limites entre a migração forçada 
(onde a pessoa migra para sobreviver) e a volun-
tária (em que há o critério da escolha pelo ato de 
migrar). Debate que mobiliza a área de estudo das 
migrações e as diversas abordagens sobre o fenô-
meno multicausal da migração.  Do mesmo modo, 
surgindo críticas sobre até que ponto se escolhe 
migrar, haja vista que em muitas situações a pes-
soa humana se encontra numa realidade marcada 
pela vulnerabilidade e a marginalização social do 
país de onde provém. Como, por exemplo, falta de 
acesso a emprego e renda que garantam os meios 
necessários à vida plena do migrante e membros de 
sua família (DA SILVA, 2015, p. 1).

Estar refugiado é uma condição reconhecida ofi cialmente no 
Brasil quando a pessoa não pode ou não quer fi car em seu país de 
origem por “fundado temor de perseguição por motivo de raça, 
religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas”, Lei 
9.474/97, lei clara. Todavia, vetores de deslocamento de grandes 
contingentes de pessoas existem entre países díspares, como entre 
o México e os EUA. Surgem até de mercados aquecidos, como a 
China, aos milhares. Buscam uma vida com mais poder aquisitivo 
e acesso a serviços/bens de consumo modernos. Assim, um milhão 
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de dominicanos atravessaram ilegais o canal da Mona rumo a Porto 
Rico, nas últimas duas décadas; à taxa de 110 mil por ano, marro-
quinos e subsaarianos tentam cruzar o estreito de Gibraltar clandes-
tinamente e, em 2003, foram detidos 15.985 estrangeiros pobres 
na costa espanhola, em balsas (CARNEIRO, 2005). Claro, refúgio 
é categoria distinta da migração como variável das transformações 
econômicas da globalização (CUNHA, 2010). Este tema é particu-
larmente revelador para Cuba. Em 2002, havia 33 mil cubanos em 
alguma situação de refúgio nos EUA, uma cena já em revisão. 

O deputado republicano dos EUA, D. Rivera, frisou em 
2012 a necessidade de modifi cações na Lei de Ajuste Cubano, se-
gundo a qual um cubano que emigra para os EUA seria um refu-
giado. Como tal, gozaria de diversos benefícios e proteção sociais: 
casa, saúde, segurança, dinheiro. A Lei de Ajuste não só é a única 
deste tipo, como tem objetivos estritamente geopolíticos, e não vale 
para nenhum outro país ou pessoas “refugiadas”. Tem estimulado 
roubos de balsas, aeronaves etc. e assediado atletas, cientistas, artis-
tas e profi ssionais notáveis, não perseguidos. O parlamentar admite 
e explica que, diferentemente de qualquer outro país do mundo, 
ocorre de “os cubanos procurarem asilo [nos EUA] de acordo com 
a lei e, logo em seguida, viajarem em férias para o país que os per-
segue”. Não cabe ingenuidades face à luta ideológica das econo-
mias de mercado para socavar as economias planifi cadas resisten-
tes à oposição. Mídias noticiam com zelo casos de fuga de Cuba, 
ocultando que muitos fogem para Cuba. É raro admitirem que, há 
muito, auxiliam muitas repatriações sem e com o Acnur/ONU.

Aragón [do Acnur em Cuba] relatou que apesar de 
não ter presença em Cuba antes de 1989, através do 
Escritório do Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento, muitos refugiados do Cone Sul 
americano, que desfrutavam de asilo em Cuba, rece-
beram apoio do Acnur para se repatriar de forma vo-
luntária. Comentou que existem aqui registros dessa 
assistência desde 1984, ainda que a maior intensida-
de das repatriações voluntárias ocorreu entre 1989 e 



56

1993, um processo que se estendeu até 1998, época 
em que ajudaram 1.636 refugiados de 11 naciona-
lidades, fundamentalmente chilenos, para retornar 
a seus países, acompanhados de seus familiares. A 
presença do Acnur em Cuba, afi rmou, está vincu-
lada ao processo de independência da Namíbia em 
1989 e mais especifi camente à repatriação voluntária 
de milhares de namíbios que se encontravam refu-
giados em diferentes países, responsabilidade que a 
ONU atribuiu a Acnur. Cerca de 1.473 jovens des-
sa nação que estudavam em Cuba foram assistidos 
para retornar à Namíbia e participar nas primeiras 
eleições, de maneira que se estabeleceu pela primeira 
vez a presença do Acnur em Cuba. Entre outros mo-
mentos destacados do trabalho do escritório cubano, 
Aragón mencionou a chegada, entre 1991 e 1994, 
de 4.500 haitianos à zona oriental do país, depois do 
golpe militar que depôs o presidente Jean Bertrand 
Aristide. Foi um fato signifi cativo pela função ope-
racional para a proteção e assistência humanitária, 
precisou. O órgão internacional apoiou em 1992 o 
retorno voluntário de milhares de vítimas da guerra 
em El Salvador, operação que incluiu 290 mutilados 
que recebiam assistência médica em Cuba. A par-
tir de 1994 e por solicitação do Governo cubano, 
o Acnur começou a apoiar aproximadamente 1.800 
refugiados sarauís e sudaneses que tinham tal condi-
ção desde antes de vir à ilha para desfrutar de bolsas 
de estudos em escolas da Ilha da Juventude, muni-
cípio especial localizado ao sudoeste do arquipélago. 
O apoio tem compreendido uma modesta assistên-
cia material complementar das bolsas fi nanciadas 
por Cuba, bem como o fi nanciamento para a volta 
voluntária a suas comunidades de origem de 1.532 
sarauís, uma vez graduados. Da mesma forma foram 
reassentados mais de 250 sudaneses e dezenas de 
estudantes de outras nacionalidades que se conver-
teram em refugiados como resultado de fatos ocor-
ridos em seus países de origem enquanto estudavam 
em Cuba, situações que lhes impediam de regressar 
em condições de segurança uma vez concluídos seus 
estudos (PRENSA LATINA, 2014, p. 1).
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Porém, a este desafi o da repatriação geral, soma-se o de reas-
sentar a mulher.

Apenas 1% dos refugiados(as) no mundo já conseguiu reassen-
tamento em um segundo país de refúgio, quando não se adaptou às 
condições do primeiro acolhimento, dadas, por exemplo, as compli-
cadas condições de integração dos(as) refugiados(as) colombianos(as) 
no Equador e na Costa Rica, que os(as) têm feito procurar melhor 
destino que seu refúgio inicial, estando o Brasil entre os prediletos, 
até porque, desde 1999, há, entre o Governo do Brasil e o Acnur, 
fi rmado pelo art. 46 da Lei 9.474/97, o Programa de Reassentamen-
to Solidário – PRS destinado a realocar pessoas que, na condição de 
refugiadas, foram assentadas no exterior e continuaram sofrendo per-
seguições, ameaças ou falta de integração. O PRS é executado atra-
vés de convênios celebrados entre o Ministério da Justiça, por meio 
do Comitê Nacional para Refugiados – Conare, o Acnur e ONG´s 
brasileiras, identifi cando áreas de cooperação e de determinação de 
responsabilidades (DOMINGUEZ; BAENINGER, 2015). 

Assim, há hoje em torno de oito mil colombianos(as) viven-
do regulares no Brasil. Lembremos que, após a adesão da Colômbia 
ao Acordo de Residência do Mercosul e Associados, colombianos(as) 
podem vir morar no Brasil sem exigência de vínculo prévio com 
universidade ou empresa para  trabalhar ou estudar. A situação 
dos(as) refugiados(as), todavia, ainda não foi resolvida. Em pes-
quisa realizada em 2011 pela Faculdade Latino-Americana de Ci-
ências Sociais – Flacso com o Acnur, verifi cou-se: 87% dos 1.500 
colombianos(as) entrevistados em Quito e Guayaquil acham que o 
Equador tem mais refugiados(as) que poderia, 81% acham que o 
Equador não tem condições econômicas de receber mais refugia-
dos(as) e 52% dos(as) colombianos(as) se sentem discriminados em 
espaços públicos, no trabalho, na saúde e na educação, seja porque 
refugiados, por sua nacionalidade, cor da pele, pobreza e, fato a ser 
sublinhado aqui,  por ser mulher (OLIVEIRA, 2012). 

Mas qual o perfi l das mulheres colombianas refugiadas/reas-
sentadas e que sofrem com as questões de gênero? Que medidas já 
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são adotadas e quais outras poderiam ser nos países receptores face ao 
drama? Da mesma forma, o ofi cial do Acnur em Cuba, Alberto de 
Aragón, em entrevista exclusiva à Prensa Latina, enfatizou que dos 11 
mil refugiados de 35 nações na ilha, cerca de oito mil tiveram apoio 
para regressar aos seus países de origem e outros foram reassentados em 
países terceiros (PRENSA LATINA, 2014). Porém, destes refugiados, 
quantas são mulheres e em que condições se refugiam e reassentam?

Pelo menos metade das pessoas deslocadas no 
mundo são mulheres adultas e crianças. Sem 
contar com a proteção de seus lugares de origem, 
seus governos e, em muitos casos, de estruturas 
familiares tradicionais, as mulheres encontram-se 
com frequência em situações de vulnerabilidade. 
Enfrentam os rigores de longas jornadas a cami-
nho do refúgio, perseguição ou indiferença ofi cial 
e com frequência sofrem abuso sexual, inclusive 
quando já chegaram a um lugar aparentemente se-
guro. As mulheres não somente devem lidar com 
estas ameaças pessoais e com a consequente estig-
matização social que muitas vezes carregam, mas 
também garantir a segurança física, bem-estar e a 
sobrevivência de seus familiares. Nos últimos anos, 
o Acnur tem desenvolvido uma série de programas 
especiais destinados a garantir, em igualdade de 
condições, o acesso das mulheres à proteção legal e 
à ajuda humanitária emergencial enquanto tentam 
reconstruir suas vidas (ACNUR, 2011, p. 1).

O Acnur e a ONU Mulheres anunciaram, em 2014, seu 
apoio a uma campanha para acabar com a discriminação de gênero, 
iniciativa internacional que foi lançada por uma coalizão de grupos 
da sociedade civil para pedir às nações que revejam seu ordenamen-
to jurídico para que mulheres e homens tenham os mesmos direitos 
de cidadania. Conforme o Acnur, hoje 27 países ainda têm legis-
lações nacionais que proíbem mães de passar a sua nacionalidade 
para os fi lhos. No mais, “as mulheres podem fi car numa situação 
vulnerável, apátridas, em mais de 60 nações que não permitem que 
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elas adquiram, mudem ou mantenham sua nacionalidade” (POR-
TAL VERMELHO, 2014, p. 1). Egito, Argélia, Indonésia, Marro-
cos, Quênia e Zimbábue estão entre as 11 nações que, nos últimos 
dez anos, concederam iguais direitos de nacionalidade a homens e 
mulheres. Sem subestimar o avanço recente, subsistem desigualda-
des espúrias.

Uma agenda de pesquisa em aberto

Análises recentes são devidas a observadores como M. Boyd 
e E. Grieco (2003), com seu Women and migration8. Não se preten-
de aqui uma revisão extensa, mas indicativa, dentro da qual cabe 
citar ao menos mais três aportes: o de D. Buscher (2010) na forma 
do seu Refugee women: twenty years on (Mulher Refugiada: vinte 
anos depois), o de E. Fiddian-Qasmiyeh (2010) com o ‘Ideal’ re-
fugee women and gender equality9 e o de E. Kraly (2013) intitulado 
Behind and beyond disaggregation by Sex10. Nem sempre os estudos 
são “específi cos”. 

Nas últimas décadas, o interesse nas diferenças 
entre homens e mulheres tem crescido na biblio-
grafi a sobre migração [...]. Todavia, a demografi a 
ainda não incorpora essencialmente o gênero nos 
estudos migratórios. O migrante é na maioria das 

8 Texto subintitulado Incorporation gender into international migration theory, cuja 
tradução livre ao português poderia ser: Mulher e migração: incorporação do gênero 
na teoria da migração internacional.

9 Publicado no volume 29 da Refugee Survey Quarterly de 2010, texto subintitulado 
Mainstreaming in the sahrawi refugee camps: “Good practice” for whom?, cuja tradução 
livre para o português poderia ser: Refúgio ideal para as mulheres e igualdade de gênero: 
principais tendências nos campos de refugiados sarauís: "Boas práticas" para quem?

10 Subintitulado Forced mgration, gender and the place of demography, este artigo foi 
publicado em 2013 na Coreia do Sul, quando da XXVII International Population 
Conference. Sua livre tradução poderia ser: Aquém e além da desagregação por sexo: 
migrações forçadas, gênero e o lugar da demografi a.  
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vezes tratado com a generalização masculina, e as 
pesquisas sobre migração feminina têm um cará-
ter mais especializado. Logo, tais estudos tocam 
no tema da mulher, mas não necessariamente na 
questão do gênero (CALEGARI, 2014, p. 1).

Além das realizadas pelo Núcleo Interdisciplinar de Estudos 
Migratórios (2015), há algum tempo pesquisas sobre reassenta-
mento de colombianas(os) no Brasil vêm sendo feitas pela Prof.ª 
Dr.ª Ângela F. Navia, em atividade pós-doutoral, na mesma linha 
junto à Fundação Casa de Rui Barbosa do Ministério da Cultura 
(FCRB/MinC) através do Programa de Incentivo à Produção do 
Conhecimento Técnico e Científi co na Área da Cultura. Consta 
dos Anais do III Simpósio Gênero e Políticas Públicas, realizado pela 
Universidade Estadual de Londrina, em maio de 2014, uma contri-
buição preliminar ao tema devido à Marília Calegari, doutoranda 
em demografi a vinculada ao Instituto de Filosofi a e Ciências Hu-
manas da Unicamp (IFCH/Unicamp), na busca das “especifi cida-
des trazidas pela perspectiva de gênero no estudo da migração”, 
bem como das variáveis comparadas da “condição jurídica de mu-
lheres e homens refugiados”, com ênfase nas migrações de crises.

Dois anos antes, Roberta Peres e Rosana Baeninger (2012) 
haviam aportado contribuição ao debate no XVIII Encontro Na-
cional de Estudos Populacionais, na forma da análise Migração fe-
minina: um debate teórico e metodológico no âmbito dos estudos de 
gênero. As autoras têm insistido, mas é ainda bastante aguardado 
o momento em que a perspectiva de gênero seja mais amplamen-
te empregada como ponto específi co da abordagem das migrações 
forçadas, lacuna a ser suprimida. A própria Faculdade Latino-A-
mericana de Ciências Sociais poderá revisitar este solo fértil que 
semeou. Centros de excelência em pesquisas de gênero, como o 
Núcleo de Estudos Interdisciplinares Sobre a Mulher – Neim da 
Universidade Federal da Bahia, a Pós-Graduação em Família na 
Sociedade Contemporânea e o Programa de Políticas Sociais para 
a Cidadania da Universidade Católica de Salvador, assim como o 
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Núcleo de Estudos e Pesquisas de Juventudes, Identidade, Cida-
dania e Cultura, da mesma instituição, têm equipes aptas. Arti-
culações institucionais para a geração e o tratamento periódico de 
dados primários são caminho aberto.  

A Investigação do Nepo/Unicamp recebeu apoio da Secreta-
ria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República e as 
cooperações do Acnur, das Cáritas Arquidiocesanas de São Paulo e 
do Rio de Janeiro, para “melhor compreender a condição de vida 
desses migrantes”, aplicando 280 questionários com 184 quesitos, 
revelando problemas. Pontuem-se aqui algumas das situações fami-
liares mais encontradas nestes dois estados-refúgio sudestinos.

Com a migração, sobretudo das fi lhas dos chefes de família 
refugiados, e, em menor grau, das refugiadas no encalço dos pais 
refugiados, a participação das mulheres tem crescido de 46% (na 
década de 1990) para 58% nas possíveis reuniões familiares em si-
tuação de refúgio no Brasil (2007), sendo de seis anos a média entre 
a vinda do primeiro e do último membro da família. O padrão das 
situações em que o chefe da família é mulher é o de ela mesma ser 
a refugiada e a primeira da família a migrar, com idade média de 
38 anos, reconstituindo, quando muito, apenas o fragmento míni-
mo das estruturas familiares anteriores, tornando-se monoparentais. 
Inferiu-se que os fenômenos não tiveram distribuição uniforme no 
tempo e que as assimetrias deviam ser explicadas “pelo contexto 
histórico do país de origem e/ou pelos avanços relativos à condição 
jurídica de refúgio no país de destino” (CALEGARI, 2014, p. 5), 
cabendo estudos. 

Se na década de 1980, o padrão era o refugiado vir sozinho 
e de poucos países de origem, seguido por cônjuge e parentes, 
em sua maioria não refugiados; na década de 2000, as famílias 
passaram a ser constituídas mais expressivamente por pessoas re-
fugiadas (68%) e suas origens passaram a ser bem mais diversas, 
vindas do Congo ou Iraque, Angola ou Colômbia. Se esta com-
plexidade dramática é acessível à pesquisa, no contexto citado, 
muitas aguardam exame.
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Na Declaração do Brasil, resultante do Cartagena+30, foram 
destacadas as questões de gênero, das crianças e adolescentes desa-
companhados na América Central, bem como o compromisso as-
sumido pelos trinta governos partícipes desta reedição de erradicar 
a apatridia na região em dez anos, tornando a América Latina e o 
Caribe a primeira zona geopolítica a pôr em prática a noção de que 
“toda pessoa tem direito a uma nacionalidade e que a apatridia é uma 
violação dos direitos humanos”. Não menos que 150 organizações 
da sociedade civil e organismos internacionais relevantes ladearam as 
trinta delegações ofi ciais nesta busca de nova atmosfera. O Plano de 
Ação do Brasil, igualmente resultante do Cartagena+30, foi declarado 
um “Marco de Cooperação e Solidariedade” e assumiu a forma de 
um Roteiro Comum de ações até 2024 para fortalecer a proteção e 
promover soluções duradouras para as pessoas refugiadas, deslocadas 
e apátridas na América Latina e no Caribe. Para mais clara identifi -
cação dos programas que compõem o núcleo deste Roteiro e daquela 
Declaração, após o encontro ambos foram submetidos a um processo 
adicional de consultas no âmbito do Grupo da América Latina e do 
Caribe (Grulac - Acnur), em Genebra, explicitando compromissos, 
entre os quais alguns mais gerais, como o de “reforçar o enfoque di-
ferenciado em idade, gênero e diversidade, tanto nos procedimentos 
para determinar a condição de refugiado, como nas decisões sobre 
os pedidos de reunião familiar, conforme o caso”, e outros mais sub-
-regionais11. O espírito “pró-equidade” deste reencontro foi captado 
pela professora de direito internacional na Universidade Federal do 
Paraná, Tatyana Friedrich, em panorama histórico:

11 Abertura do Capítulo Quarto do Plano de Ação: “A consulta sub-regional para a 
América Central destacou, no Triângulo Norte da América Central [El Salvador, 
Guatemala e Honduras], a migração por múltiplas causas, entre elas as ações do crime 
organizado transnacional, que geram o deslocamento de pessoas forçadas a escapar 
de suas comunidades de origem. Esta problemática impacta em particular os gru-
pos em situação de maior vulnerabilidade, como mulheres, crianças acompanhadas, 
desacompanhadas ou separadas, e pessoas LGBTI. Ameaças, assédio, extorsão, re-
crutamento forçado, abuso sexual, violência de gênero e tráfi co de pessoas são, entre 
outras, as principais formas de violência que afetam estas populações”. 
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A Declaração de Cartagena é um instrumento ju-
rídico vigente, elaborado em 1984, que [...] tem 
o mérito de ter expandido a defi nição de refugia-
do estabelecida na Convenção da ONU, de 1951, 
além de ter se demonstrado muito efetiva nas res-
postas aos diferentes desafi os, talvez justamente 
por seu caráter fl exível e abordagem prática. Mas, 
como o número de refugiados, asilados e apátri-
das tem aumentado em grande escala na América 
do Sul e Caribe, tal como ocorre nas mais diversas 
partes do mundo, tem-se exigido uma nova abor-
dagem jurídica e um novo foco das ações governa-
mentais. Em relação às pessoas protegidas, há de se 
concentrar naqueles mais vulneráveis, como mu-
lheres, crianças e adolescentes, bem como na po-
pulação LGBT, enfocando na igualdade de direitos” 
(FRIEDRICH, 2014, grifo nosso).

O Capítulo Primeiro do citado Plano de Ação do Cartage-
na+30 fez este balanço: 

A América Latina e o Caribe fi zeram progressos 
signifi cativos em matéria de proteção interna-
cional e na busca de soluções, mas é essencial se-
guir avançando, através de um enfoque integral 
e diferenciado de idade, gênero e diversidade e a 
aplicação dos mais elevados padrões de direitos 
humanos, para garantir a proteção das pessoas re-
fugiadas, deslocadas e apátridas. (FRIEDRICH,-
CARTAGENA+30, 2014).

Mesmo apresentada assim, em linhas gerais, a situação cha-
ma a atenção pela sua delicadeza. Neste, como em todo assunto que 
envolve pessoas em posição vulnerável, valem depurações. Tanto 
mais ricos de detalhes são os estudos quanto mais fi na a sensibili-
dade dos seus aparatos. Neste âmbito não caberiam “belas letras” 
para denunciar vicissitudes de nenhuma expatriada. Elas, todavia, 
existem alhures e guardam interesse epistêmico. Difícil esquecer-se 
da saraivada de remoques com que Hugo desfez, na abertura do 
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Capítulo III do seu Os Trabalhadores do Mar, prejulgamentos sofri-
dos por certa refugiada que trazia um garoto com ela:

Contava-se na terra que uma mulher, tendo consi-
go um menino, viera em fi ns da revolução, habitar 
Guernesey. [...]. Vivia sozinha com o menino, que, 
diziam uns, era seu sobrinho, outros, fi lho, outros, 
neto, e outros, coisa nenhuma. Possuía um dinhei-
rinho, de que vivia pobremente. Comprara um pe-
daço de terra na Sergentée e outro em Roque-Cres-
pel, perto de Rocquaine. A casa Tutu da Rua estava 
nesse tempo mal-assombrada. Havia mais de trinta 
anos que ninguém morava nela. Caía aos pedaços. 
O jardim, sempre inundado pelo mar, já nada pro-
duzia. Além dos ruídos noturnos e das luzes, a casa 
era particularmente aterradora por isto: se à noite 
se deixava sobre a lareira um novelo de lã, agulhas e 
um prato cheio de sopa, no dia seguinte de manhã 
encontrava-se a sopa comida, o prato vazio e um 
par de luvas feito. Pôs-se à venda aquele pardieiro 
com o diabo que estava dentro, por algumas libras 
esterlinas. Aquela mulher comprou-o, evidente-
mente tentada pelo diabo. Ou pela barateza. Fez 
mais do que comprá-lo, foi morar lá com o fi lho, 
e desde então a casa sossegou. “Esta casa achou o 
que queria”, dizia a gente da terra. Cessaram as 
aparições. Já se não ouviam gritos ao romper do 
dia. Já não havia outra luz além do sebo acendido 
à noite pela boa mulher. Vela de feiticeira vale a 
tocha do diabo. Esta explicação satisfez o público. 
A mulher utilizava o quarto de jeira de terra que 
possuía. Tinha uma boa vaca, de cujo leite fazia 
manteiga. Colhia frutas e batatas Golden Drops. 
Vendia, como qualquer outra pessoa, ervas, cebo-
las e favas. Não costumava ir ao mercado vender 
a sua colheita; mandava-a por Guilbert Falliot. 
O registro de Falliot mostra que ele vendeu para 
ela, uma vez, 12 alqueires de batatas chamadas de 
três meses, das mais temporãs. Fizeram-se na casa 
apenas os reparos necessários para se poder habitar 
nela. Só chovia nos quartos quando fazia muito 
mau tempo. Compunha-se de dois pavimentos, 
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um rés-do-chão e um celeiro. No térreo havia três 
salas; dormia-se em duas, comia-se na terceira. Su-
bia-se ao celeiro por uma escada. A mulher cozi-
nhava e ensinava a ler ao fi lho. Nunca ia à igreja, 
e isto, depois de muito considerado, serviu para 
que a declarassem francesa. Não ir a  parte algu-
ma é coisa grave. Em suma, era gente que nada 
inculcava. [...]. Os vulcões arrojam pedras, as re-
voluções homens. Espalham-se famílias a grandes 
distâncias, deslocam-se os destinos, separam-se os 
grupos dispersos às migalhas; cai gente das nuvens, 
uns na Alemanha, outros na Inglaterra, outros na 
América. Pasmam os naturais dos países. Donde 
vêm estes desconhecidos? Foi aquele Vesúvio, que 
fumega além, que os expeliu de si. Dão-se no-
mes a esses aerólitos, a esses indivíduos expulsos 
e perdidos, a esses eliminados da sorte: chamam-
nos emigrados, refugiados, aventureiros. Se fi cam, 
toleram-nos: alegram-se quando eles vão embora. 
Algumas vezes são entes absolutamente inofensi-
vos, estranhos, as mulheres ao menos, aos aconte-
cimentos que os proscreveram, não tendo rancores 
nem cólera, projéteis contra a vontade, espantadís-
simos de o serem. Enraízam-se como podem. Não 
fazem mal a ninguém e não compreendem o que 
lhes acontece. (HUGO, 1979, p. 23-24).

A eloquência de Hugo pode não ter retratado com sufi cien-
te realismo o cenário das refugiadas, já a esta altura não apenas 
inofensivas e estranhas aos acontecimentos que as proscreveram, 
embora existissem casos semelhantes. Omissão derrisória seria con-
tinuar a descrever hoje o teatro das migrações forçadas descurando 
as dualidades de gênero (co)determinantes dos desterros.



66

Referências 

ACNUR – ALTO COMISSARIADO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA 
OS REFUGIADOS – ACNUR. Mulheres Refugiadas. Publicado em 
2011. Disponível em:  <http://www.acnur.org/t3/portugues/quem-aju-
damos/dmr-20110/>.  Acesso em: 13 jul. 2015. 

ATAÍDE, G. Cuba é o melhor país da América Latina e do Caribe 
para ser mulher. Matéria publicada em 16 de março de 2012. Disponí-
vel em: <http://averdade.org.br/2012/03/cuba-e-o-melhor-pais-da-ame-
rica-latina-e-do-caribe-para-ser-mulher/>. Acesso em: 13 jul. 2015. 

BOYD, M.; GRIECO, E. Women and Migration: Incorporation gen-
der into international migration theory. Washington, DC: Migration 
Policy Institute: Migration Information Source, 2003. Disponível em: 
<http://www.migrationinformation.org/Feature/print.cfm?ID=106>. 
Acesso em: 23 set. 2013.  

BUSCHER, D. Refugee Women: twenty years on. Refugee Survey 
Quarterly, v. 29, 2010.

CALEGARI, M. Gênero e migração de crise no Brasil: refl exões iniciais. 
Anais. III Simpósio Gênero e Políticas Públicas. Londrina: Universidade 
Estadual de Londrina, 2014. 

CARNEIRO, J. A pobreza e as migrações: a transposição do confl ito 
Norte/Sul para o interior do mundo desenvolvido. Antropológicas, n. 
9, 2005. Porto: Edições Universidade Fernando Pessoa.

CUNHA, A. Migrações e desenvolvimento: Lógicas de terreno entre a 
Europa e a África. Antropológicas, n. 10, 2010. Porto: Edições Univer-
sidade Fernando Pessoa.

DA SILVA, D. Gênero, Sexualidade e Migrações: a realidade dos refu-
giados LGBTTI. Artigo publicado em 5 de fevereiro de 2015. Dispo-
nível em: <http://migramundo.com/2015/02/05/genero-sexualidade-e-
migracoes-a-realidade-dos-refugiados-lgbtti/>. Acesso em: 12 jul. 2015.  



67

DOMINGUEZ, J. A; BAENINGER, R. Programa de Reassentamen-
to de Refugiados no Brasil. Disponível em: <http://s.conjur.com.br/dl/
programa-reassentamento-refugiados.pdf>. Acesso em: 12 jul. 2015. 

FIDDIAN-QASMIYEH, E. ‘Ideal’ Refugee Women and Gender Equal-
ity Mainstreaming in the Sahrawi Refugee Camps: “Good Practice” for 
Whom? Refugee Survey Quarterly, v. 29, n. 2, 2010.  

FRIEDRICH, T. S. A Declaração de Cartagena, 30 anos depois. Ga-
zeta do Povo. Texto publicado na edição impressa de 5 de dezembro de 
2014.  Disponível em:  <http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/arti-
gos/a-declaracao-de-cartagena-30-anos-depois-eh0cm9bosnfhzac7704o-
29xe6>. Acesso em: 9 mar. 2015.

HUGO, V. Os Trabalhadores do Mar. São Paulo: Editora Nova Cultu-
ral, 1979.

KRALY, E. Behind and Beyond Disaggregation by Sex: Forced Migra-
tion, Gender and the Place of Demography. XXVII IUSSP Internatio-
nal Population Conference. Busan, Coreia do Sul, 2013.  

NICOLA, N. 1ª Conferência Nacional sobre Migração e Refúgio é 
considerada um marco histórico. Acnur, Brasília, 4 junho de 2014. 
Disponível em:  <http://www.acnur.org/t3/portugues/noticias/noticia/
brasil-1a-conferencia-nacional-sobre-migracao-e-refugio-e-considerada-
-um-marco-historico/>. Acesso em: 28 jun. 2015. 

NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE ESTUDOS MIGRATÓRIOS 
(NIEM). NIEM convida: Êxodos e refúgios: refugiados colombianos 
no Sul e no Sudeste do Brasil. Disponível em: <https://br.groups.yahoo.
com/neo/groups/niem_rj/conversations/messages/13340> . Acesso em: 
26 jun. 2015.

OLIVEIRA, A. “Tenemos Miedo de Nosotros Mismos”. A construção 
Social do Medo em uma Situação de Confl ito Prolongado. Disserta-
ção (Mestrado em Sociologia) – Programa de Pós-Graduação em Socio-
logia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2012.     



68

PERES, R. G.; BAENINGER, R. Migração Feminina: um debate 
teórico e metodológico no âmbito dos estudos de gênero. Anais. XVIII 
Encontro Nacional de Estudos Populacionais. ABEP. Águas de Lindóia 
2012.

PORTAL VERMELHO. Agência da ONU para refugiados apoia 
campanha de gênero.  Artigo publicado em 30 de junho de 2014. Dis-
ponível em: <http://www.vermelho.org.br/noticia/244981-9>. Acesso 
em: 12 jul. 2015.  

PRENSA LATINA. ACNUR em Cuba: 25 anos de solidariedade e 
humanismo. Matéria publicada em 8 de julho de 2014. Disponível em: 
<http://www.vermelho.org.br/noticia/245459-7>. Acesso em: 26 jun. 
2015.

REVISTA CONSULTOR JURÍDICO. Brasil acolheu 2.320 refugiados 
e estrangeiros em 2014. Boletim de Notícias Conjur. Disponível em: 
<http://www.conjur.com.br/2015-jan-13/brasil-acolheu-2320-refugia-
dos-estrangeiros-2014>. Acesso em: 12 jul. 2015. 



69

JUVENTUDES E MIGRAÇÕES 
INTERNACIONAIS. CRÍTICA DE 

NARRATIVAS POLÍTICAS POR 
LIÇÕES DE GÊNERO

Mary Garcia Castro1

Juventude, gênero e migração são temas que pedem referên-
cias próprias, mas que se combinam, uma vez que a depender de 
quem migra, o processo de mobilidade territorial assume sentidos 
diferenciados, o que pede consideração de políticas universais, 
como as de população, enfoque de direitos humanos e uma refl e-
xão sobre a maleabilidade do conceito de geração, um tempo na 
história e um ciclo de vida, em especial, quando gênero, classe e 
raça são entrelaçados.

É lugar comum falar hoje em interseccionalidade de tais 
categorias, contudo tal termo sugere certo funcionalismo, consi-
derando que quando as categorias se combinam não conservam 
mais identidades específi cas, mas formam outros construtos com 
materialidades em trajetórias de vida, em cenários sócio-político-
culturais diversifi cados. 

1 Atualmente é professora aposentada e pesquisadora associada da Universidade Fede-
ral da Bahia, pesquisadora associada da Universidade Estadual de Campinas/Centro 
de Estudos de Migrações Internacionais; professora pesquisadora da Universidade 
Católica de Salvador; coordenadora do Grupo Núcleo de Estudos e Pesquisas de Ju-
ventudes, Identidade, Cidadania e Cultura-NPEJI; membro da Comissão Nacional 
de População e Desenvolvimento; e pesquisadora da FLACSO-Brasil.
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Neste texto refi ro-me em grandes pinceladas, em uma primeira 
parte, a conquistas por perspectiva de gênero em políticas de migra-
ções, em especial por contribuições feministas. Mas chamo atenção 
para os silenciamentos em relação à jovem mulher e ao jovem homem, 
e a maior ênfase, quando se os enfoca, a uma lógica de proteção con-
tra vulnerabilizações e escassas referências a vetores que norteiam mui-
tas juventudes hoje, e que  chamo de ‘perspectiva geracional juvenil’,  
como:  busca por autonomia; adrenalina;  fama, em especial entre os 
pares; lugar da  sexualidade em processos de afi rmação e identifi cações; 
busca de reconhecimento e individualização; maior vulnerabilidade ao 
mercado, por parco poder de compra e de crítica; e fragilidades  em 
relação a desencantos e frustrações de expectativas  quanto a  oportuni-
dades, o que comprometeria projetos coletivos.

Com tal chamada não se pretende privilegiar a perspectiva 
culturalista. A gravidade político-econômica que afeta tantos, o 
aumento das desigualdades sociais e entre países, a xenofobia em 
países de tradicional recepção de imigrantes e o descumprimento 
de acordos internacionais em relação a direitos humanos de mi-
grantes embasam a ênfase dos textos para políticas migratórias com 
as condições de trabalho e proteção. Contudo, sem mais conhecer 
materialidades vividas e imaginários de jovens hoje, simplifi ca-se 
o debate sobre juventudes e migrações, colocando-o no campo de 
políticas internacionais. 

São mais recentes que as chamadas para a femininização das 
migrações internacionais, os debates sobre juvenilização das migra-
ções em textos que visam propostas de políticas, o que se discute em 
capítulo específi co, sublinhando que predomina a menção a um jo-
vem genérico, não a juventudes, e que também por aí não é comum 
perfi lhar em juventudes, a relação gênero e geração (jovem) ou ir 
além de necessidades imediatas, econômicas, um trabalho e mobili-
dade educacional.  Mas se reconhece que no debate sobre juventude 
e migrações em políticas vem se endereçando raça/etnicidade e classe, 
estigmas ligados à codifi cação do jovem migrante, principalmente se 
de pele escura, como o estranho, ou um possível ‘terrorista’.
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Para melhor ilustrar as reduções sobre juventudes em propos-
tas de políticas de migração, aterrizo em outro capítulo, em debates 
no campo de estudos sobre juventudes, tendo como referência em-
pírica estudos no Brasil.

Algo sobre feminização das migrações e avanços de 
perspectiva de gênero em políticas de migrações in-
ternacionais

De fato, perspectiva de gênero em propostas de políticas de 
migrações é um grande ganho da década de 1990, com marcas de 
contribuições feministas, reconhecendo-se tanto vulnerabilidades, 
desafi os, como positividade para as mulheres com o processo mi-
gratório e importância delas para o desenvolvimento e humaniza-
ção das experiências de mobilidade territorial.  Sai-se do vitimismo, 
sublinhando direitos por sistema de gênero mais paritário e prota-
gonismo da mulher por constituição de redes, ênfase em cuidados 
com os que fi cam e os que vão, principalmente de seu círculo fami-
liar, e vínculos transterritoriais, inclusive por remessas. 

Enfatizam-se e se conseguem, inclusive por ações de mo-
vimentos sociais organizados, políticas de reconhecimento de di-
reitos trabalhistas como a proteção de trabalhadoras migrantes no 
trabalho doméstico.  Por exemplo, há ações em nível latino-ameri-
cano de trabalhadoras domésticas organizadas e conquistas recen-
tes legitimadas pela Organização Internacional do Trabalho, como 
a agenciada por CONLACTRAHO2, como a Convenção 189 e 

2 CONLACTRAHO - Confederación Latinoamericana de Trabajadoras del Ho-
gar. Disponível em: <http://conlactraho.org/quienes.html>. Acesso em: 10 maio. 
2015. Aí se lê: “La CONLACTRAHO está constituida por sindicatos, asociaciones y 
grupos de trabajadoras del hogar de América Latina y del Caribe. Se originó en 1983 
por iniciativa de la antropóloga norteamericana Elsa Chaney, en el marco de la Aso-
ciación de Estudios Latinoamericanos (LASA), conjuntamente con las dirigentes de 
organizaciones sindicales de Chile, Perú, México y más tarde Colombia, con quienes 
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a Recomendação 201 da OIT, de 2011, que preveem que traba-
lhadores domésticos, homens e mulheres, devem ter os mesmos 
direitos básicos no trabalho que outros trabalhadores. Note-se que 
a CONLACTRAHO traz específi cas chamadas sobre a jovem tra-
balhadora doméstica, como o direito a estudo e normas de proteção 
contra violências e explorações no trabalho. 

A contribuição feminista trouxe questionamentos para po-
líticas sobre o tráfi co de pessoas, como a ênfase policial em segu-
rança, marginalizando-se direitos humanos das mulheres como das 
trabalhadoras do sexo, e a importância de programas que mini-
mizassem divisões sexuais de poder, entre outros. (Cf. PALMARY 
et al., 2010; STEPHANIE; NAWY, 2013; IOM, 2005; JOLLY, 
REEVES E BRIDGE, 2005)

A seguir são mencionados alguns temas ressaltados em aná-
lises sobre mulheres nas migrações que colaboraram por legitimar 
perspectiva de gênero em políticas de migrações, considerando a 
esfera da ONU, na década de 2000:

• Chamada para o aumento das mulheres no fl uxo 
migratório, sua singularidade em relação aos ho-
mens e como a migração pode vir a ser um fator de 
empoderamento das mulheres se minimizadas vul-
nerabilizações sociais. Tal empoderamento estaria 
relacionado à maior probabilidade de mobilidade 
educacional com a migração; e independência eco-
nômica:

se planifi co la organización del Primer Encuentro de trabajadoras del hogar, que fi nal-
mente se realizó del 23 al 30 de marzo de 1988, en Bogotá Colombia, con la partici-
pación de once países (México, Venezuela, Republica Dominicana, Colombia, Brasil, 
Paraguay, Uruguay, Bolivia, Perú, Argentina y Chile)”.  Ver também GOLDSMITH, 
M. “La experiencia de Conlactraho como organización internacional de trabajadores 
y trabajadoras domésticas” Revista de derechos humanos – defensor. Disponível em: 
<http://corteidh.or.cr/tablas/r27858.pdf>. Acesso em: 21 fev. 2015. Chama-se aten-
ção para o fato de que a CONLACTRAHO nasce em um Congresso de LASA, 1983, 
tendo contado desde sua fundação com a colaboração de pesquisadoras feministas, 
como Elsa Chaney, Mary Castro e Mary Goldsmith, entre outras.
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Há uma crescente legitimidade da importância 
de gênero nas migrações internacionais. Não so-
mente pelo aumento da participação das mulhe-
res nesse fl uxo e pelas pesquisas sobre o tema, que 
chamam a atenção para diferenças entre as expe-
riências dos homens e as das mulheres (Taran e 
Geronimi 2003:10).  O que emerge é um com-
plexo quadro de efeitos da migração de mulheres 
em que gerações subsequentes são afetadas posi-
tivamente quanto a uma híbrida socialização e o 
registro de situações em que as mulheres seriam 
‘empoderadas’. Elas contribuem para redes de cui-
dados, nexos entre várias comunidades, mudanças 
culturais, inclusive com efeitos legais que infl uen-
ciam os contextos envolvidos (PIPER, 2005, em 
trabalho especialmente recomendado pela Global 
Commission of International Migration para com-
por proposta de governabilidade internacional, no 
âmbito das Nações Unidas sobre Migrações Inter-
nacionais3.

• Chamada sobre vulnerabilizações sociais das mu-
lheres no mercado de trabalho, pedindo enfoque 
de direitos humanos e reconhecimento de direitos 
sexuais e reprodutivos.  

• Preocupação com o tráfi co de pessoas. Note-se que 
em propostas de Estado a ótica é de segurança na-
cional, em outras de direitos humanos de forma 
genérica, e em algumas em nome da repressão ao 
tráfi co se desconsideram direitos das trabalhadoras 
do sexo. Poucas políticas sobre tráfi co de pessoas 
focalizariam a mulher como sujeito de vontades, e 
intenções de autonomia, como as de sair de rela-
ções opressivas de gênero, ou seja, razões que não 
necessariamente seriam classifi cadas como econô-
micas. A ênfase das propostas feministas tem sido 

3 Piper (2005), em seu trabalho, considera também o relatório “Gender Equality: Stri-
ving for Justice in an Unequal World” preparado pelo UN Research Institute for Social 
Development (UNRISD). Piper também se apoia em   trabalhos da Division for the 
Advancement of Women (2004); e o World Survey on the role of women in develop-
ment by the UN devoted to the issue of ‘women and international migration’ (2004).
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em segurança humana e reconhecimento das fron-
teiras entre tráfi co e ‘prostituição’ por ‘escolha’.

Os estudos sobre questões de tráfi co podem ser 
divididos em duas categorias amplas, distinguin-
do os que enfatizam uma perspectiva de violência 
sexual (e, portanto, com foco na exploração sexual 
comercial) e aqueles que tomam a migração como 
ponto de partida (este último pode ser subdividi-
do em análises com perspectiva de gênero/sexo ou 
não). Ambas as perspectivas dessa tipologia estariam 
de acordo sobre a exploração  e práticas abusivas, 
muitas vezes fazendo referência a violações dos di-
reitos humanos, mas a perspectiva sobre violência 
normalmente resulta em um discurso de vitimiza-
ção, alarmista, enquanto o último, sobre vontades 
ou necessidades de migrar, tende a enfatizar  medi-
das práticas que podem ser usadas para combater a 
exploração – uma das quais é a promoção dos di-
reitos das e dos trabalhadores do sexo. O desacordo 
sobre a defi nição do problema tem implicações para 
avaliar a extensão do tráfi co em termos numéri-
cos. Como resultado, as recomendações e sugestões 
de soluções para combater o tráfi co também ten-
dem a diferir (PIPER,  2005, p. 209).

• Chamada para a importância de se considerar di-
reitos sexuais e reprodutivos, assim como violên-
cias e desrespeito ao direito à diversidade de orien-
tações como estímulo e justa causa para migrações 
internacionais e pedidos de refúgio e asilo, ponto 
que merece mais investimento, e de singular inte-
resse para o debate sobre juventudes e migrações. 
Em estudos especifi camente preparados para subsi-
diar proposta de um Programa das Nações Unidas 
sobre migrações internacionais, chama-se atenção 
sobre para a importância de considerar a migra-
ção de pessoas transgêneros, lésbicas e gays como 
um direito a ser protegido pelo sistema ONU. (Cf. 
SANGINI, 2005; KULICK, 1998; JOLLY; REE-
VES; BRIDGE, 2005).
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Mas a mulher jovem na migração ainda é focalizada em 
propostas de políticas mais por ótica de proteção, direitos huma-
nos e poucas vezes considera-se a tônica por autonomia, a impor-
tância de ser tanto sujeito de direitos como sujeito de desejos das 
e dos jovens, e questionamentos, principalmente delas, de rela-
ções de gênero patriarcais. Há poucas referências à sexualidade, 
aos antagonismos entre direitos sexuais e reprodutivos e normas 
familiares, assim como são escassos os questionamentos sobre a 
heteronormatividade, quando se discute migração, políticas e o 
caso das jovens mulheres. Reconhece-se que ainda é grande a dis-
tância entre propostas para políticas migratórias com perspectivas 
de gênero e sua realização por Estados membros da ONU, faltan-
do vontade política para tanto. Contudo há uma insistência por 
diversos autores, no campo feminista, junto às Nações Unidas 
(PIPER; IREDALE, 2003; Coud and De Gucheneire, 2004 em  
Piper, 2005; e  GCIM, 2005).

Juventude em discursos por políticas de migração

O Dia Internacional da Juventude, 17 de agosto, em 2013, 
foi dedicado, pelas Nações Unidas, à “Migração Jovem e Desen-
volvimento”. A tônica dos discursos, como os da Organização In-
ternacional de Migrações (OIM) e do Secretário Geral das Nações 
Unidas foi a da potencialidade do jovem como agente de desenvol-
vimento, enfatizando o lugar de um trabalho decente e da educa-
ção, assim como do amparo à migração ‘regular’ e à ‘inclusão’, ou 
seja, sugerindo que direitos humanos se justifi cariam por razões de 
Estado e apostando na ‘participação’ dos jovens migrantes, como 
sua modelação  aos padrões dominantes da sociedade de chega-
da. Não se questionam relações sociais e direitos socioculturais dos 
jovens migrantes, nem se criticam tais razões de Estado. Segun-
do o presidente da Organização Internacional de Migrações, OIM 
(2013, p. 1):
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No mundo de hoje, cada vez mais globalizado e 
interligado, é onde assistimos à migração de um 
maior número de pessoas do que alguma outra vez 
na história. Os jovens migrantes, com idades entre 
os 15 e os 24 anos são poderosos agentes de mu-
dança e de desenvolvimento. 

Em 2010, o número total de jovens migrantes [15 
a 24 anos] era estimado em cerca de 27 milhões, 
representando cerca de 12,5 por cento dos 214 
milhões de migrantes internacionais em todo o 
mundo. [Se se considera o intervalo de 18 a 29 
anos, tem-se que estes contabilizariam 36 a 57% 
dos migrantes internacionais em 2013 ]

Os jovens migrantes, sozinhos ou acompanhados 
por membros da família, deixam as suas casas por 
diversas razões, alguns em busca de emprego, ou-
tros para fugir a perseguições, como sublinha o Se-
cretário-Geral Ban Ki-moon em mensagem ofi cial.

No Dia Internacional da Juventude 2013, que tem 
como tema “Migração Jovem: Fazer Avançar o De-
senvolvimento”, a Organização Internacional para as 
Migrações sublinha a importância de envolver e ca-
pacitar os jovens para que realizem o seu potencial de 
desenvolvimento. A migração continua a ser a maior 
estratégia de redução da pobreza, colocando desafi os 
e apresentando oportunidades para os jovens.

A OIM promove a migração regular e alternativas po-
sitivas entre os jovens, sensibilizando para os perigos 
da migração irregular e propondo alternativas positivas 
como a educação e a formação para o emprego.

Enquanto aumenta o número de jovens que mi-
gram, quer através dos canais regulares quer por 
vias irregulares, a migração segura e regular deve 
ser promovida, de forma a reduzir os riscos de 
exploração e abuso. Partilhar informações sobre 
as opções migratórias é essencial, por aumentar 
a conscientização e permitir aos jovens tomarem 
decisões baseadas em boas  informações (Diretor-
Geral da Organização Internacional das Migra-
ções-OIM-, William Lacy Swing).
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A OIM colaborou com dez agências parceiras na Europa para 
criar uma plataforma de formação on-line no âmbito do  iYouth 
Project. O iYouth pretende capacitar as organizações juvenis para 
o trabalho em prol da integração dos migrantes e da prevenção da 
sua exclusão. A plataforma é uma ferramenta disponível para as 
organizações e os indivíduos que queiram apoiar a migração jovem 
no seu processo de integração.

É essencial que os jovens estejam conscientes dos riscos e 
oportunidades da migração, que as suas vozes sejam ouvidas em 
todas as esferas da sociedade, e que sejam capacitados para in-
fl uenciar sua própria vida e defi nir o seu futuro. No mundo atual, 
crescentemente globalizado e interconectado, os jovens represen-
tam a geração mais interligada de todas (OIM apud UNRIC, 
2013)4.

Já em documentos do Departamento de Assuntos Econômi-
cos e Sociais das Nações Unidas (DESA) se considera que a migra-
ção de jovens tende a aumentar pelo acesso a informações, como as 
TIC – stecnologias de informação e comunicação, reiterando a re-
lação entre migração de jovens e fatores sobre determinantes, como 
busca por trabalho e fuga de violências de Estado, ou reunifi cação 
familiar e razões educacionais (DESA-UN, 2011).

No Relatório sobre Juventude e Migrações Internacionais 
para 2013, as Nações Unidas (DESA-UN, 2011) destacam que en-
tre os jovens migrantes, cerca da metade seriam mulheres, e 60% 
seriam provenientes de países em desenvolvimento, mas note-se 
que há, no Relatório, escassas referências às singularidades dessas 
pessoas ainda que vozes de jovens sejam privilegiadas e se mencio-
nem casos de violências sexuais, como o não reconhecimento da 
orientação transgênero. A tônica é por melhor informação sobre 
‘riscos da migração’ (DESA- UN, 2014).

4 Pronunciamento da OIM em UNRIC-ONU. Disponível em: <http://www.unric.
org/pt/actualidade/31213-dia-internacional-da-juventude-migracao-jovem-e-desen-
volvimento>. Acesso em: 15 dez. 2016. 



78

A Mensagem do Secretário-Geral da ONU, Ban Ki-moon, 
para o Dia Internacional da Juventude em 2013 segue a mesma 
perspectiva, qual seja de interessar os Estados sobre a funcionali-
dade da migração de jovens para projetos de Estado, o desenvol-
vimento. O migrante jovem precisaria ser tutelado, sendo consi-
derado como passivo, vítima, como no caso das mulheres jovens, 
lembradas tão somente como objetos de violências sexuais. Pers-
pectiva válida, mas que omite a dialética entre vulnerabilizações e 
exercício da subjetividade:

As razões para as quais os jovens migram são mui-
tas. Alguns estão fugindo da perseguição, outros 
estão fugindo das difi culdades econômicas. Alguns 
estão sozinhos, outros são parte de uma família 
— com os pais, irmãos e até mesmo os seus pró-
prios fi lhos. Alguns possuem comunidades para 
onde podem ir, outros devem fazer novos víncu-
los. Em trânsito e em seus destinos fi nais, muitos 
migrantes jovens enfrentam difi culdades iguais 
ou maiores, incluindo o racismo, a xenofobia, a 
discriminação e as violações de direitos humanos. 
Mulheres jovens, em particular, enfrentam o risco 
de exploração e abuso sexual.

Pobreza, condições de vida insalubres, moradias 
superlotadas e os desafi os de encontrar um empre-
go decente são características comuns da experiên-
cia migrante. Estes desafi os são exacerbados pela 
crise econômica e fi nanceira global. Os migrantes 
também são frequentemente acusados pelas comu-
nidades e políticos de tomar postos de trabalho de 
pessoas locais, expondo-os ainda mais ao risco de 
discriminação. Em outros casos, os jovens deixa-
dos para trás por pais migrantes enfrentam desafi os 
psicológicos e sociais e uma maior vulnerabilidade.

É importante destacar a contribuição positiva dos 
jovens migrantes às sociedades de origem, trânsito e 
destino — em termos econômicos e ao enriquecer 
o tecido social e cultural. A maioria trabalha duro 
para ganhar a vida e melhorar as suas circunstâncias.
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As remessas que enviam para apoiar as famílias 
em seus países de origem são uma das principais 
contribuições para as economias em todo o mun-
do. Quando voltam para casa, os jovens migrantes 
muitas vezes promovem o desenvolvimento através 
da aplicação de conhecimentos e ideias adquiridas 
no exterior. E, em muitos casos, as mulheres são 
empoderadas através da migração ao conquistar a 
independência fi nanceira e social.

Em outubro, a Assembleia Geral das Nações 
Unidas vai sediar o segundo Diálogo de Alto 
Nível sobre Migração Internacional e De-
senvolvimento. Exorto os Estados-Membros 
a considerar a migração de jovens. Trabalhar 
com e para os jovens é uma das minhas priori-
dades. Neste Dia Internacional da Juventude, 
encorajo os Estados-Membros, organizações 
lideradas por jovens e outras partes interessa-
das a agir para promover os direitos de todos 
os jovens migrantes e maximizar o potencial 
de desenvolvimento da migração de jovens. 
(BAN-KI-MOON, 2013, p. 1)5.

Estudo do Centro para Estudos Estratégicos Internacionais, 
consultoria para Políticas Migratórias (GOLDIN, 2014), desta-
ca mudanças de fl uxos de jovens, relacionados a turbulências do 
mercado internacional, crises conjunturais do capitalismo, reces-
são em países cêntricos, mas apostando na mesma tônica instru-
mental: potencialidade dos jovens para o desenvolvimento. Ainda 
que a situação se caracterize por diminuição de oportunidades de 
trabalho, considera-se que haveria para os estados positividade na 
migração dos jovens, inclusive para contrapor défi cits de popula-
ção ativa, pelas quedas de fecundidade em muitos países ‘cêntricos’. 

5 Pronunciamento do Secretário Geral das Nações Unidas sobre migração de jovens em 
2013. Disponível em: <http://unicrio.org.br/e-importante-destacar-a-contribuicao-
-positiva-dos-jovens-migrantes-diz-ban-ki-moon/>. Acesso em: 12 dez. 2015.
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Mais uma vez as razões para migrar se centralizam na busca de 
oportunidades para trabalho e educação por parte dos jovens, de-
terminações básicas, mas não únicas, nem necessariamente hege-
mônicas considerando-se a diversidade de jovens em movimento.  
Contudo tal estudo, no campo da literatura de subsídio para políti-
cas migratórias com um olhar sobre os jovens, tem o mérito de re-
fl etir a importância de mais se aterrizar sobre a situação dos jovens 
em países em desenvolvimento, e o crescente desencanto, entre es-
ses, sobre possibilidades de segurança social, o que mais se acessa 
no próximo capítulo, mas se adverte que a tônica é de inclusão dos 
jovens em modelos de desenvolvimentos, reconhecimento de que 
falta mais acessar vocabulário de motivos dos jovens, simbolismos 
que envolvem o migrar para eles:

[Em relação aos jovens] se necessita de melhores 
políticas. Mas para tanto se faz necessário contar 
com dados específi cos e mais sensibilidade para 
entender a multiplicidade de questões que se re-
lacionam com as migrações de jovens migrantes 
de áreas urbanas e rurais.  Há que melhor acessar 
as barreiras para educação, mercado, engajamento 
em contratos temporários, acesso a tecnologias de 
comunicação, participação cívica e cultural. […] 

Necessita-se de dados mais desagregados, pesqui-
sas rigorosas para melhor entender as ambições e 
os estímulos dos jovens para migrar e as carências 
de oportunidades para responder suas expectativas 
(GOLDIN, 2014, p. 1).

Saio do tema migrações de jovens, por análises centradas em 
discursos sobre esses como sujeitos ou assujeitados em políticas, 
no próximo capítulo, focalizando, em nível de ensaio, juventude e 
geração, ou juventudes nestes tempos, decolando de estudos sobre 
juventudes, no Brasil, país que passou de foco de emigração na 
década dos anos 1980 para o de  imigração principalmente a partir 
de 2005, mas ainda com importantes fl uxos de saídas  de jovens  
e que com a recente recessão, com a maior probabilidade, tenha 



81

novamente destacado os fl uxos de saída. Em 2009, estimava-se que  
3 milhões de brasileiros viveriam no exterior, sendo que 40%  nos  
EE.UU. Segundo estudo de Margolis (2013) sobre os novos fl u-
xos emigratórios de brasileiros, gradativamente mais se destacam 
os jovens e entre esses mulheres e trabalhadores de classe média 
baixa. Muitos que vão para os EEUU se arriscaram entrando como 
indocumentados, em tempos de relativa recuperação econômica e 
ampliação de oportunidades de emprego no Brasil, se se têm os 
anos 2004-2010 como referências:

Os primeiros brasileiros a deixar o país eram ho-
mens de classe média, predominantemente de Mi-
nas Gerais, especifi camente da cidade de Governa-
dor Valadares. Eles viram a mudança como uma 
oportunidade, não uma necessidade.  Gradual-
mente, este perfi l mudou para incluir trabalhado-
res de colarinho azul, incluindo as mulheres, que 
enfrentaram  mais caras e mais perigosas rotas para 
destinos que refl etiam sua classe, fi nanças, educa-
ção, comunidade de origem e  mesmo ascendência 
— uma base para uma reivindicação legítima de 
cidadania no Japão e Itália, que não necessariamen 
neutralizou a discriminação (MARGOLIS apud 
ARGUETTA, 2015, p. 1).

Discutir sobre ambiências e imaginários de juventudes no 
Brasil, a meu juízo, colabora para identifi car curtos-circuitos em 
textos sobre políticas de migrações e juventudes, como não con-
siderar que ainda que seja válido reivindicar oportunidades eco-
nômicas, há singularidades em juventudes, hoje, como circulação 
entre violências, desencantos quanto a projetos coletivos, e no caso 
de mulheres jovens, certo vetor crítico sobre amarras de gênero, de 
tipo patriarcal.  Temas pouco considerados no debate sobre migra-
ções de jovens nos discursos políticos.   

Também violências de Estado, em especial contra jovens 
afro-brasileiros, principalmente através de aparato estatal, a polí-
cia; deterioração da qualidade de serviços; ampliação do sentido de 
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medo e insegurança com violências de várias ordens, a precarização 
das condições de trabalho  e a ampliação do fenômeno do  pre-
cariado entre jovens, ou seja, a constituição de uma classe média-
média ou média-baixa composta por jovens adultos de média e alta 
escolaridade, mas com inserção produtiva precária ou não gratifi -
cante; e desencanto com a chamada democracia representativa  são 
processos que  coexistem com crescimento econômico (período de 
2010-2014) e  que colaboram para entender  protestos e frustrações 
de juventudes no Brasil e buscas por outros pousos. 

Com todas as restrições hoje à imigração nos países de tradicio-
nal entrada, a saída ainda é um ponto de fuga de algo que se quer ne-
gar. Motiva a inserção do capítulo sobre juventudes hoje, em um caso 
e momento específi co, Brasil 2015.  São questões de tantos jovens, em 
tantas pesquisas: “O que fazer? ”; “Se mandar? ”; ”Para onde? ”.

Juventudes e geração. Um ensaio sobre um outro, 
uma outra, o/a jovem   não referido em políticas de 
migração. Decolando do Brasil6

Tal intenção pede revisitar a célebre assertiva de Bourdieu 
(1983) de que a juventude não existe. Segundo Bourdieu (1983, p. 
67), “as divisões entre as idades são arbitrárias [...] e a fronteira entre 
a juventude e ser adulto é um objeto de disputa em todas as socieda-
des”. De fato, o signifi cado da categoria juventude é relacional a ou-
tras dimensões da vida social. No entanto, não se pode esquecer que 
as categorias não são neutras, e que têm relação com as diversas ma-
neiras que as sociedades percebem e valorizam certos atores sociais.

Defendo a perspectiva de que a juventude é uma possibilidade. 
Tese que tem respaldo em refl exões de Karl Mannhein (WELLER, 
2005), que adverte que não há como discutir sobre uma geração, 

6  Partes deste capítulo são construídas a partir de Castro (2014). 
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como juventude, ou determinado ciclo etário, sem discutir geração, 
como um tempo com ethos, doxa própria e o que chama “espírito de 
um tempo”, não incorrendo, portanto, em separações entre o obje-
tivo e o subjetivo.

 Weller (2005) assim destaca sobre gerações em Mannhein:

Ao invés de associar as gerações a um conceito de 
tempo externalizado e mecanicista, pautado por 
um principiam de linearidade, o pensamento his-
tórico romântico alemão se esforça por buscar no 
problema geracional uma contraproposta diante 
da linearidade do fl uxo temporal da historia. Se-
gundo Mannhein:

Desta maneira o problema geracional se transfor-
ma em um problema da existência de um tempo 
interior não mensurável e que só se pode compre-
ender como algo puramente qualitativo, só pode 
ser apreendido subjetivamente e não objetivamen-
te” (MANNHEIN  apud  WELLER, 2005, p. 7).

A necessária conjugação entre geração como biografi a e gera-
ção como tempo histórico é assim refl etida por Matheus (2000, p. 
174) em pesquisa com jovens no Brasil:

A adolescência, como sintoma social-tanto en-
quanto singularidade psíquica quanto como seg-
mento social-inquieta e incomoda. Busca expres-
sar aquilo que não se espera, do modo que lhe é 
possível: apresentando-se tradicionalista ou cética, 
ao mesmo tempo rompe com o papel de mudança 
que dela se espera e expõe a desigualdade e a falta 
de perspectivas próprias da sociedade atual.

Apelo, mais uma vez, para Mannheim (WELLER, 2005, p. 55):

A juventude não é progressiva nem reacionária por 
natureza. É uma potencialidade disposta sempre a 
toda renovação…. O fator especial que faz do ado-
lescente um dos elementos mais importantes em 
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toda renovação da sociedade está no fato de que 
esse adolescente não aceite a ordem social estabe-
lecida como algo dado por suposto e que no tenha 
interesses adquiridos, nem em sua ordem espiritual 
nem na econômica.

Nas últimas décadas no Brasil muito se ampliaram os direitos 
legalmente reconhecidos e a extensão dos incluídos. Mas são por um 
lado também tempos de insegurança, de desconforto com as ambiên-
cias da vida cotidiana, com os serviços públicos, com o estado do que 
é apregoado como sociedade de bem-estar. Por outro lado, são tempos 
em que os próprios avanços sociais contribuem para o aumento de ex-
pectativas e vigilância em relação à coisa pública, além do fato de que 
em especial para muitos jovens, os níveis de desemprego são mais altos. 
Para muitos, a defasagem entre níveis educacionais e trabalho exercido 
seria realidade frustrante (precariado). Se no Brasil, entre os jovens de 
18 a 24 anos, aqueles que cursavam o nível superior passaram de 15% 
em 2002 para 29,2% em 2011, já o desemprego, em maio de 2012, 
para esses jovens,estava em 12,4%, o triplo da taxa registrada entre tra-
balhadores mais velhos. Já em 2015, segundo a Organização Interna-
cional do Trabalho (OIT), em entrevista à BBC, a taxa de desemprego 
entre jovens deveria superar a média mundial:

As previsões da OIT, o desemprego de jovens no Bra-
sil com idade entre 15 e 24 anos deve atingir 15,5% 
em 2015. A taxa média mundial nessa mesma faixa 
etária é estimada em 13,1% neste ano, segundo o es-
tudo Tendências Mundiais do Emprego de Jovens 2015.

A Organização ressaltou à BBC Brasil que suas esti-
mativas em relação ao Brasil foram feitas antes das 
recentes projeções realizadas pelo Fundo Monetário 
Internacional (FMI), que piorou suas expectativas 
para a economia brasileira. No mais recente relató-
rio Perspectivas da Economia Global do FMI, lançado 
na terça-feira, o fundo disse prever que o PIB do 
Brasil terá retração de 3% em 2015, o dobro da es-
timativa anterior.
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“Com as perspectivas mais sombrias de crescimen-
to econômico no Brasil, podemos supor que a taxa 
de desemprego de jovens seja superior aos 15,5% 
estimados neste ano”, disse à BBC Brasil Sara El-
der, consultora técnica chefe do projeto Trabalho 
para a Juventude, da OIT.7

Tal cenário se enquadra no que chama de “paradoxo perverso 
da democratização brasileira” o antropólogo James Holston (2013, 
p. 349):

A democracia brasileira avançou de forma signifi -
cativa nas ultimas duas décadas. Na verdade, tem 
sido pioneira em inovações que a situam na van-
guarda do desenvolvimento democrático do mun-
do. No entanto, exatamente quando a democracia 
se enraizou, novos tipos de violência, injustiça, 
corrupção e impunidade aumentaram dramatica-
mente [eu corrigiria para se tornarem mais visíveis 
e assumidas como violências].

As desigualdades sociais se multiplicam, como aquelas que 
combinam raça/etnicidade e classe.  Em 2011, no Brasil, 18% das 
pessoas entre 18 a 24 anos frequentavam ou tinham concluído o 
ensino superior. Entre os brancos, tal contingente atingia 26% e 
entre os negros, 11%. Os jovens que tiveram acesso à educação su-
perior chegavam a constituir 47% entre os 20% com maior renda 
familiar, e somente 20% entre os 20% de menor renda familiar8.

Nas representações mais comuns sobre juventude, os jovens são 
tomados como fazendo parte de um grupo “unitário”, o que camufl a 
diversidades e desigualdades sociais. O desafi o é explorar tanto as si-
milaridades como as diferenças que existem entre os jovens, ou seja, a 

7 Disponível em:  <http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/10/151008_de-
semprego_oit_df_ab>. Acesso em: 15 fev. 2016. 

8 Fonte: IBGE, CNI, INEP, IPEA-Naercio Menezes Filho/INSPER, OCDE, SAEB. 
Todos pela Educação. Revista Época, n. 5. 8 de julho de 2013.
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multiplicidade na unidade. Homens, mulheres, ricos, pobres, negros, 
brancos, moradores em grandes metrópoles ou em zonas rurais são 
condicionados a viver uma mesma fase da vida de acordo com mate-
rialidades e simbologias culturais diversas, contudo há necessidades, 
vontades e pulsões que diferenciam a fase jovem de outras, o que pede 
que a defi nição de juventude se refi ra a processos e contextos-tempos 
históricos, tempos políticos, subjetividades e projetos. 

Em se tratando de jovens, além do acesso, há que mais investi-
gar como vem se lidando com as chamadas Sociedades de Informação 
e Sociedades de Conhecimento, as TICs-tecnologias de informação 
e conhecimento, mas principalmente as oportunidades para social-
mente afi rmar criatividade e o reconhecimento de culturas juvenis. 

Pertencer, transgredir, contestar, questionar são comunalida-
des do ser jovem, que apelam para o desafi o da combinação entre 
a autonomia pretendida – e a proteção – que se precisa, se quer e 
desdenha. Juventude tende a não ser somente tempo presente, mas 
também tempo futuro, que em tempos de insegurança, para mui-
tos, é horizonte sem sentido, frustrado por cidadanias negadas. É 
quando a migração pode confi gurar-se como uma boia, uma espe-
rança individualizada por outro horizonte, considerando violências 
e desencantos com projetos coletivos e falta de segurança social:

O processo de afi rmação individual ou grupal se 
choca com a pluralidade de redes de oportunidades 
disponíveis e necessárias para cada ciclo de vida, como 
educação de qualidade (ver BRASLAVSKY,2004), 
trabalho decente (ver OIT, 2009) e acesso a 
produção e consumo cultural. Tais bens são 
importantes tanto para a socialização, formação 
crítica, quanto para o exercício de usufruir direitos.  
O que questiona modelos de desenvolvimento 
embasados na lógica do mercado e não da segurança 
social já que tal grupo, juventude, mais que outros 
não têm condições de competição, de acordo com 
aquela lógica. Os jovens buscam autonomia, mas 
precisam de redes de proteção social (CASTRO; 
ABRAMOVAY, 2013, p. 25).
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A diversidade e as desigualdades sociais entre jovens assim 
como entre aqueles em vários países chamam atenção para singu-
laridades de mulheres jovens. Muitas se destacam em um movi-
mento feminista que vai além dos direitos institucionalizados por 
políticas, mas que apelam para cidadanias culturais ou contracultu-
rais, tendo o corpo como linguagem de protesto contra violências e 
amarras normativas codifi cadoras da sexualidade.  A busca por es-
tranhamentos, sexualidades não normatizadas podem ser também 
estímulo para saída, buscas, como a emigração entre jovens.

  Por uma perspectiva geracional juvenil se assume que há 
jovens com diferentes e até contraditórias bandeiras e muitos vi-
bram, mobilizam adrenalina, questionam o estabelecido, agitam 
vontade e transgressões. Ou seja, há que debater juventudes e fenô-
menos congêneres como sua mobilização territorial, relacionando 
determinismos da macropolítica, com insurgências, diversidade de 
formas à reação a desencantos. A tese implícita é de que a migração 
de muitos jovens pode ainda ter um sentido de insistência em um 
projeto, mesmo que individual, um tipo de insurgência. 

Paradoxalmente os que mais reclamam por autonomia, os 
jovens, subliminarmente, principalmente, requerem  mais  prote-
ção  contra os princípios da economia de mercado, contra modelos 
de desenvolvimento econômico que secundarizam a qualidade de 
vida dos serviços e da vida cotidiana, contra  repressivos dogmas 
sobre vivências de sexualidades, contra o imperialismo de lingua-
gens hegemônicas que não reconhecem performáticas variadas de 
comunicação e da crítica contra uma sociedade de insegurança e 
de ênfase  no direito por propriedade de bens e posição social,  na 
fama e no espetáculo, colaborando para que muitos jovens também 
desconheçam direitos de cidadania dos outros, das outras e tenham 
a violência como cultura.  

Chama atenção que nos documentos sobre juventude e mi-
gração, a questão da violência, da insegurança, do medo como estí-
mulo à migração só seja referida em termos de confl itos armados. Já 
em análises sobre juventudes no Brasil, a cultura da violência vem 
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assumindo estado alarmante e banalizado, e a vitimização de jo-
vens, principalmente negros que representam 6 em cada 10 jovens 
mortos pela polícia, é destacada, além de infl uenciar um estado de 
medo e insegurança que propicia a vontade de ‘se mandar’, mesmo 
quando o perigo seja apenas uma possibilidade.

Segundo o “Mapa da Violência. Crianças e Adolescentes no 
Brasil, 2012” (WAISELFISZ, 2012, p. 154):

Continua a crescer a vitimização juvenil por ho-
micídios [considerando o período 1998-2008]. Se 
em 1998 a taxa de homicídios de jovens era 232% 
maior que a taxa de homicídios da população não 
jovem (menos de 15 e mais de 24 anos de idade), 
em 2008 as taxas juvenis já são 258% maiores. 
Se essa é a média nacional, há ainda as Unidades 
Federadas com índices de vitimização acima de 
300%. Ou diversos estados com jovens represen-
tando mais da metade das vítimas de homicídio.

Já em estudo mais recente, o autor chama atenção para o 
perfi l por raça/cor dos homicídios de jovens: As taxas de morte 
por homicídio de jovens negros aumentam de 74,1, em 2011, para 
80,7 em 2012: crescimento de 8,9%. “As brancas também crescem, 
‘mas com ritmo menor: 4,7%” (WAISELFISZ, 2014, p. 124).

Nas falas de jovens, em pesquisas no Brasil, há ilustrações 
tanto de recusas a violências como o fascínio pelo seu exercício, 
confundido com o aparecer, o ser reconhecido e respeitado. A vio-
lência, entre populações sem poder, pode se associar ao prazer, ao 
consumo, à criação de identidade, o ter visibilidade na sociedade, 
uma forma de fama, de participação na s ociedade de espetáculo 
(BAUDRILLARD, 1990). 

No horizonte de expectativas dos jovens, as migrações interna-
cionais nestes tempos, em muitos países, viriam perdendo poder de 
atração, por muros, racismo, xenofobia e restrições à inclusão política 
e econômica. E se não há saídas coletivas nem projetos de trajetórias 
individuais para mudanças, as violências podem se confi gurar como 
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caminhos alternativos. Insisto, são tempos de desencantos, quer com 
projetos coletivos, quer com possibilidades de trajetórias de mobili-
dade individual. Há um elo perdido, desencontros entre o que que-
rem e como são os jovens e o que, segundo eles, seriam ocupações de 
seus espaços por outras linguagens que não as suas.

Com tal refl exão não se pretende, ingenuamente, legitimar 
violências, considerando que entre os jovens se há muitas vítimas, 
há também agressores. O que friso é que há que mais compreender 
práticas e expectativas de juventudes, por seu próprio verbo, senti-
do de ética e afi rmação por estéticas, ou seja, o nexo que fazem en-
tre cultura e política, resgatando, portanto, micropolíticas, recusas 
e vontades e cenários macro político-econômicos.

O entrelace entre juventude e gênero tem sentido mais am-
plo do que o necessário, mais insufi ciente, enfoque de direitos hu-
manos e de inclusão que informa os discursos sobre migrações e 
políticas no plano das Nações Unidas.  Jovens mulheres buscam 
ser sujeitos de desejo, de suas vidas, inclusive por busca de outras 
relações, inclusive com seus corpos, outros espaços, não familiares.

No entrelace entre gênero e geração, os e as jovens invocam 
libido, adrenalina, vontade de correr riscos, confi guram relações 
interpessoais, representação do outro/da outra e de si que se funda-
mentam em cenários culturais, aprendizagens sujeitas a traduções, 
reproduções e desconstruções por símbolos em confl ito, quando o 
velho e o novo se antagonizam. Os sentidos mesmos da diversidade 
de viver o sexual combinam símbolos que misturam socializações 
de instituições variadas.  Estudos sobre gênero e juventudes suge-
rem que há que mais recorrer ao debate sobre direitos sexuais nos 
debates sobre migrações, em especial de mulheres jovens e identi-
fi cações LGBT.

A combinação de categorias identitárias, quando não somen-
te gênero, mas posição de classe social, territorialidade e em muitos 
casos raça/etnicidade e orientação sexual implicariam perfi lhações 
juvenis diferenciadas em relação a oportunidades, desejos, expec-
tativas e inclusive ao direito de exercício das sexualidades e do ir 
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e vir, o que alerta quer contra generalizações sobre formas de ser e 
pensar a/da juventude quer contra avaliações sobre a abrangência 
de modernizações ou mudanças.

O potencial de crítica de muitos jovens viria se ampliando 
em tempos de sociedade de informações, inclusive sobre vários 
campos, como, por exemplo, a sexualidade, o direito de criar di-
reitos e contra desigualdades sociais de várias ordens. Mas tal po-
tencial crítico pode se realizar ou ser abortado de distintas formas.

Em tempos de desencantos quanto a projetos sociais, ressig-
nifi cam-se biografi as. Quando outros projetos que dependem de 
oportunidades sociais, como carreira, trabalho gratifi cante, perten-
ça a coletivos são marginalizados, o corpo, o seu remodelamento, 
o seu prazer e aparência, pode vir a ser uma forma de afi rmação, 
buscando-se espaços, trânsitos, transterritorialidades para outras 
buscas, marca geracional. 

 Em síntese, valem bem intencionadas propostas de políticas 
de migração, focalizando jovens, a minimização de riscos; proteção 
contra xenofobias; estereótipos que têm o jovem como o outro, ame-
açador; ênfase em  oportunidades de emprego e mobilidade educa-
cional. Mas há que sublinhar violências várias que afetam os jovens 
hoje, em particular por aparatos do Estado, desencantos e faltas de 
projetos políticos sociais ou mesmo de alternativas pessoais.   

Destituir os processos migratórios de um sentido que ainda 
os sustenta no imaginário civilizatório, qual seja, o de que outro 
destino é possível e que o indivíduo tem o poder de tentar tal pos-
sibilidade, ampliaria o sentido de impotência.

   A anulação do indivíduo, como sujeito de direitos e de 
desejos frente a razões de Estado no debate sobre positividade ou 
negatividade das migrações, ou da seleção dos eleitos para serem 
os nacionais, contribue para violências alimentadas, insisto, por 
desencantos.
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