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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):



76

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. 
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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 
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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). 



83

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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