
Joao Carlos Tedesco
-

Desejados e expulsos:
trabalhadores imigrantes na/como pandemia

 Notas de uma leitura conjuntural



Joao Carlos Tedesco

Desejados e expulsos:
trabalhadores imigrantes na/como pandemia

 Notas de uma leitura conjuntural

-

Passo Fundo
2020



© João Carlos TedesCo

Editoração

alex anTônio Vanin

rEvisão 

MiChele Palaoro

Créditos da Capa

adaPTação da obra elaborada 
Pelo arTisTa sérVio darko 
VuJiC. NovEl CoroNavirus 
Covid-19, womEN aNd mEN 

with mEdiCal faCE mask. 
CoNCEpt of CoroNavirus 

quaraNtiNE. abril de 2020. 
disPoníVel no behanCe: 

www.behanCe.neT/graPhiC4u.  
aCesso eM 12 ago. 2020.

projEto GráfiCo

aCerVus

imprEssão

all PrinT Varella

Conselho editorial 

anCelMo sChörner (uniCenTro)

eduardo knaCk (uFCg)

eduardo PiTThan (uFFs – Passo Fundo)

FederiCa berTagna (uniVersiTà di 
Verona)

gizele kleiderMaCher (uniVersidad de 
buenos aires)

helion PóVoa neTo (uFrJ)

huMberTo da roCha (uFFs – CaMPus 
ereChiM)

João Joel Carini (uFsM)

roberTo george uebel (esPM)

aCervus editora

aV. asPiranTe Jenner, 1274 - luCas 
araúJo - 99074-360

Passo Fundo - rio grande do sul - 
brasil

Tel.: (54) 99676-9020

e-Mail: aCerVusediTora@gMail.CoM

siTe: aCerVusediTora.CoM.br

as ideias, iMagens, Figuras e deMais 
inForMações aPresenTadas nesTa obra são de 
inTeira resPonsabilidade de seus auTores e de 
seus organizadores

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 

CIP – Dados Internacionais de Catalogação na Publicação 
_____________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
  Catalogação: Bibliotecária Jucelei Rodrigues Domingues - CRB 10/1569 
  

T256d      Tedesco, João Carlos 
Desejados e expulsos : trabalhadores imigrantes na/como 

pandemia : notas de uma leitura conjuntural / João Carlos 
Tedesco. – Passo Fundo: Acervus, 2020.  

128 p. : il. ; 18 cm. 
 

ISBN: 978-65-86000-17-7 
    

1. Trabalhadores - Imigração. 2. Imigrantes e pandemia. 
3. Trabalhadores estrangeiros. 4. Imigração - Aspectos 
políticos e sociais. I. Título. 

CDU:  930.9 
325.14 



Palavras iniciais 5

Entre o vírus e as concessões de vistos: 
dinâmicas políticas da pandemia 13

Fronteiras, alteridades, laços sociais: 
dimensões simbólicas e de representação 

social dos imigrantes 19

Necro e biopolítica: 
imigrantes como pandemia, a governabilidade e 

a produção da ilegalidade 31

Fronteiras que se abrem e que se fecham: 
mundos em movimento, soberania nacional 

e imigrantes desejados 43

Os braços na pandemia: 
a (in)visibilidade do trabalho imigrante 53

Entre solicitações e expulsões:
os vistos e o vírus– dinâmicas contraditórias 

de um mesmo processo 65

“Vírus democrático?” Estamos todos “no mesmo 
barco?”: 
falácias e divisões de classes 87

SumArio
-



“Pessoas se movendo, dissemina-se o vírus”:
as caronas ao coronavírus 95

Nota final de uma dinâmica em processo... 105

Notas 111

Fontes das imagens 119

Referências 122



5

“Os homens são como pássaros, quando não tem 
comida, vão a outro lugar buscá-la”

Aniymar de Castro, “Fronteiras e pássaros...”, 1997.

A pandemia do coronavírus, que se apresenta em pra-
ticamente todos os países do mundo, ao que se sabe, 

primeiramente detectada na China, alguns meses antes 
do final de 2019, vem atingindo milhões de pessoas1, 
vitimando com morte imenso contingente, tendo, nesse 
momento, os Estados Unidos na dianteira, seguido, nessa 
trágica realidade, pelo Brasil. Esse contexto vem promo-
vendo um amplo espectro de mudanças sociais, econômi-
cas, geográficas, culturais, políticas, etc., de difícil apreen-
são e entendimento até então.

A crise global que atinge a economia, em razão da 
fragilidade da estrutura de atendimento da saúde, vem 
(re)produzindo imensas desigualdades sociais, de renda, 
raça, gênero e regiões, bem como (re)dimensionando 
a mobilidade nos territórios nacionais (Pereira, 2020). 
Mobilidades, confinamentos, deslocamentos forçados, 
permissões ou não de entradas e saídas, produção da 
ilegalidade, mobilidades permitidas e outras inevitáveis 
(para trabalhadores imigrantes que necessitam do espaço 
da rua ou que estão em serviços essenciais), dentre 
outros processos, são parte integrantes da complexidade 

Palavras iniciais
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que a pandemia produziu nos espaços nacionais (Santos, 
2020a). 

Países vêm adotando várias ações para evitar a 
disseminação do vírus e tratar quem o contraiu, capacitar 
a infraestrutura hospitalar e de profissionais para o 
atendimento, enfrentar as consequências econômicas 
e projetar as soluções para os vários âmbitos sociais ao 
que se credita como pós-pandemia. As mudanças em 
vários âmbitos são tantas que, segundo Zizek (2020), a 
pandemia está fazendo com que o Ocidente tenha um 
outro relacionamento com a morte, principalmente na 
esfera da resignação, ou seja, aceitá-la como parte da 
vida, como fragilidade da existência, que um vírus chega 
e acaba com ela, sem a possibilidade real de postergá-
la ao máximo, bem como os relacionamentos sociais, 
familiares, de lazer, de ensino, no horizonte do trabalho e 
nas atividades econômicas.2

Alguns analistas enfatizam a dinâmica da globalização, 
pelas suas formas mais facilitadas de trânsito e mobilidade 
mundial de pessoas, de informação, de produtos, dos canais 
e meios para o translado de pessoas, como promotora da 
disseminação do vírus e, ao mesmo tempo, da dificuldade 
de controle. Vários expedientes foram lançados por 
governos no interior do estado-nação no sentido de evitar 
e/ou reduzir e controlar a mobilidade de pessoas nas 
fronteiras nacionais: isolamentos e quarentenas internas, 
impedimentos de continuidade dos meios que facilitavam 
o translado de alguns por via aérea, marítima e terrestre. 

A dinâmica da globalização foi alterada, fronteiras 
fechadas, o direito de mobilidade espacial perdeu força 
frente à militarização de fronteiras geográficas nacionais, 
cancelamento de voos, fechamento de aeroportos, etc., 
porém, a estrutura política da produção da ilegalidade 
(processos administrativos que identificam legalmente 
imigrantes) utiliza dos recursos e canais da globalização 
territorializada que interliga nações para viabilizar trans-
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lados forçados, em geral, mediados pela esfera pública. 
Numa perspectiva mais ambiental e estruturante da glo-
balização e seus malefícios, Boaventura de Souza Santos 
coloca que,

“[...] a recorrência das pandemias está ligada aos modelos 
de economia que dominaram nos últimos séculos. Estes 
modelos provocaram a desestabilização fatal dos ciclos 
vitais de regeneração da natureza, e, portanto, de toda a 
vida que compõe o planeta e de que a vida humana é uma 
ínfima fracção. A poluição atmosférica, o aquecimento 
global, os acontecimentos meteorológicos extremos e a 
iminente catástrofe ecológica são as manifestações mais 
evidentes dessa desestabilização”.3

O que se apresenta com maior visibilidade em meio 
à pandemia é uma globalização das desigualdades, esti-
muladas por grandes capitais e governos subservientes a 
esses (Santos, 2004). Muitos interesses estão em jogo e 
em pauta, estratégias geopolíticas, relações e acordos in-
ternacionais, discussões ideologizadas em torno da crise 
ou não do neoliberalismo econômico, do retorno e for-
talecimento do intervencionismo estatal, dos mercados 
globais, das “guerras híbridas” (essas muito mais fluídas 
e diversificadas em termos de ações)4, da reestruturação 
ou não da globalização e do capitalismo global, do novo 
bi(ou tri)partidarismo (China/EUA, acrescidos de uma 
ação maior da Rússia em termos de poder e de geopolí-
tica), bioterrorismo, nacionalismos alimentados por re-
gimes autoritários ainda que legitimados por horizontes 
democráticos como é o caso atualmente do Brasil, Rússia, 
Hungria, Polônia, Turquia, Chile, dentre outros.  

A pandemia vem alterando um amplo processo socio-
cultural, de sociabilidades, de convívios, de uso desme-
surado de canais de comunicação digital para as relações 
sociais, bem como para o trabalho, educação, ações políti-

http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/597924-o-coronavirus-mata-mais-em-areas-com-maior-poluicao
http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/598217-o-aquecimento-global-atual-e-10-vezes-mais-rapido-do-que-os-eventos-anteriores-artigo-de-jose-eustaquio-diniz-alves
http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/598217-o-aquecimento-global-atual-e-10-vezes-mais-rapido-do-que-os-eventos-anteriores-artigo-de-jose-eustaquio-diniz-alves
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cas, religiosas, dentre outras. Estamos nessa fase da globa-
lização; é a grande onda do paradigma tecnológico digital, 
do grande dinamismo da digitalização das vidas humanas 
e do controle social mediado pelas tecnologias de vigilân-
cia e da inteligência artificial (alguns chamam essa fase 
de um “capitalismo de vigilância” em que o papel do esta-
do e seus aparatos humanos e jurídicos não são mais tão 
necessários para produzir controles sociais); é a interface 
entre cérebro-máquina (mentes conectadas, faces digita-
lizadas). Isso explica o imenso lucro obtido por empresas 
que viabilizam internet e tecnologias outras de comuni-
cação como a Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (Goo-
gle), Facebook, dentre outras, nessa primeira metade do 
ano de 2020, tão propalado pelas mídias globais.5

Em alguns aspectos, não há dúvida de que há ou ha-
verá um grande divisor de águas entre o antes e o depois 
da pandemia e que as tecnologias mencionadas de inter-
net e provedores de computação em nuvem, como Micro-
soft, Google, IBM, Dell, Oracle, HPE e Cisco, e de outros 
canais, tendem a ampliar seu uso mesmo pós-pandemia 
para horizontes laborais, educacionais, de social control 
(esse, tão desenvolvido na China, Japão, Coréia do Sul e 
do Norte, dentre outros países, e que serviu muito para as 
ações de isolamento durante a pandemia), de intermedia-
ção mercantil, etc. 

Uma das estratégias da esfera pública governamental 
nessa epidemia foi ou continua sendo em alguns países 
os lockdowns. Ação altamente questionada por grupos so-
ciais de várias matizes políticas, religiosas e econômicas; 
profundamente evitada pela população e o campo eco-
nômico do território atingido em razão dos bloqueios de 
mobilidade, da privação das liberdades, do fechamento de 
postos de trabalho, do estancamento do processo produ-
tivo, permanecendo apenas os elencados como trabalhos 
e setores essenciais, não restando à população em geral 
a obrigação do cumprimento da medida, como diz Zizek 
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(2020)6, uma ferramenta disciplinatória, que torna as pes-
soas vítimas indefesas e que devem, portanto, ser isoladas 
para o bem delas. O isolamento forçado ou o auto isola-
mento evitaria a contaminação viral; o temor de uma se-
gunda onda, anteciparia o esperado pico da contaminação 
e sua queda sucessiva, à espera da vacina e que o vírus não 
produza tantas variações para que ele não drible os efeitos 
dela, ou a espera pela “imunidade de rebanho” (esta, tão 
propalada por governantes, como o do Brasil).

Não há dúvida de que estamos vivendo uma conjun-
tura de pânico mundial. O fechamento de fronteiras para 
alguns (uns passam, mas, em geral, imigrantes laborais e 
de alguns países, não), ao mesmo tempo, essa ação, acaba 
ferindo o direito internacional de solicitação de refúgio. 
Não podemos esquecer que o capitalismo não vive sem 
mobilidade por muito tempo; ela lhe é intrínseca. A mo-
bilidade é uma realidade mundial, somos todos migran-
tes, passíveis de nos tornarmos refugiados (catástrofes 
ambientais, conflitos políticos, ambientes em destruição, 
etc.). Insistimos que nesse cenário, os estigmas, os pre-
conceitos, as reações negativas em relação aos imigrantes 
exacerbam-se como se eles fossem os culpados por esse 
contexto de pânico e perigo geral. Negros africanos e hai-
tianos, no caso brasileiro e em outros países ocidentais, 
sofrem ainda mais as consequências e incorporam com 
mais intensidade as desigualdades sociais, regionais, cul-
turais e raciais endêmicas.

No tocante ao tema central de nossa singela reflexão 
em meio à pandemia, que é sobre os imigrantes e, em par-
ticular, o campo do trabalho que os envolve, nesse con-
texto, não há dúvida de que são eles os mais vitimados 
por essa realidade.7 Ações políticas de governos nacionais 
produziram (ainda o estão fazendo) expulsões, narrati-
vas que se alimentam pelo conteúdo do imigrante como 
ameaça, redobrando, com isso, a xenofobia. Segundo as 
Nações Unidas, até final de junho de 2020, foram mais de 
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duas mil normativas (leis) restritivas em relação à imi-
gração adotadas em várias partes do mundo (Charleaux, 
2020). Essas foram de todo o tipo, desde expulsões, não 
permissão de entrada, não concessão de vistos, fronteiras 
fechadas, políticas sociais e emergenciais excludentes. 

Nesse cenário, imigrantes estão sendo vistos como 
estorvo, deslegitimados no interior dos países, quando 
não culpados de serem disseminadores do coronavírus, 
portadores de doenças, um peso a mais no já enfraqueci-
do e/ou limitado sistema de saúde e de auxílio financeiro 
emergencial, frente a um mercado de trabalho que vem 
apresentando altos índices de desemprego, tendo, princi-
palmente, os indocumentados ou ilegalizados como pon-
ta de lança desse processo conflituoso, pelas condições 
sociais, de higiene, de moradia e infraestrutura urbana e 
sanitária em seus espaços de convivência, em geral, na pe-
riferia de grandes cidades.

A ONU estimou que, em 2019, o número global de 
imigrantes internacionais atingiu mais de 270 milhões, 
sendo que de 2010 até final de 2019 foram mais de 50 mi-
lhões de novas migrações (ONU, 2020).8 Segundo a mes-
ma fonte, estima-se que até 2050 mais de 150 milhões mi-
grarão em razão de consequências ambientais tais como 
desertificação, erosão litorânea, acidificação de oceanos, 
salinização de terras, principalmente da África Ocidental.

Estudiosos informam que a pandemia atingiu em 
cheio imigrantes por razões arroladas acima e, também, 
por muitos deles estarem atuando em setores da linha 
de frente dos serviços que envolvem ações estratégicas 
e inevitáveis das medidas lançadas para combater o co-
ronavírus (Charleaux, 2020).9 A própria subnotificação 
da pandemia atinge fortemente imigrantes e refugiados. 
Nos EUA, por exemplo, negros e latinos são as maiores 
vítimas do coronavírus. Os dados apontam que a cidades 
estadunidenses com imigrantes brasileiros e hispânicos 
têm 30% mais mortes do que a média dos EUA (Pereira; 
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Bersani, 2020).10 No Brasil, por exemplo, não há a variá-
vel “nacionalidade” nos registros de morte da Covid-19, 
nem marcadores em torno do horizonte étnico-racial; 
isso, sem dúvida, impede um melhor registro de informa-
ções e identificações em torno da imigração, das questões 
raciais, etc.

Na realidade, o que assistimos até então é que o fenô-
meno migratório é pouco levado em conta nas ações pro-
tetivas, ou seja, nas medidas oficiais raramente há menção 
a eles. Muito pelo contrário, os países estão aproveitando 
o fato para fechar suas fronteiras, bem como repatriar os 
imigrantes, quando, como já mencionamos, não atribuir 
a eles a proliferação do vírus em razão de sua mobilidade 
geográfica (Ruseishvili, 2020).

Tendo alguns elementos disso tudo presente, as no-
tas introdutórias de reflexão em torno da ligação entre 
pandemia, migração e imigrantes trabalhadores, o texto 
busca contextualizar aspectos da realidade de imigrantes 
frente à crise econômica, de emprego e de saúde pública 
nesse contexto em andamento.11 Sabe-se que é difícil falar 
em imigrantes e imigração de uma forma genérica e em 
uníssono principalmente nesse contexto que estamos vi-
vendo; há especificidade nas relações, legislações, sujeitos 
sociais, nacionalidades e etnias, contextos de recepção e 
muitas eteceteras que os envolvem e os diferenciam ain-
da muito mais em razão do período de exceção vivido. 
Migrações, migrantes e não-migração são construções 
sociais e que são conduzidas por uma série de fatores e 
especificidades.
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Construção do 
muro que divide 
a fronteira dos 
EUA com o 
México durante 
o governo 
Trump.

Fonte: 
Nation of 
Change.
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Sabemos que o modo de produção capitalista se carac-
teriza pela mobilidade, pela dinâmica do movimento 

de mercadorias, dinheiro, informação, pessoas, capitais, 
tecnologias, etc. A mobilidade possibilita-lhes a todos 
constituírem-se; ela é a sua força motriz. Nada mais anti-
capitalista que as fronteiras fechadas, o controle da mobi-
lidade de fatores que lhe são constitutivos. 

Para isso, a globalização intensificou-se nas últimas 
décadas, as informações transcenderam fronteiras, os 
imigrantes tornaram-se transnacionais, os capitais são in-
vestidos instantaneamente e auxiliados pelas tecnologias 
de informação e comunicação (redes e TCIs) sem limites 
de fronteiras, o estado-nação e seus governos vêm per-
dendo força frente a esses processos, voos e mais voos 
entre aeroportos interligam nações e regiões, dentre uma 
série de outros elementos móveis que a dinâmica capitalis-
ta necessita e incentiva. 

Nesse sistema, para encorajar o setor de turismo, de-
senvolve-se nas pessoas o desejo de viajar, de conhecer 
novos espaços, em última instância, de migrar, buscar 
novos espaços, correlacionando isso tudo à representação 
de investimento, de aprendizagem, de capital social, de 
vida melhor, etc. 

Entre o vírus e as concessões de vistos: 

dinâmicas políticas da pandemia

Tempos difíceis 
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No entanto, há um horizonte re-

lacional disso tudo que não possui a 
mesma dinâmica, que são os imigrantes 
laborais, os refugiados, os expulsos por 
causas múltiplas e que precisam trans-
por muitas barreiras físicas e simbólicas 
para se deslocarem. Para determinadas 
pessoas, identificadas com nações, ra-
ças, credos e regiões no mundo, esse 
processo não é tão dinâmico e nem ex-
presso como condição necessária em 
termos estruturais.

Nacionalismos, muros, fronteiras 
físicas e simbólicas, proibições do di-
reito de ir e vir, expulsões, estigmati-
zações do estrangeiro, dentre outras 
questões, acirram-se em razão dessas 

mobilidades humanas não abertamente demandadas por 
governos e sociedades que, em geral as recebem e inten-

Imigrantes 
reivindicam serem 
contemplados pelo 
auxílio financeiro 
público nos 
Estados Unidos. 
Os que estão 
indocumentados 
não são 
contemplados. 
Entre março 
a meados de 
maio, o governo 
americano já tinha 
expatriado mais de 
20 mil mexicanos 
considerados 
ilegais.

Foto: 
Caitlin O'Hara/
Reuters

Fonte: 
Revista Veja!
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sificam-se em momentos de pandemia. A realidade deste 
mais de meio ano de sua existência, vem nos dando essa 
fotografia.

O desemprego intensificado, os trabalhos informais e 
o subemprego aumentando imensamente, a precarização 
e a flexibilização aliada à dinâmica uberizadora das pla-
taformas digitais e dos comércios on-line, bem como da 
estratégia do capital em imprimir o home office alterando 
imensamente a simbologia, a utilidade e a estrutura espa-
cial da casa, dentre uma série de outras questões presentes 
nos trabalhadores que vivem de salário ou de rendimento 
do auto emprego intensificaram-se com a pandemia. Essa 
vem demonstrando que a desigualdade, a dimensão das 
classes sociais, das oportunidades, dos cuidados de saúde, 
etc., engendram ou aprofundaram os já existentes proces-
sos amplos de diferenciação e discriminação.

Entendemos que a riqueza e renda de um lado acu-
mulam-se na proporção da vulnerabilidade e exclusão de 
outro, como elementos congênitos da estrutura capita-
lista. Ou seja, essa estrutura, ao mesmo tempo que con-
centra capitais econômicos, o faz na mesma proporção 
referente à pobreza. Na luta pela obtenção dos cuidados 
da saúde em razão das atestações positivas do vírus, da 
incorporação dos minguados recursos financeiros libe-
rados pela esfera pública, bem como a incorporação de 
trabalhos/empregos reduzidos em razão da crise ocasio-
nada pela atual conjuntura de pandemia, esses processos 
diferenciadores revelam seu poder e sua lógica.

Pandemias, catástrofes ambientais, aquecimento glo-
bal, crises econômicas, desigualdades sociais, etc., tendem 
a atingir com mais intensidade e consequências nefastas 
os mais empobrecidos (Santos, 2020). Com isso, os deslo-
camentos humanos aumentam em proporções extremas, 
bem como os desafios para enfrentá-las.

Países se fecham, fronteiras nacionais surgem e de-
finem também outras dimensões fronteiriças. Em alguns 
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países, imigrantes, em geral, são controlados; tanto o em-
pregado, quanto o patrão, em algumas situações e espaços, 
passam pelo mesmo crivo do controle estatal, porém, com 
probabilidades maiores de porosidade para o segundo.

Governos viabilizam deportações em massa, como 
é o caso dos Estados Unidos e alguns países da Europa, 
outros legitimam sua recepção, como é o caso do gover-
no Bolsonaro, no Brasil, ao justificar a repatriação de imi-
grantes brasileiros indocumentados dos Estados Unidos. 
Medidas de excepcionalidades justificam-se, principal-
mente aquelas de expulsão e de não concessão de vistos. 

René Girard, na obra “Le bouc émissaire” (O bode 
expiatório) coloca que nesta crise sanitário-econômica, o 
imigrante é esse inimigo comum e culpado, que deve ser 
identificado, combatido e eliminado, na mesma forma do 
vírus, ou seja, não o deixar romper com a lógica comum 
da vida social, para poder ter a coesão e a ordem existente 
na comunidade original. O imigrante foi eleito pela ex-
trema direita nacionalista e populista o diferente, o que 
atrapalha.

Países, em razão da pandemia, estão adotando práti-
cas, consideradas de segurança, mas que também servem 
para controlar os fluxos migratórios e escolher o imigran-
te desejado, através do já conhecido Golden Visa, ou o 
“Passaporte de Imunidade”. Portugal é um dos países que 
já adotou algo assim, ou seja, o visto fica condicionado a 
um amplo controle de saúde do viajante (turista, imigran-
te, refugiado, etc.). Porém, na mesma proporção da exi-
gência para novas entradas, há saídas em massa do país. O 
aeroporto de Lisboa, conforme, tanto o jornal O Globo (3 
de maio de 2020, p. 20), quanto o site UOL (14 de maio 
de 2020), virou centro de peregrinação de brasileiros que 
buscavam retornar de Portugal. Com o desemprego au-
mentado na proporção da pandemia, milhares de brasilei-
ros perderam o emprego e buscavam retornar ao Brasil.
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Políticas contraditórias de vários países, dentre eles, 
Portugal, que pressionado por setores de grande presença 
de imigrantes, em algum momento, expulsa, porém, em 
outro, atrai os que o país quer (agora, os profissionais 
da saúde), promove regularização, seleciona, desenvolve 
critérios para se inserir e facilitar ou não a sua presença. 
Com a mesma força que os estigmatiza, os atrai, os expul-
sa e os seleciona para se inserirem dependendo da situa-
ção do país (quando das vacas gordas, atrai; em período 
das magras, os expulsa); nessa última situação, legitimam-
-se as expulsões. A pandemia vem demonstrando a força 
e a determinação de governos e estado-nação na gestão 
migratória, inclusive, produzindo know how para ações no 
pós-pandemia. 

A porta dos fundos - para ninguém ver - é acionada 
quando governos precisam de imigrantes como é o caso 
agora para colheitas e/ou plantio de cultivos num cená-
rio de carência provocada pela pandemia, ou, então, para 
instigar o retorno para casa, pela expulsão de indocumen-
tados, por questões administrativas, as quais tendem a 
produzir, com a pandemia, com mais facilidade a ilega-
lidade e a consequente criminalização e judicialização do 
imigrante. Quando o cenário não lhes é favorável, gover-
nos erguem muros, fecham as portas de frente, imprimem 
legislações restritivas.

Na mesma concepção simbólica da porta dos fundos, 
estão os imigrantes que buscam direitos, muitos enfren-
tando protestos de autóctones pelo fato de serem também 
contemplados por políticas públicas; lutam por seus entes 
queridos que são contabilizados nos dados das mortes, 
das filas nos sistemas de saúde, dos infectados, das valas 
comuns, que não podem, como acontece em geral com 
todos os infectados vitimados pela morte, nem velar seus 
familiares, muito menos transladá-los para seus espaços 
de pertencimento simbólico e nacional.
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Migrantes 
chegando ao sul da 
Itália aguardando 
resgate.

Foto: 
Guglielmo 
Mangiapane/
Reuters

Fonte: 
Revista Veja!
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A realidade imigratória atual, não muito diferente do 
que foi sempre, é complexa e diversa em razão de su-

jeitos, lugares, tempos, etc. Os fenômenos migratórios são 
processos históricos que transcendem o tempo, o espa-
ço e as fronteiras em suas variadas dimensões. Como diz 
Bauman (2017), as migrações produzem outros tempos, 
outros espaços e outras fronteiras; expressam e produ-
zem realidades governadas não só pela oferta e demanda 
de imigrantes, mas são fenômenos sociais, históricos, cul-
turais, identitários e antropológicos. 

O aumento das desigualdades socioeconômicas mo-
tiva segmentos crescentes de população a tomarem a via 
da emigração. A decisão de emigrar se apresenta como 
estratégia de diversificar os riscos, os limites da vida 
econômica, ambiental, das catástrofes, das perseguições 
e violências, da pobreza em geral; alguns membros da 
família emigram para propiciar melhores condições aos 
que ficam. Porém, há migrações coletivas, diásporas, de 
membros isolados e famílias inteiras (Castles; Miller; Me-
zzadra, 2004). 

Desse modo, causalidades, espacialidades, seletivi-
dade de sujeitos, destinos, recepção, integração, diferen-
ciação entre grupos, legislações, enfrentamentos, limites, 

Fronteiras, alteridades, laços sociais: 

dimensões simbólicas e de 
representação social dos imigrantes
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temores, resistências, barreiras, etc., dão o tom da multi-
plicidade de fatores envolvidos.

Um dos temores desse processo migratório para as 
sociedades de destino, em particular para a esfera gover-
namental, é a incerteza de serem capazes de governar/
controlar os fluxos crescentes de migrantes (Dal Lago, 
1999). São por demais conhecidos os processos de dis-
criminação no campo de trabalho e da vida social que os 
envolvem. 

Na Itália, Espanha, França e Estados Unidos essa re-
alidade é bem intensa (Cesareo, 2017; Ambrosini, 2017). 
Porém, há contraposições, movimentos sociais de imi-
grantes, muitos deles com apoio de entidades de autócto-
nes. Um desses é o denominado “Um dia sem imigrantes”, 
que já ganhou repercussão mundial, envolvendo milhões 
de imigrantes, em particular, nos Estados Unidos. O pro-
testo objetiva conscientizar a sociedade de destino da im-
portância dos imigrantes. Nesse dia de protestos e refle-
xões, muitos negócios fecham por falta de trabalhadores, 
filhos ficam em casa cuidando dos pais idosos, casas de 
apoio fecham por não possuírem funcionários, alunos e 
professores de escolas fazem limpezas em banheiros, etc., 
colheitas de frutas não são feitas, dentre um infindável 
conjunto de atividades que sofrem alterações.

Em 2017, por exemplo, quase todos os restaurantes 
de Nova York fecharam nesse dia de protesto, pois consta-
tou-se que mais de 70% dos trabalhadores eram imigran-
tes; muitas indústrias também fecharam ou reduziram sua 
produção; em 2018, mais de 1,5 milhões de operários do 
setor eram imigrantes em condições de irregularidade. As 
políticas anti-imigração de governos, em particular, o de 
Trump, constituíram-se em pautas do protesto.12

Na visão de Koltai (2000), os laços sociais envolven-
do imigrantes se constituem na ótica do obstáculo, pois 
o outro é sempre um suspeito, alguém que quer invadir, 
provocar dúvidas, ocupar lugar e usufruir. O estrangeiro 
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é visto como o outro, um corpo estra-
nho pertencente a um corpo biológico e 
cultural que deve ser, senão eliminado, 
controlado, subordinado e inferiorizado 
(Foucault, 2015) e, quando há o temor 
de ser portador de males (doenças), sua 
performance negativa se fortalece. Isso 
tudo amedronta e, num cenário de epi-
demia como o atual, a questão da higie-
ne corporal e a incompreensão linguís-
tica também servem de argumento para 
preocupações em torno da disseminação 

do vírus. Nesse sentido, vários grupos que atuam junto 
a imigrantes no mundo preparam materiais com orien-
tações em várias línguas. No Brasil, isso também vem se 
evidenciando, fato que revela os limites e o estado maior 
de vulnerabilidade a que se encontram os imigrantes.

A deportação e outras ações de expulsão, inadmissão, 
detecção, acordos de extradição entre países, tornam-se es-
tratégias para se livrar dos indesejáveis, dos perigosos entre 
as “classes perigosas”, dos eternos suspeitos (Tucci, 2018). 

Protesto de 
imigrantes 
nos EUA, em 
2017, no evento 
denominado 
“Um dia sem 
imigrantes”.

Foto:
Alicia 
Caldwell and 
Amy Taxin/ 
Associated 
Press

Fonte: 
Taiwan News.



22

A deportação, além de ser eficaz em termos objetivos 
(reduzir a presença de imigrantes indocumentados ou ile-
galizados), produz a representação da provisoriedade, da 
vulnerabilidade, de um sujeito que não reivindica e não 
é participativo na vida política e se fecha entre si (os co-
-nacionais). 

Como diz Sayad (2008, p. 11), nessa realidade, imi-
grantes preferem “se retirar, se refugiar dentro de seu 
medo escondido [...], optar pela máxima discrição pos-
sível ou, dito de outra maneira, pela menor visibilidade 
[...], nos mesmos espaços, o espaço das relações sociais, o 
espaço de moradia, o espaço de trabalho principalmente, 
todos espaços onde nos encontramos na maioria das ve-
zes entre nós mesmos, entre imigrantes, e muitas vezes 
entre imigrantes da mesma origem”.

Talvez, como diz Sayad, adotar a estratégia compor-
tamental do anonimato pode ser entendida como positi-
va, serem vistos como “bons imigrantes”, como forma de 
evitar controles migratórios, mas, também, podendo não 
contemplar direitos presente nas legislações em torno das 
migrações dos estados onde eles se encontram. O “bom 
migrante”, o hóspede invisível e “bem-educado”, talvez 
consiga evitar a provisoriedade (Sayad, 2008), mas, como, 
já falamos, essa interiorização de si e dos demais (autócto-
nes) em relação a eles, precisa excluí-los do campo políti-
co e jurídico do país (Ruseishvili; Chaves, 2020). É o que 
aconteceu (e ainda se faz presente) nas filas das agências 
da Caixa Federal para receber o auxílio emergencial de 
R$ 600,00 em que autóctones reclamam e reprimem, ten-
tando expulsar imigrantes presentes na fila por entender 
que eles não têm direito, não são trabalhadores nacionais; 
portanto, não recorrendo aos seus direitos, deixar ser ex-
plorado no trabalho e estigmatizado socialmente, talvez a 
contraposição e o temor da provisoriedade possam ser re-
duzidas. A construção da cidadania, para imigrantes, tem 
um preço; precisa de enfrentamento e contraposição, de 
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luta por políticas inclusivas, que afastem o risco constante 
da deportação, da provisoriedade, das ações de controle 
social do estado (Ruseishvili; Chaves, 2020).

A modernidade, diz Kristeva (2000), no mesmo mo-
mento em que descobriu a alteridade, a rejeitou e/ou a di-
ficultou, tornando-a problemática no meio social. Mas, ao 
mesmo tempo, revelou que somos estrangeiros para nós 
mesmos, pois habitam dentro de nós dimensões de alte-
ridade que não conhecemos, estranhezas dentro de nosso 
próprio ninho. Buscamos eliminar a estranheza no estran-
geiro, pois ele contém a alteridade que nos ameaça, antes 
mesmo que a reconheçamos como própria, como nossa.  

Diz Koltai (2000) que o estrangeiro, ao ser desco-
berto, produziu-se a separação e a intolerância, como se 
os “descobertos”, os estranhos e estrangeiros, não conse-
guissem responder às prescrições do tempo da moder-
nidade. Esse outro é sempre suspeito, quer nos invadir, 
introduzir-se em nosso interior, usufruir-nos, tornar-nos 
culpados, provocar-nos a vergonha, a dúvida (Koltai, 
2000). Por isso que estrangeiros são os que permanecem 
fora do grupo, significa automaticamente negar a própria 
condição humana e social ao outro. 

Nessa dimensão, rejeitando o estrangeiro, se está 
seguro de não ser contaminado por ele, se está seguro 
igualmente de sua própria coerência e identidade (Kris-
teva, 2000); “[...] o estrangeiro faz mal àquele que recusa 
a interrogação, pois justamente, o papel do outro em sua 
pura alteridade, do estrangeiro, é sempre questionar nos-
sas certezas” (Enriquez, 1998, p. 40).

Kristeva (2000) lembra os imigrantes e os bárbaros 
como representação da ameaça, invasores de cidades e 
desestabilizadores de uma dada cultura, língua, religião, 
nacionalidade. A diferença gera questionamento, balança 
o que parecia estar sólido, gera provisoriedade e, como 
consequência, instabilidade. O migrante, por exemplo, é 
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um ser provisório, sua provisoriedade temporal e espacial 
é também subjetiva.

A identidade do migrante estaria ligada a essa tempo-
ralidade, permitindo um sentimento de familiaridade 
interligando passado, presente e futuro. A sensação de 
provisoriedade funcionaria como uma “ancora” que lhe 
permitirá sobreviver longe (especialmente) de sua his-
tória, de suas crenças, valores, costumes, enfim de tudo 
aquilo que era conhecido, familiar, mas que agora está 
afastado. Pensar na possibilidade, mesmo que remota, 
de seu retorno lhe permitiria assegurar-se como indivi-
duo numa sociedade estranha (Oliveira, 2005, p. 163).

A transitoriedade dificultará a adaptação e a organiza-
ção da vida: trabalho, moradia, relações sociais e afetivas, 
tudo terá contornos imprecisos e frágeis (Koltai, 2000). 
Por isso, o migrante, em geral, projeta sempre retornar ao 
seu espaço de origem. A provisoriedade justifica muitas 
coisas, mas não lhe faz bem, é produtora de conflitos, ten-
sões, temores e transição. 

Nessa dimensão do tempo no espaço de destino, Elias 
e Scotson (2000) fornecem-nos uma bela análise sobre os 
que já estão estabelecidos e os que vêm de fora habitar os 
espaços dos anteriores. Na análise deles, há uma contínua 
preocupação com os “de fora”.  Os autores demonstram 
processos de construção social da marginalidade, que vão 
além de fenômenos raciais e de classe. Elementos como 
hierarquia social, auto-imagem, estigmatização, orgulho/
poder, medo, pertencimento grupal, tradição cultural, 
temporalidade de existência, estilo de vida, coesão e so-
lidariedade social entre grupos, prestígio, relações de po-
der no cotidiano, imagens e símbolos de superioridade, 
depreciação e inferiorização de outras camadas, imagens 
estereotipadas, etc., são aspectos trabalhados na pesquisa 
dos autores. 
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O grupo estabelecido atribuía aos seus membros carac-
terísticas humanas superiores; excluía todos os mem-
bros do outro grupo de contato social não profissional 
com seus próprios; e o tabu em torno desses contatos 
era mantido através de meios de controle social como a 
fofoca elogiosa no caso dos que o observavam, e a ame-
aça de fofocas depreciativas contra os sujeitos de trans-
gressão (Elias; Scotson, 2000, p. 20).

Os autores falam de um estrangeiro moderno, fruto da 
mobilidade social, um estranho no sentido espacial e cul-
tural. Os estrangeiros, que podem ser imigrantes, são vis-
tos como potenciais concorrentes no mercado de trabalho; 
além disso, vizinhança, convivência, tradições, contatos, 
redes sociais, usos e costumes, enfim, códigos não escritos, 
reproduzidos como “espírito comum” e que unia as famí-
lias dos estabelecidos, passam, segundo esses, a balancear 
seus fundamentos com a presença dos outsiders.

A existência de um grupo de outsiders que não partilha 
do reservatório de lembranças comuns nem tampouco, 
ao que parece, das mesmas normas de respeitabilidade 
do grupo estabelecido age como um fator de irritação; é 
percebida pelos membros desse grupo como um ataque 
a sua imagem e a seu ideal de nós. A rejeição e estig-
matização dos outsiders constituem seu contra-ataque 
(Perrone, 2005, p. 21). 

O grande desafio desse grupo, portanto, era dificultar 
a presença de desconhecidos que se avizinhavam fisica-
mente e em termos de objetivos de vida principalmente 
no campo do trabalho (Perrone, 2005). As realidades que 
posicionam os grupos são configuradas no agir social; as 
estratégias acionadas vão refletir processos de grupos, 
“carisma de grupo” (Cotesta, 2002, p. 35). O carisma de 
grupo expresso pela zona operária mais antiga dos estabe-
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lecidos se fundamenta na própria sociabi-
lidade construída no decorrer do tempo e 
se manifesta em processos simbólicos de 
normatização social, regras, estilos e códi-
gos morais difusos no grupo. No convívio, 
as diferenças passam a ser demarcadas, 
configurações de relações vão produzir si-
tuações de competição, conflito, diferen-
ciações e, talvez, com o tempo, também 
processos de acomodação.

O novo chegado não é marginal enquanto se encontra 
em um outro lugar, mas porque naquele local se encon-
tra um grupo social constituído com suas regras, os seus 
códigos, a suas distribuições de poder, que não abre as 
portas aos outros, mas atua ativamente para mantê-los 
à margem da sociedade. Assim se compreende melhor 
como o estrangeiro deve permanecer marginal na socie-
dade que vive e trabalho (Cotesta, 2002, p. 38).

Fronteira 
internacional 
murada entre 

Estados 
Unidos e 

México, em 
2016.

Fonte: 
Wikimedia 
Commons
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A construção da identidade do grupo dos mais “an-
tigos” passa a ser fundamental para expressar sua impor-
tância e legitimar a exclusão dos novos chegados. A legiti-
midade da noção de “velhas famílias” se dá, também, pelo 
horizonte das “famílias conhecidas” em sua localidade e 
que se conhecem há várias gerações; significa que quem 
pertencer a uma família antiga

“[...] não apenas tem pais, avós e bisavós como todo o 
mundo, mas que seus pais, avós e bisavós são conheci-
dos em sua comunidade, em seu meio social e são geral-
mente conhecidos como pessoas de bem que aderem ao 
código social aceito desse meio” (Elias; Scotson, 2000, 
p. 171).

Nesse horizonte migratório, os autores percebem os 
mecanismos de inclusão/exclusão que se configuram nas 
relações entre radicados e externos, vistos também como 
expressão de processos mais amplos da sociedade. Os me-
canismos de exclusão e estratégias de diferenciação fazem 
com que, através da chegada dos novos moradores, os es-
tabelecidos adquiram prestígio e honorabilidade; subme-
ter, envergonhar, desprezar e difamar transferem poder e 
superioridade aos outros. O poder de estigmatizar reforça 
a dominação e a superioridade do grupo estabelecido; é 
importante criar contrapontos para se legitimar no espa-
ço e nas relações sociais.

Na dimensão menos radical entre “nós” (os de den-
tro) e “eles” (os de fora), Simmel (1983) analisa o estran-
geiro como um sujeito ambivalente. A questão do estran-
geiro revela o olhar sensível do autor acerca do mundo 
movimento com a modernidade, com o capitalismo ga-
nhando corpo, com o metropolitismo padronizando a 
vida urbana, massificando ações, gostos e consciências, 
com as reações dos indivíduos, sua resignação e contra-
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posição, sua liberdade e as formas cativas de sociação, sua 
evolução e suas rupturas. 

Para Simmel (1983), o estrangeiro participa e provo-
ca um cenário que une dimensões contrárias: pertenci-
mento e ruptura, alteridade e desejo de participar, distan-
ciamento e proximidade, socialização e dessocialização 
(Raphael, 1986, p. 257). Ele é um recém-chegado e que 
terá de definir sua situação/localização e representação 
no mundo; alguém que tem grande tendência de permane-
cer nas margens, uma vez que seu mundo natural é outro 
e a sociedade de acolhimento não consegue lhe assegurar 
inclusão, mas que atrai e está no centro das atenções. 

O estrangeiro também está exposto ao risco econô-
mico, no mercado de trabalho, na lógica do dinheiro; é o 
que não tem vínculos; é móvel e imprime relações oca-
sionais, objetivas; não possui vínculos afetivos, parentais, 
nem redes sociais, isso pode lhe conferir liberdade, obje-
tividade e exposição aos limites, à fragilidade e aos riscos.

O estrangeiro, para Simmel, é aquele cidadão “que 
não é daqui e está ali”; representa a mobilidade que nos 
intriga e pode nos invejar; é uma “não-relação” (não se co-
nhece e não se reconhece, está no espaço de outrem, está 
perto e longe), sua presença reafirma nossa singularidade 
e diferença, bem como, e em razão disso, os processos de 
exclusão e marginalização social (Waizbort, 2000).

A unificação de proximidade e distância envolvida em 
toda a relação humana organiza-se, no fenômeno do 
estrangeiro. [...]; a distância significa que ele, que está 
próximo, está distante; e a condição de estrangeiro sig-
nifica que ele, que também está distante, na verdade, 
está próximo, pois ser um estrangeiro é naturalmente 
uma relação muito positiva: é uma forma específica de 
interação (Simmel, 1983, p. 182).
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Noções de vagabundo, desqualifica-

do, sujo, errante e perigoso vão se pro-
duzir a partir dessa dialética do “de fora” 
com o “de dentro”; é nessa intimidade 
de atração (do diferente, da pluralidade 
e repulsão, do desejo de diferença) que 
o jogo recíproco (defesa/ataque) formu-
la tensões, funcionalidade e exclusões, 
coloca em questionamento a identidade 
social e sua assimilação. 

O imigrante, o estrangeiro é um 
aventureiro; pela sua excentricidade, 
expressa um sentimento trágico da vida, 

uma capacidade ainda que fragmentária, passageira, rápi-
da e presentista de sentir, de significar e de dar conteúdo 
à vida. A condição de estrangeiro (adjetivado na figura 
do aventureiro) é sempre marginal como aquela dos po-
bres e dos inimigos internos; não é um membro do “nós”; 
pertence, como nós, à comunidade humana em geral, mas 
não pertence à nossa comunidade específica. 

Acampamentos 
de refugiados 
Ruhingyas em 
Bangladesh 
revelam a 
dificuldade 
de aceitar os 
que “são de 
fora”, de “outro 
grupo”. 

Foto:
Dar Yasin/
Associated 
Press

Fonte: 
CBC News.
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Na ideia de aventureiro, podemos inferir que esteja 
presente a noção de mobilidade espacial, de ruptura com 
a comunidade de origem, dificuldade de assimilação, pro-
dução de relações sociais orientadas pela indiferença ou 
ao conflito. O aventureiro representa a construção sim-
bólica do inimigo, da segregação, do homem marginal o 
qual não pertence a nenhum mundo, nem ao velho que 
abandonou e nem ao novo que adotou (Cotesta, 2002).

O estrangeiro é uma categoria de regulação social 
e de negação da individualidade, expressa o contraditó-
rio e a ambivalência no/do meio social. É a partir dessas 
concepções, que ações públicas, da esfera pública (gover-
namental), busca, nesse período de pandemia, legitimar 
suas ações, ir ao encontro de representações e imagens 
produzidas na sociedade, princialmente, ocidental sobre 
os imigrantes e, em razão disso, evita-se contraposições 
mais sistemáticas no interior dela. A biopolítica na/da 
pandemia move-se também por essas dimensões.
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Nesse campo da alteridade, da ambivalência, do “nós” 
e “eles”, em meio à pandemia atual, imigrantes e a 

migração laboral podem ser entendidos também como 
pandemia (Trapaga, 2020), como algo que contagia ne-
gativamente, que vitima autóctones e, para isso, é neces-
sária a governabilidade da mobilidade em suas várias es-
calas geográficas, uma espécie de biopolítica da regulação 
viabilizada pelo estado/governo através de técnicas de 
disciplinamento, expulsão, evitamentos e controle social 
(Foucault, 2010; 2015).

Imigrantes, pós-fim da Guerra Fria, tornaram-se 
inimigos de nações e, dessas, vem-se exigindo um novo 
paradigma de segurança, que não é mais bélico e/ou mi-
litarizado; no novo imaginário social da segurança, eles 
constituem um problema, uma ameaça à segurança social 
e política de nações, principalmente europeias. Os resul-
tados do referendum que fizeram surgir o Brexit revelam 
isso, bem como a ascensão de forças políticas conserva-
doras em vários países da Europa nesses últimos 20 anos.

Os ataques terroristas, o fim do estado social na Eu-
ropa ocidental, o alto desembolso financeiro de governos 
para dar a impressão social e política de segurança nacio-
nal (como é o imenso muro que Trump vem ampliando 

Necro e biopolítica:

imigrantes como pandemia, a 
governabilidade e a produção da ilegalidade
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e reformando na fronteira com o México e outros em vá-
rias partes do mundo), dentre outras questões, as quais 
colaboram para (re)produzir o discurso de um “nós”- na-
cionalista – que se baseia na potencialidade da ameaça 
da imigração, mesmo daquela entre o espaço do Acordo 
Schengen na Europa (Francisco, 2020).

Esse processo vem ganhando muitos seguidores, de-
cidindo eleições, produzindo narrativas independentistas 
(na União Europeia, por exemplo) e antiglobalização, de 
fechamento de fronteiras e controle do estado-nação para 
fazer frente aos mecanismos técnico-jurídicos da infor-
mação, dos meios de mobilidade geográfica, de direitos 
internacionais, das plataformas tecnológicas e transnacio-
nais das redes sociais.

A pandemia veio para fortalecer este pânico social, 
o alarmismo contra imigrantes, pois eles são sujeitos de 
trânsito, portanto, de mobilidade do vírus, além de serem 
coletivos que o estado vem demonstrado fragilidade nos 
controles de entrada, contra terroristas, agenciadores de 
autóctones para as suas fileiras, principalmente os adeptos 
ao Islã, como é caso em evidência na França, atualmente. 

Esse temor social, produzido politicamente, mas 
que vem ao encontro do imaginário social em torno do 
imigrante, legitima, em boa parte, as ações violentas do 
estado contra imigrantes anteriores, muito mais, agora, 
nesse contexto de pandemia. Islamofobia, xenofobia, a 
produção da ilegalidade, repatriamento, etnicização, cul-
turalização e racialização da cidadania que se revelam nos 
atendimentos à saúde no contexto da pandemia, políticas 
hostis, as quais impedem a inclusão e/ou integração so-
cial, bem como a legalização, ou, então, facilitação de pro-
cessos produtores da ilegalidade como condição de inclu-
são na sociedade de destino na forma de subalternidade e 
exploração no trabalho e em outras dimensões.

Por isso que estados/governos lançam mão de dis-
positivos eficazes para “gerenciar” indivíduos e coletivos 
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com “medidas corretivas” (Lemke, 2017, 
p. 18). “Deixar morrer ou deixar viver” 
(Foucault, 2015, p. 65) faz parte dos dis-
positivos da biopolítica que governa os 
corpos, que controla o nomadismo, a 
imigração, os refugiados, os naufragados 
tentando atravessar o Mediterrâneo para 
chegar no sul do Europa; um governan-
te italiano disse em entrevista à TV RAI 
no final do ano passado (2019) que, “os 
imigrantes sabiam que não podiam vir; 

o estado não pode fazer nada para salvá-los”. Há uma ex-
pressiva necropolítica que está disseminada nas ruas, nos 
limites de inserção aos sistemas privados de saúde como 
é o caso dos Estados Unidos, não somente nas fronteiras 
(Mbembe, 2018). 

Entidades de Direitos Humanos em várias partes do 
mundo denunciam que imigrantes agonizam solitários 
nos hospitais ou em suas casas, nessas, porque sabem que 
não haverá espaços para eles no âmbito do atendimento 
à saúde e são cientes do perigo de serem, muitos deles, 
ilegalizados e, se forem para os espaços de saúde, poderão 

Imigrantes 
venezuelanos 
em território 
colombiano 
pedindo ajuda 
para poder 
voltar ao seu 
país em período 
de pandemia e 
de fronteiras 
fechadas.

Fonte: 
El PaísCR
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ser vitimizados pelas consequências disso, ou seja, serem 
repatriados e/ou jogados em algum país de intensa saída 
como é o caso do México para imigrantes que estão nos 
Estados Unidos ou para a Líbia muitos dos que estão na 
Europa, na Itália em particular, e terem de se inserir em 
campos montados para imigrantes que aguardam abertura 
de fronteiras com seus países de origem.

Nesse horizonte da pandemia e, con-
sequentemente do maior temor da morte, 
muitos imigrantes de determinadas ori-
gens e raça, são ainda mais vistos como 
sujeitos impuros, perigosos, úteis apenas à 
acumulação do capital pela prática do tra-
balho em condição precária  (Elias, 2001), 
como “exército de reserva, descarte dos 
defuntos contaminados, sem notificação 
às famílias, pois não há registro de nacio-
nalidade quando da admissão de pacien-
tes nas redes de saúde pública (Pereira, 
2020); muitos não têm familiares, morrem 

Imigrantes 
latinos em 
acampamento 
improvisado 
no México em 
espera de asilo 
ou de alguma 
decisão política 
de fronteira 
que permita 
retornar aos 
seus países de 
origem. 

Foto:
Alejandro 
Cegarra

Fonte: 
Bloomberg.
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na invisibilidade (Elias, 2001). Por isso tudo, o corpo do 
imigrante representa perigo de pandemia (leituras bioló-
gicas que são transferidas ao horizonte cultural). As epi-
demias culturais expressam-se em horizontes biológicos 
de grupos; desse modo, lança-se mão de quarentenas, de 
campos de permenência temporária como há em vários 
países europeus, campos de refugiados, vacinas como a da 
febre amarela, hepatite, Doença de Chagas, SARS, testes 
de saúde, reconhecimento facial pelas novas tecnologias 
de controle social, etc. Há o temor de transmissão de en-
fermidades sexuais, virais, bacterianas de vários tipos. 

Correspondem-se com isso aspectos relacionados aos 
hábitos, valores, organização familiar, formas de habita-
ção, atitudes morais e religiosas, crenças sobre as prór-
pias doenças, dentre outras, que se tornam importantes 
no campo da sáude pública (práticas socioculturais de 
camponeses chineses empobrecidos na correlação com o 
coronavírus). 

Desse modo, ao controlar padrões socioculturais, 
objetiva-se o controle de padrões biológicos. Com isso, 
segregam-se negros, muçulmanos, africanos, hispânicos, 
ciganos, chineses, rohingyas, dentre outros; constituem-
-se guetos de judeus, de chineses, de ciganos vistos como 
preigosos, e legitima-se o ato sob o manto da saúde públi-
ca. Separam-se autóctones e migrantes como se estivés-
semos separando sáude e doença. A biopolítica, vista tão 
bem por Foucault, deixa clara a sua dimensão racista e 
de segregação social, os corpos de determinados sujeitos 
como  portadores de doenças.

Essa determinação do estado se reveste de poder de 
se apoderar da vida e, se necessário for, suprimi-la, por-
tanto, da morte. Diz Foucault (2015, p. 147) que, “foi 
como gestores da vida e da sobrevivência dos corpos e da 
raça que tantos regimes puderam travar tantas guerras, 
causando morte de tantos homens. Ainda nas palavras 
dele, “dizer que o poder, no século XIX, incumbiu-se da 
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vida, é dizer que ele conseguiu cobrir toda a superfície 
que se estende do orgânico ao biológico, do corpo à popu-
lação, mediante o jogo duplo das tecnologias de disciplina, 
de uma parte, e das tecnologias de regulamentação, de ou-
tra (Foucault, 2010, p. 213).

A racialização está no centro desse poder, ou seja, o 
ódio por uma raça, tão desenvolvida em vários momentos 
históricos, em nome da purificação de uma raça (Sassen, 
2016). Os imigrantes podem hoje estar nesse horizonte; 
aproveita-se da pandemia para agir sobre seus corpos, 
expulsá-los, confiná-los, lançá-los na linha de frente das 
atividades essenciais em tempos de isolamento social, 
como extensão de sua dinâmica de precarização (Stan-
ding, 2019). 

A necropolítica aprofunda o ato governamental da 
biopolítica, principalmente nesse período em que go-
vernos legitimam atos de violência contra imigrantes, 
impõem legislações que afrontam o estado de direito, di-
retos civis e de cidadania como as ações de governantes 
que prendem imigrantes ilegalizados como criminosos e 
os colocam em meio a criminosos perigosos, deixando-
-os por vários meses, como é o caso da Itália e os Esta-
dos Unidos, que ultrapassa mais de um ano sem direito 
à advogado e à julgamento, unicamente porque eles não 
preencheram simples requisitos administrativos determi-
nados pelo estado (Roxo, 2020). Nessa mesma linha, há a 
prática da separação de pais e filhos como o evidenciado 
logo no início do governo Trump nos Estados Unidos e 
que foi altamente criticada pela ONU e entidades ligadas 
aos direitos humanos do mundo todo como forma de coi-
bir a decisão de emigrar e entrar no referido país.

Essa soberania nacional que o estado incorpora e é 
acionada por governantes inescrupulosos revelam ações 
da biopolítica moderna (Roxo, 2020). Nas prisões, até 2 
de julho, havia morrido 95 imigrantes com coronavírus, 
de acordo com o relatório do Departamento de Seguran-
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ça Interna dos Estados Unidos; nas agências de Controle 
de Imigração e Fronteiras (ICE), no dia 26 de maio eram 
1.312 contaminados em detenções de imigração.13 Go-
vernos estão nesse período de pandemia intensificando a 
deportação de imigrantes ilegalizados para países que não 
são seus de origem como é o caso do governo Trump que 
os envia ao México e os larga lá, tornando-os ilegalizados 
também nesse país; nesse espaço nacional, entidades eu-
ropeias denunciam inúmeras violências com imigrantes, 
corrupção de militares, estupros, roubo de documentos, 
extorsões financeiras, prisões em condições subhumanas, 
mortes sem nenhum registro e, o que é pior, muito dis-

so tudo é realizado com recursos da 
União Europeia, dos impostos de ita-
lianos com o argumento de que é me-
lhor investir e acordar com o governo 
da Libia para que evite os embarques 
na direção do sul da Europa. Nessa 
questão, há muitas barbáries sendo 
cometidas com o aval europeu, ou 
com a conivência de países europeus.

Naufrágios 
de imigrantes 
nas costas 
mediterrâneas 
fazem parte do 
cotidiano em 
alguns países do 
sul da Europa.

Foto:
Marina Zenobio

Fonte: 
Popoffquotidiano.it
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Como se pode aceitar que milhares de pessoas se afo-
guem no Mediterrâneo, bem como ao tentar passar pelo 
deserto do Sahara, ou atravessar o deserto do Arizona? 
Que senegaleses, bengalis, haitianos e vários de outras na-
cionalidades tenham de atravessar alguns países, passan-
do por situações constrangedoras, perigosas, ameaças de 
morte, com alto desembolso financeiro, extorsões pelos 
policiais, donos de hospedarias e taxistas, dentre outras 
questões de que expressam violência física, moral e psi-
cológica (imigrantes, nesse sentido, no Brasil, principal-
mente senegaleses, bengalis, haitianos e de outros países 
da África relatam em abundância) para chegar no territó-
rio brasileiro? Ou seja, porque para alguns são concedidos 
vistos para viajar e, para outros, não, inclusive, em algu-
mas situações pouco lógicas, como é o caso da decisão 
do governo Bolsonaro em permitir a entrada de estaduni-
denses no Brasil sem a necessidade de vistos, e a recipro-
ca não é verdadeira; ou como o Senegal aceita a entrada 
de brasileiros sem vistos e o Brasil não os concede para 
senegaleses, somente em casos bastante reduzidos e bem 
justificados? Há outros países que poderiam ser citados, 
inclusive do Oriente Médio que aceitam o visto brasilei-
ro sem prévio agendamento e, no Brasil, não é concedido 
o direito de viajar se não for dentro de determinadas re-
gras, que somente são contempladas por algumas pessoas. 
Como é possível todas essas desumanidades sem que po-
líticas de imigração sejam reavaliadas e/ou questionadas?

A essas ações de anulação do outro (imigrantes ile-
galizados), de privação de direitos, de desproteção, facil-
mente explorados, de sobrerania inquestionável de esta-
dos-nacionais contra um inimigo indefeso, da capacidade 
de produzir sujeitos ilegais, ou a ilegalidade da migração, 
Agamben (1998) chama de “vida nua”, ou, como diz Bau-
man (2017), “vidas desperdiçadas”, e ou “banalidade do 
mal”, na concepção de Arendt (1963), como sendo a pro-
dução sistêmica e estrutural do mau trato aos imigrantes 
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em grande escala e com a conivência social, ou seja, nunca 
esquecendo que essas ações são, em boa parte, aceitas ou 
não contrapostas, por autóctones (Kalir, 2020; Arendt, 
1963).

Esse departheid (Kalir, 2020) revela um processo am-
plo de instrumentalização da ilegalização da migração, 
uma bem arquitetada engenharia política espacial (geo-
gráfica) que identifica, separa, e trata, diferenciadamente, 
migrantes. Ele é uma espécie de violência legal e psicoló-
gica que atua em espaços múltiplos (fronteiras, no inte-
rior do território, com suas detenções e, na deportação). 
Para isso produzem-se muros, fronteiras, legislações, cen-
tros de detenção, voos para deportar, etc., além da repre-
sentação social racializada da mobilidade e da ilegalidade 
do migrante.

Imigrantes são vistos pelos brancos europeus desde 
os tempos dos regimes coloniais como “raças submetidas” 
(Arendt, 1963; Kalir, 2020), sujeitadas, inferiorizadas, 
sem direito à mobilidade, invasores e, por isso, devem  ser 
coibidos pelos estados-nacionais. Análises informam que 
mais de 34 mil pessoas morreram desde o ano de 2000 até 
final de 2019 tentando entrar na Europa. Na froteira sul 
dos EUA com o México, registra-se 7.200 mortes nos úl-
timos 20 anos, (Kalir, 2020). No Reuno Unido, em 2018, 
registrou-se, em média, uma tentativa de suicídio diário 
nos centros de detenção para deportação. Na Austrália, de 
janeiro de 2011 até fevereiro de 2013, registraram-se mais 
4.300 incidentes de autolesão de imigrantes em centros 
de detenção (Triggs, 2013). 

Deixar morrer, ou matar imigrantes passou a ser um 
expediente comum onde há regimes migratórios opressi-
vos. Usar os imigrantes ilegalizados como “inimigos de es-
tado” e, portanto, da sociedade, é uma forma de politizar a 
questão (Kalir, 2020), desviar a atenção de outros proble-
mas, dos limites do próprio estado na atualidade em aten-
der às múltiplas demandas sociais, econômicas e finan-
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ceirtas da população, sua fragilidade frente aos ditâmes 
da globalização, dos mercados e capitais transnacionais.

A legalidade das ações, como vimos no item anterior, 
concernentes aos ilegalizados legitimam-se pelo princípio 
de temor social e do não incentivo às migrações futuras, 
como pedagogia de alerta aos que pretendem migrar; se as 
ações repressivas, de detenção e expulsão não forem exe-
cutadas, a imigração, segundo essa tese, atingiria quanti-
dades incontroladas e, portanto, um caos social e o estado 
não estaria atendendo à sua população, perderia sua sobe-
rania nacional. Por outro lado, estudiosos defendem que 
o efeito da repressão é mínimo para prevenir a migração 
não autorizada.

A migração tem em seu núcleo central questões de 
ordem econômica, ambiental, religiosa, cultural, política, 
antropológica, etc. (Sassen, 2016), desse modo, enquan-
to essas não forem solucionadas, a migração tende a se 
desenvolver mesmo com as inúmeras ações repressivas.

As “raças submetidas”, de que fala Arendt, estão ame-
drontando e apoderando-se de países; esse é o discurso de 
governos anti-imigração e que, em alguns países, torna-se 
“politicamente correto”. Este temor de justificativa racista 
legitima a luta de europeus brancos contra elas. “Emer-
gência imigração”, “invasão de imigrantes”, “tsunami imi-
gração”, são manchetes comuns em jornais de circulação 
nacional na Itália. 

O avanço de partidos e lideranças da extrema direi-
ta xenófoba,  milícias de combate à imigração e aos imi-
grantes, grupos neo-nazistas, dentre outros, porém, sob 
o manto liberal e democrático, encontra cada vez mais 
adeptos em vários países centrais e alguns periféricos.

Nesse sentido, as ações repressivas e de controle  de 
governos não encontram tanta resistência social porque 
já se consolidou a consciência de que imigrantes ilega-
lizados não são sujeitos de muitos direitos; desse modo, 
como diz Arendt (1963) e Bauman (2017), quanto mais 
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se produz sujeitos sem direitos, menos preocupantes se 
tornam as ações repressivas de governos para a socieda-
de em geral. Essa “banalidade do mal” expressa na não 
reação contundente da sociedade civil em geral como de-
veria, ou, talvez, o faria se o estado não o fizesse ou fos-
se negligente e/ou indiferente. Nessa concepção, são os 
imigrantes ilegalizados que estão “fora de lugar”, do “seu 
lugar” e estão “no meio de nós, no nosso lugar”, como vi-
mos em item anterior, na análise de Elias e Scotson. Desse 
modo, o estado age para defender valores ocidentais, im-
prime uma ideologia de governo opressiva para gerenciar 
espacialmente os imigrantes (Kalir, 2020).

Como vimos, há reações, movimentos sociais de re-
sistência que pipocam em vários países, mas sem uma or-
ganicidade maior frente às ações de biopolítica junto aos 
imigrantes; há entidades mediadoras, instituições religio-
sas, lideranças políticas comprometidas em vários países 
que se opõem a esse departheid (Kalir, 2020), debates 
públicos sobre formas alternativas e novos tratamentos e 
legislações em relação aos imigrantes que se tornam ile-
galizados, inclusive servindo-se do direito internacional à 
migração, direitos humanos, para contraporem-se às polí-
ticas e ações opressivas, racistas e desumanas de governos 
em determinados estados-nacionais.
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de controle da 
mobilidade de 
pessoas para evitar 
a disseminação 
do vírus, militares 
revistam passageiros 
na estação 
ferroviária central de 
Milão.

Foto: 
Antonio Calanni/AP.

Fonte: 
El País.



43

Acredita-se que, atualmente, em torno de 4% da po-
pulação mundial constitui-se como imigrantes in-

ternacionais, mais ou menos em torno de 275 milhões. 
A média dos imigrantes nos países considerados de “alto 
desenvolvimento”, os do “norte do mundo”, é de 10,9% do 
total de sua população; os do “sul global” são de 1,6%. A 
maioria dos imigrantes é proveniente de países “em vias 
de desenvolvimento” (172 milhões), desses, 96,5 milhões 
são provenientes da Ásia. Nos últimos anos tem crescido 
enormemente os imigrantes provenientes desse conti-
nente, bem como da África (Cesareo, 2017, p. 53).

Na Europa, em 2016, concentravam-se 8,2% da popu-
lação mundial e com um produto interno bruto per capita 
de, em média, 31.500 dólares. Em regiões com concentra-
ção de 15% da população mundial como é o caso da Áfri-
ca, o PIB per capita, é, em média, de 1.800 dólares (Caritas 
Migrante, 2016). 

Os países considerados de alto desenvolvimento 
econômico representam 15% da população mundial e 
usufruem de 53% da riqueza mundial disponível (Acnur, 
2016). Essas desigualdades de renda, de condições sociais 
de vida produzem um mundo em movimento de pessoas 
e lugares.

Fronteiras que se abrem 
e que se fecham:

mundos em movimento, soberania 
nacional e imigrantes desejados
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No tocante às questões do mundo do trabalho, aspec-
tos estruturais e sistêmicos que determinam o desenvol-
vimento econômico mundial não podem ser negligencia-
dos; eles estão nas causas também da intensa migração 
desse último meio século. Em particular, estão as políticas 
macroeconômicas lançadas a partir da metade de 1980, 
as quais dificultaram o desenvolvimento econômico de 
muitos países, principalmente os exportadores de mão de 
obra (Wihtol de Wenden, 2013). Elas estiveram atrela-
das aos recursos de poupança externa (via mercado de 
capitais, atraídos por altas taxas de juro, crédito externo 
de agências internacionais tradicionais), controle da infla-
ção através de política fiscal rígida, abertura comercial da 
economia (produzindo desindustrialização, importação 
elevada, terceirização, dependência internacional e falên-
cias), bem como a fragilidade do estado (estado mínimo 
e privatizante) na promoção de fomento ao desenvolvi-
mento econômico (crédito, incentivos, políticas sociais, 
etc.). 

Desse modo, as políticas neoliberais ampliaram a gra-
ve concentração de renda, o desemprego informal, a es-
tagnação e/ou redução de salários, a desregulamentação 
dos mercados, entre um conjunto extremamente alargado 
de fatores que refletem a conjuntura de pressão e de in-
serção de países desenvolvidos (Dupas, 2005).

Nesse mundo que se desloca e mobiliza múltiplos fa-
tores, entre os amplos contingentes de migrantes, há os 
refugiados, vítimas de conflitos bélicos, religiosos, políti-
cos, de situações ambientais e de catástrofes naturais. Es-
sas são questões em que os números assustam e desafiam 
nações e concepções sobre a imigração atual no mundo. 
Em 2015, por exemplo, mais de um milhão de pessoas 
deslocaram-se em busca de proteção internacional e cru-
zaram a União Europeia, contra 280 mil, em 2014 (Fron-
tex, 2016). A rota Mediterrânea central foi a que mais es-
teve presente, tendo a Itália e Espanha como epicentros. 
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A Alemanha, Suécia e Hungria, por 
exemplo, receberam 60% dos refugia-
dos entre 2015 e 2016; a Alemanha, 
sozinha, recebeu 30% de todos eles em 
2015, e mais de 60% de todos os pe-
didos em 2016, totalizando, nos dois 
anos, mais de um milhão (Fondazione 
Ismu, 2016). Essa ação da Alemanha 
provocou um alvoroço no interior da 
União Europeia e no próprio país. A 

Síria, em 2016, foi o principal país de refúgio, com quase 
5 milhões e mais 6 milhões sem habitação vivendo no in-
terior do país. O Afeganistão contribuiu com 2,7 milhões 
e Somália com 1,1 milhão. Esses três estavam na dianteira 
do processo em 2018 também (Idos, 2018). Há campos 
de refugiados de imigrantes em centenas de países; a Tur-
quia, por exemplo, incorpora mais de um milhão de pes-
soas (Cesareo, 2016). Essa intensa realidade produziu a 
denominada “emergência europeia” da crise imigratória 
com mobilidade de pessoas não vista anteriormente num 
curto período de tempo. 

No mês de junho, no Brasil, em torno de 37 mil vene-
zuelanos foram reconhecidos como refugiados; estima-se 
que cerca de 264 mil estejam vivendo no Brasil e, des-

Bombardeios 
na Síria, sua 
consequente 
destruição 
de ambientes 
construídos e o 
deslocamento de 
população.
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American Press.

Fonte: 
Sputnik News
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ses, acredita-se que mais de 170 mil estejam em situação 
de vulnerabilidade (IOM, 2020, p. 19; ACNUR, 2020).14 
Segundo a ACNUR (órgão da ONU responsável pelos re-
fugiados), o Brasil tornou-se o país com maior número 
de refugiados venezuelanos reconhecidos na América 
Latina. O país possui em torno de 43 mil pessoas reco-
nhecidas atualmente como refugiadas. Porém, há uma de-
manda de mais de 200 mil. De março a maio de 2019, o 
Conare registrou 17.711 pedidos de refúgio no Brasil; já 
de março-maio de 2020 foram registrados 6.608 pedidos, 
o que significa uma diminuição de 63% nas solicitações. 
Esse processo pode ser fruto das ações negativas do atu-
al governo frente aos imigrantes, ampliadas no período 
da pandemia em razão também do risco de morte pelo 
contágio, de não serem aceitos nas fronteiras e por esta-
rem, ainda que de uma forma velada, de serem potenciais 
transmissores do vírus. Entre janeiro a junho de 2020, os 
principais solicitantes de refúgio foram os venezuelanos 
como 10.472, os haitianos com 6.008, os cubanos com 
862, os chineses com 216 e senegaleses com 173 (Conare, 
2020, apud Parise; Carvalho; Pereira, 2020, p. 84).

Para além das ações irracionais de governos insanos 
e belicosos, estudos recentes informam que as mudanças 
climáticas, em 2013, levaram 22 milhões de pessoas a dei-
xarem suas casas, no mundo. Os dados divulgados esti-
mam que os imigrantes climáticos (fruto de secas, enchen-
tes, desertificações, inundações e outras intempéries) 
poderão ser, em 2050, em torno de 200 a 400 milhões; os 
atuais refugiados por conflitos políticos, bélicos, religio-
sos e raciais somam quase 60 milhões (Idos, 2018).

Já vimos que em razão da pandemia reforça-se a ten-
dência anti-imigração na Europa e em várias outras partes 
do mundo onde há uma maior concentração de imigran-
tes. O fechamento de fronteiras entre os países da União 
Europeia deixou milhares de imigrantes sem saber para 
onde ir, principalmente os solicitantes de refúgio. O go-
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verno italiano informou que não está dis-
posto a abrir seus portos a imigrantes tão 
logo.

Essa ação de fechar fronteiras acabou 
por produzir os “refugiados sanitários”, 
uma nova categoria que surgiu fruto das 
medidas contra a pandemia, produzindo 
medo e pânico entre imigrantes acampa-
dos/albergados e autóctones, em ambos 
os dois países que não os querem (de saída 
e de tentativa de destino). 

Há imigrantes que contraíram o vírus e estão em 
meio aos outros sem nenhum controle e atendimento de 
saúde, realidade essa denunciada por representações da 
Igreja Católica que atua junto a eles, que monta albergues 
e acampamentos para tentar acolher e atender, na medida 
do possível, essas vítimas da pandemia.

Imigrantes e refugiados revelam as dificuldades e 
as deficiências nesse cenário de controlar o vírus pelas 
péssimas condições de vida econômica, de higiene, con-
centração de pessoas, alimentação precária, dificuldade 

Refugiados 
sírios e 
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caminho da 
Europa, em 
2016.

Foto:
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Movimiento.
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Gazeta do 
Povo.
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ou inexistência de acesso e atendimento à saúde. Indo-
cumentados estão também em situação precária, pois se 
forem acometidos pelo vírus, em alguns países, eles não 
irão procurar atendimento no sistema de saúde, como 
já falamos, pelo temor de serem deportados juntamente 
com seus familiares.

O fechamento de fronteiras vem dei-
xando muita gente na berlinda, sem saber 
o que fazer, deslegitimados no espaço 
aonde estão e sem poder se inserir no que 
julga ser de direito (Ruseishvili, 2020). 
Na Ponte da Amizade, no lado brasilei-
ro que faz divisa com o Paraguai, no dia 
27/04/2020 havia mais de mil paraguaios 
que chegaram ali e acamparam, como for-
ma de pressão, para poder entrar no país 
de origem; isso acontece em outras fron-
teiras do Brasil com seus vizinhos.

As ações restritivas e seletivas que 
dificultam ou impedem os imigrantes de 
cruzarem fronteiras internacionais legiti-
ma-se, como vimos, pelo princípio de que 
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se não houver uma adequada ação governamental de con-
trole e seleção, as migrações podem gerar desordem, irre-
gularidade e insegurança (Courts; Jardim; Pacecca, 2020).

O fechamento de fronteiras ou a sempre maior cons-
tituição de muros estaria expressando um paradoxo da 
globalização ou uma nova relação entre essa e o estado-
-nação? No final da década de 80, um grande e significa-
tivo muro foi derrubado; governantes anunciavam uma 
nova era, de fronteiras deslizantes, alguns, inclusive, na 
concomitância das manifestações públicas favoráveis à 
queda do Muro de Berlim, estavam construindo os seus, 
como foi o caso do governo americano na fronteira com o 
México, que hoje chega a 1.130 km.

O que se discute na correlação com globalização e 
imigração internacional, hoje, é o direito cosmopolita, 
a “hospitalidade universal”, que dizia Kant, a república 
mundial, o cidadão do mundo, habitante do Planeta Terra 
(e não de uma fronteira nacional delimitada a partir de 
interesses múltiplos em outras épocas), integrante da so-
ciedade civil mundial, soberania liberal internacional, etc. 

Essas concepções retirariam o poder do estado sobre 
as pessoas e os bens de seu território? Nesse campo, o 
estado estaria sendo negado? Não deveria ser o estado o 
promotor dos direitos humanos, salvaguarda da vida das 
pessoas? Soberania não pressuporia hospitalidade? Am-
bas não poderiam andar juntas nesse contexto de globali-
zação? Behhabib (2004, p. 4, apud Almeida, 2020, p. 89) 
deixa clara essa questão.

“O Estado-nação é muito pequeno para lidar com os 
problemas econômicos, ecológicos, imunológicos e in-
formacionais criados pelo novo ambiente; mas é, ainda 
assim, muito grande para acomodar aspirações identitá-
rias, sociais e movimentos regionalistas. Sob essas con-
dições, a territorialidade se tornou uma delimitação ana-
crônica de funções materiais e identidades culturais; no 
entanto, mesmo em face do colapso dos conceitos tradi-
cionais de soberania, o monopólio sobre o território é 
exercido através de políticas de imigração e cidadania”. 
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Talvez o campo das migrações internacionais seja o 
horizonte em que o estado-nação ainda possa exercer sua 
soberania. O direito ao refúgio, ao asilo, à emigração, à 
não expulsão, etc., dependem muito do grau de decisões 
de estados individuais (Almeida, 2020); isso estaria reve-
lando soberania nacional? 

Na realidade, entendemos que a globalização, em al-
guns campos, não fere a soberania nacional, ela concede ao 
estado-nação alguma franja de decisão e que lhe dá a rou-
pagem de poder. A questão migratória, desse modo, torna-
-se crucial para a dita soberania do estado. O fechamento 
de fronteiras pode ser, então, uma das suas expressões.

O fechamento de fronteiras, especialmente aos imi-
grantes e à imigração, serviu, nesse período de epidemia, 
como argumento de saúde pública e con-
trole social; desenvolveu-se uma ideia de 
que com esse ato não haveria o problema 
da difusão do vírus.15 Com isso, governos 
puderam exercer com mais intensidade 
a noção de soberania nacional como se 
a epidemia começasse e terminasse na 
fronteira e os imigrantes fossem seus 
únicos portadores. 

Venezuelanos, 
retornados da 
Colômbia, Peru 
e Equador, 
tentando entrar 
em seu país 
nesse contexto 
de fronteiras 
fechadas.

Fonte: 
Brasil de Fato.
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O fechamento de fronteiras bem como outras medi-
das de biopolítica (Foucault, 2015; Lemke, 2017) como 
tentativa para conter a disseminação do vírus, alteraram 
completamente os processos de acolhimento e recebi-
mento de imigrantes em praticamente todos os países; 
procedimentos burocráticos de autorização de residência 
foram suspensos, porém, os de expulsão de irregulares e/
ou detenção, não (Ruseishvili, 2020). 

Sem a regularização ou prorrogação de documentos 
que validam a possibilidade de residir no país, imigran-
tes vivem num limbo jurídico, sem possibilidade efetiva 
e legal de atendimento, assistência e, sem dúvida, mais 
expostos ao vírus e ao estigma social.

Vários países aproveitaram a emergência da pan-
demia para adotar várias políticas que se relacionavam 
aos imigrantes; medidas represadas e que poderiam ter 
alguma resistência jurídica e/ou popular, de partidos de 
oposição, entidades de direitos humanos e instituições 
religiosas e que atuam junto a grupos imigrantes, desse 
modo, passaram a ter livre acesso e legitimação. 

O Premiê da Hungria, por exemplo, suspendeu a 
presença de refugiados em espaços de fronteira por tem-
po indeterminado. O governo Trump, nos EUA, adotou 
também várias medidas, inclusive com impedimento de 
populações de determinados países, inclusive o Brasil, de 
entrarem em seu território nesse período; vários países 
da Europa adotaram, nesse final de junho, medidas de im-
pedimento de brasileiros e latinos de entrarem em países, 
se o fizerem, devem primeiro, ficar em quarentena em 
hotéis com acompanhamento médico-sanitário por conta 
própria.

O Presidente Bolsonaro fez isso também e fechou a 
fronteira com a Venezuela (Ruseishvili, 2020). O que se 
percebe, como vimos antes, é uma necropolítica e/ou bio-
política que se expressa nas formas variadas de ações de 
governo para gerenciar a morte de alguns com a intenção 
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de viabilizar a vida de outros, na produção de acampa-
mentos improvisados para imigrantes, devoluções de imi-
grantes ou extradição sem as condições recomendadas de 
saúde e de isolamento, confinamentos em navios em ra-
zão de que os portos de destino estavam fechados e os de 
origem não os quiseram mais, como foi o caso entre Itália 
e Líbia com vários navios de imigrantes na costa marítima 
retornados da Itália, em abril desse ano. 

O coronavírus vem oferecendo aos políticos e gover-
nantes, em geral da Europa, um argumento para tornar 
ainda mais difícil, quando não impossível, a entrada de 

migrantes e refugiados na Europa. Bélgi-
ca, França e Holanda fecharam escritó-
rios que normalmente tratavam de pe-
didos de refúgio; se esses imigrantes não 
possuem documentação, não serão aten-
didos pelas políticas de saúde; acabam 
em centros de acolhimentos, os quais, se-
gundo ONGs de direitos humanos, estão 
superlotados.16

Campo de 
refugiados 
na ilha grega 
de Lesbos. O 
referido abriga 
mais de 20 mil 
imigrantes.

Foto:
Elias Marcou/
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Fonte: 
Nexo Jornal.
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Não há dúvida de que o horizonte do trabalho é cen-
tral na vida do migrante, na decisão de emigrar e na 

sua identidade de imigrante no espaço de destino. Há uma 
correlação imediata entre imigrantes e a dinâmica laboral; 
eles são seres para o trabalho; em geral, migram em razão 
do trabalho; trabalhar é seu sentido de ser, de forma in-
tensa para sobrar dinheiro e enviar aos familiares, ou para 
empreender, em algum momento, no espaço de origem, 
ou, ainda, no de destino. 

Esse éthos transforma o imigrante num sujeito eco-
nômico transnacional, que faz circular, através do dinhei-
ro, vínculos, gastos, investimentos, consumo e poupança 
(Ambrosini, 2006; Ricci, 2016; Wihtol de Wenden, 2013). 

Os imigrantes idealizam encontrar trabalho na socie-
dade de destino. A economia e a sociedade têm necessi-
dade dos imigrantes. Se ficássemos só no âmbito do tra-
balho, algumas análises são enfáticas em dizer que eles 
desenvolvem trabalhos com os três d (dirty, dangerous, 
demarding, ou, então, com três p (pesados, precários e 
perigosos). 

Em geral, imigrantes atuam em mercados de traba-
lhos segmentados, ao mesmo tempo têm revitalizado 
muitos setores produtivos em várias partes do mundo, 

Os braços na pandemia:

a (in)visibilidade do trabalho imigrante
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principalmente na agricultura, na mineração, na cons-
trução civil, nas agroindústrias, na pesca, dentre vários 
outros. Estima-se que em torno de 75% das mulheres e 
70% dos homens atuam na economia informal em muitos 
países de média e baixa renda (OIT, 2020)

Segundo o IBGE (2020)17, no Brasil, em razão da pan-
demia, a taxa de desemprego subiu de 11,2% em janeiro 
de 2020 para 12,6% em abril, tendo mais de 13 milhões 
de desempregados. A pandemia pode ter contribuído para 
que mais de 5 milhões de brasileiros perdessem o empre-
go entre janeiro e maio de 2020. Desse contingente, em 
torno de 3,7 milhões trabalhavam informalmente, princi-
palmente em setores como construção civil, agricultura e 
serviços. Dentre estes setores, a construção civil é a que 
mais se caracteriza pela presença de imigrantes.

Segundo uma brasileira que trabalha em projetos de 
auxílio aos imigrantes nos EUA, há uma cultura da oti-
mização (redução de custos) do trabalho dos imigrantes 
pelos empregadores: “Eles [os estadunidenses] não que-
rem pagar para os imigrantes o valor que oficialmente 
pagariam para um cidadão. Então eles usam do imigrante 
para pagar pouco e abusar deles. A galera trabalha muito, 
muito mesmo, e eles falam que te amam, mas o primeiro 
sinal da pandemia eles não te querem dentro da sua casa 
porque é você que é o infectado”.18

O recurso à mão de obra imigrante reflete, também, 
interesses e estratégias de atores econômicos e da socie-
dade de destino. Os operadores da economia submersa 
(tráfico de drogas, de órgãos humanos, prostituição, in-
formalidade, etc.) não ficam para trás, ou seja, demandam 
sua presença para garantir redes internacionais de suas 
ações (Melotti, 2004). 

Os imigrantes condensam transformações, otimiza-
ções e tendências no mercado de trabalho. “O trabalhador 
imigrante, devido à sua vulnerabilidade, não pode fazer 
outra coisa senão adaptar-se ao papel inferiorizado que a 
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lógica de expansão capitalista lhe reserva; é uma espécie 
de novo escravo, desprovido de direitos e da tutela, mas, 
justamente por isso, economicamente vantajoso” (Harris, 
2000, p. 56).

Nesse sentido, a constituição de vínculos/redes en-
tre co-nacionais e desses com mediadores autóctones, 
que ofertam trabalho, favorece a inserção do imigrante 
em determinados espaços e lhe dá maior garantia labo-
ral, porém, em geral, com tempo mais elástico. Esse é um 
campo que vinha se desenvolvendo antes da pandemia 
e, com certeza, será ampliado pós esse período de crise 
econômica. Os imigrantes passam a ser o elo mais fraco 
dessa dimensão que (des)regulamenta e otimiza os pro-
cessos de trabalho para as várias formas de capitais a eles 
envolvidos.

O trabalho informal em ruas, canteiros de obras, res-
taurantes, em famílias de autóctones e sua consequente 
irregularidade, com o coronavírus, ficou mais problemá-
tica, pois, além de expor trabalhadores imigrantes à pos-
sibilidade de contraí-lo, também se tornou promotora de 
desemprego e de dificuldade de sobrevivência deles. 

Nesse momento de pandemia, é com a presença de 
imigrantes que se torna possível dar algum dinamismo à 
economia, ao aparato produtivo em sua totalidade rees-
truturante e flexível, bem como aos serviços considera-
dos, em razão da epidemia, como essenciais. Porém, se 
num cenário de vida e de organização social considera-
dos normais, os imigrantes são vistos como sujeitos mais 
expostos à precarização de sua condição no horizonte 
laboral e da aceitação social, principalmente os indocu-
mentados e os ilegalizados pelos sistemas público-admi-
nistrativos dos países de destino.

Nos Estados Unidos, por exemplo, os dados infor-
mam a existência de mais de 11 milhões de indocumen-
tados; esses, não terão acesso facilmente e/ou em con-
dições iguais aos autóctones junto aos serviços de saúde, 
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pois, além de serem imigrantes, não possuem seguros de 
saúde, além do temor diante do clima de anti-imigração e 
anti-imigrantes presente em escala nacional e muito exa-
cerbado nesses três anos do governo Trump. 

Frente a isso, é possível afirmar que a presente epi-
demia afeta os setores mais empobrecidos e os imigran-
tes estão nesse contingente dos mais vulneráveis. Alguns 
bairros de Nova York, como o Queens, foram intensamen-
te afetados pelo vírus e, em vários deles havia uma grande 
quantidade de imigrantes que atuavam no mercado infor-

mal de trabalho; sem opção do trabalho 
remoto (home office), viram-se muito 
mais expostos em termos laborais, de 
vigilância pública e de resistência social 
e, muito mais suscetíveis à dissemina-
ção do vírus pela redução ou impossibi-
lidade de ter um seguro-saúde, fato esse 
que acaba por colocar em risco não só 
as vítimas maiores – os imigrantes – 
mas, toda a sociedade e o próprio siste-
ma sanitário.

Trabalhadores 
imigrantes 
no meio rural 
do centro da 
Califórnia 
durante a 
pandemia nos 
EUA.

Foto:
Norma Galeana/
Reuters

Fonte: 
The Washington 
Post.
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O Jornal Folha de São Paulo, de 02 de abril de 2020, 
narra fragmentos da história da mexicana Nancy Silva 
que, por ser indocumentada, vivia “se esquivando da po-
lícia”, diz ela, e que agora, com a pandemia, possui junto 
a sua carteira de documentos pessoais, uma carta do em-
pregador de que o Departamento de Segurança Interna 
a considera “fundamental para a cadeia de suprimentos 
alimentar”. Em meio ao constante temor de deportação, 
ela teve mais sorte que outros milhares de mexicanos que 
são deportados; passou a ser considerada necessária, ou 
melhor, fundamental nesse período de desabastecimento 
e de cultivos sendo perdidos por falta de trabalhadores. O 
referido atestado não a livra da deportação, porém, per-
mite livre acesso de circulação para ir trabalhar na qua-
rentena, principalmente em municípios atingidos pelo fe-
chamento (lockdown) decretado pela governança pública. 
Mas, segundo ela, há outra preocupação agora, ou seja, 
o temor de contrair o vírus em razão da aglomeração de 
pessoas, em geral imigrantes, em colheitas de hortaliças, 
moranguinhos e outros produtos, bem como no setor de 
embalagens. Neste, segundo ela, a aglomeração é muito 
maior, e mais de 90% são imigrantes. Se isso vier a acon-
tecer, diz ela, o problema se amplia, pois não tem plano de 
saúde, nem como retornar ao México, nem usufruir dos 
recursos financeiros do governo federal da ajuda emer-
gencial por ser considerada ilegal, além de perder o em-
prego.19

Acredita-se que mais de 15 milhões de imigrantes nos 
EUA não possuem vínculos sindicais, mais de 12 milhões 
não possuem seguro-saúde; os primeiros não podem 
usufruir do direito ao benefício do desemprego e outros 
apoios econômicos da esfera pública em razão da pande-
mia. Mais de 6 milhões de imigrantes no referido país tra-
balham no setor da saúde e são os que estão mais expostos 
(limpeza de hospitais, enfermeiros/as, entrega de insu-
mos, serviços gerais de manutenção, etc.). Além disso, há 
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mais de 12 milhões de imigrantes que estão à frente das 
respostas econômicas da pandemia e entre os mais im-
pactados pelas suas consequências; são os que atuam nas 
entregas de alimentos a domicílio, no setor de transpor-
te, em abastecimentos de supermercados, trabalhadores 
domésticos (nesse, em geral, são mulheres imigrantes), 
trabalhadores rurais/agrícolas, dentre outras atividades.20

Desse modo, a irregularidade associada à precariza-
ção do trabalho e da vida nos países, imigrantes tornam-
-se também alvo de críticas e estigmas sociais, quando 
não culpados pela entrada do vírus e sua consequente 
disseminação. 

Imigrantes no Brasil também enfrentam muitas difi-
culdades, principalmente nas grandes cidades em razão 
da redução do fluxo de pessoas e a consequente perda de 
ganhos com o trabalho informal; além do trabalho, estu-
dos demonstram a precariedade de habitação de haitianos 
que vivem no Brasil, espaços diminutos sendo divididos 
por várias pessoas; alguns deles desprovidos de habitação 
e vivendo na rua, sem acesso à agua potável e outras for-
mas de saneamento. Se, em vida, esses imigrantes pou-
co contam, na morte, muito menos. Num frigorífico no 
município de Passo Fundo, no momento em que estamos 
escrevendo (dias 23 e 24 de abril) há um intenso foco de 
coronavírus, que chamou a atenção da Secretaria de Saú-
de do Estado do Rio Grande do Sul. No referido frigorífico 
trabalham quase duas centenas de imigrantes (haitianos, 
bengalis e senegaleses), os quais preocupam as institui-
ções de saúde em razão das condições de moradia, em 
geral, com grande número de membros e a dificuldade de 
isolamento e os cuidados entre si pelo fato de não estarem 
com suas famílias.21 Muitos desses imigrantes são terceiri-
zados, atuam no setor de abate na forma halal com especi-
ficidade religiosa, com organização funcional específica, 
porém, na forma sazonal, sem vínculo sindical, etc.



59

Muitos imigrantes na Europa e nos Estados Unidos, 
para enfrentarem os limites da irregularidade, da não do-
cumentação exigida, dos custos altos dos aluguéis em ci-
dades, residem e atuam no meio rural, na agricultura, na 
construção civil em pequenos vilarejos. Só para ter uma 
ideia, havia, em 2016, mais de 10 milhões de imigrantes 
que atuavam na agricultura, extrativismo e agroindústrias 
nos Estados Unidos (ACNUR, 2016). Na Europa, esse pro-
cesso não é diferente; boa parte da grande capacidade de 
mercado dos produtos advém dessa participação de imi-
grantes, em geral, mal pagos, precarizados, indocumenta-
dos, com horários de trabalho mais prolongados que os 
convencionais. 

No setor agrícola específico da Califórnia (EUA), há 
mais de 2 milhões de imigrantes que trabalham na produ-
ção de hortaliças e frutas. Nesse período de isolamento, 
como já enfatizamos, são os imigrantes que garantem as 
frutas e verduras frescas nos supermercados e nas feiras; 
são eles os trabalhadores considerados essenciais, e que, 
em geral, são indocumentados, pois vão para as atividades 
agrícolas a fim de evitar o monitoramento e a vigilância 
da polícia.

Representantes de entidades da agricultura dos EUA 
temem que as medidas do governo Trump possam com-
prometer setores produtivos alimentares e agroindus-
triais pela falta de trabalhadores, pois há mais de dois mi-
lhões de infectados (início de julho) e, essa realidade vem 
afastando trabalhadores de setores fundamentais para a 
sequência do abastecimento alimentar, espaço esse que 
está sendo ocupado por imigrantes. 

Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos, Colômbia e 
França, em meados de abril de 2020, flexibilizaram regu-
lações para imigrantes para que esses pudessem se juntar 
ao trabalho na área da saúde e contribuíssem no atendi-
mento aos atingidos pela epidemia. 
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carência de trabalhadores em seto-
res que possuem importância nesse 
momento da pandemia. Nos serviços 
de saúde e na agricultura há uma in-
tensa demanda de trabalhadores e, 
como muitos autóctones não os que-
rem, os imigrantes se inserem com 
mais intensidade. 

A Suíça é o país cujo sistema de saúde é mais dependen-
te dos trabalhadores imigrantes: 47,1% dos médicos da 
Suíça nasceram em outros países. Entre os enfermeiros, 
esse percentual é de 31,6%. No Canadá, o percentual 
de médicos estrangeiros é de 38,5% do total. Entre en-
fermeiros, 24,4% não são canadenses. Algo semelhante 
ocorre nos EUA, onde 30,2% dos médicos são estran-
geiros e 16,4% dos enfermeiros estão nessa condição. 
No Reino Unido, o reconhecimento do papel dos es-
trangeiros no sistema público de saúde, conhecido pela 
sigla NHS, ganhou destaque inesperado depois que o 
primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, foi interna-

Imigrante 
maroquina colhendo 
morangos na 
Espanha em período 
de pandemia.
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do numa UTI de hospital público com coronavírus. Em 
seu discurso de agradecimento ao NHS, Johnson citou 
nominalmente alguns médicos e enfermeiras, sendo que 
dois deles, Jenny e Luis, mereceram deferência espe-
cial. Ambos são imigrantes. No NHS, pois um terço dos 
médicos que trabalham no sistema são estrangeiros. Os 
dois maiores grupos são de europeus (21 mil) e de india-
nos (21 mil também).22

A Alemanha, por exemplo, está contratando médicos 
imigrantes para atuar no sistema de saúde do país para 
ajudar na pandemia; foram aceitos até médicos cujos di-
plomas não foram reconhecidos e/ou obtidos nos paises 
da União Europeia, algo impensado e/ou não aceito antes. 
Em geral, esses médicos foram contratados para trabalhar 
na região da Saxônia, paradoxalmente, local de maior re-
sistência e de movimentos contra os imigrantes (Chade, 
2020).23 

Com o fechamento de fronteiras na Espanha, dezenas 
de milhares de imigrantes, em geral, marroquinos, não 
puderam entrar no país para colher hortaliças, frutas e 
morangos. Fazendas ficaram sem possibilidade de colher 
suas plantações. Negociações entre entidades de repre-
sentação de agricultores e autoridades governamentais 
aconteceram para viabilizar a entrada de imigrantes, bem 
como permitir que refugiados trabalhassem; aviões foram 
fretados para buscar estrangeiros. Na França, por exem-
plo, autoridades falam de uma lacuna de mais de 300 mil 
trabalhadores no meio rural. A Alemanha estima a neces-
sidade de mais de 80 mil estrangeiros para garantir a safra 
na estação primaveril (Chade, 2020). 

Nessa direção, a Ministra da Agricultura da Itália pro-
pôs a regularização de mais de 600 mil imigrantes para 
auxiliar na retomada econômica do país e, em particular, 
dinamizar a agricultura (plantio, cuidados e colheita de 
várias culturas). O país necessitava, no mês de junho, de 
mais de 400 mil estrangeiros para efetivar colheitas e ga-
rantir o abastecimento de alimentos. 

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/04/06/Do-desd%C3%A9m-ao-medo-a-dolorosa-trajet%C3%B3ria-brit%C3%A2nica-na-pandemia
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/04/14/O-que-%C3%A9-e-como-funciona-o-SUS-brit%C3%A2nico
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No Reino Unido, boa parte da pro-
dução foi perdida nessa primavera em 
razão da falta de trabalhadores. O gover-
no fez um chamamento para estudan-
tes e desempregados autóctones com 
incentivo na reumeração, porém, numa 
demanda de mais de 80 mil, apenas 18 
mil aderiram à iniciativa. 

Estudos demonstram que a Europa 
Ocidental, a cada ano, vem necessitando de mais de um 
milhão de trabalhadores para atividades rurais, em parti-
cular, essa demanda vinha sendo preenchida por imigran-
tes temporários que, com o fechamento de fronteiras, foi 
inviabilizada ou dificultada (Chade, 2020).24 

Em alguns países, os preços dos alimentos subiram, 
produtos apodreceram nas lavouras, além de que a di-
mensão política polemizou medidas de fechamento de 
fronteiras, outras em razão da necessidade de abertura 
controlada, além de acusar governos sobre o fato de es-
tar regularizando imigrantes como ato político-eleitoreiro 

Imigrantes do 
setor público 
de sáude em 
Chelsea, no 
Reino Unido.

Foto:
Kevin Coombs/
Reuters.

Fonte: 
Nexo Jornal.
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em período de extrema necessidade de imigrantes para as 
colheitas, como foi o caso da Itália, também de Portugal, 
da Hungria e da Grécia. Outras críticas surgem em razão 
do fato de governos legitimarem a imigração ilegal ou 
escolher os imigrantes que ao país interessa e promover 
exclusão e morte de grupos que batiam 
nas portas de países e, por não se enqua-
drarem nos requisitos, foram barrados, 
criando situações ainda maiores para o 
contágio do vírus, pois esses imigrantes 
foram montando barracas em frontei-
ras, constituindo campos de imigrantes 
não aceitos e com impossibilidade de re-
torno aos seus países. Percebemos que a 
dinâmica política os usa para vários fins, 
o sistema produtivo os exclui e os explo-
ra para otimizar fatores econômicos em 
geral (serviços, negócios, etc.).

Trabalhadora 
limpando a 
rua deserta do 
centro da cidade 
do México. 
As políticas 
de isolamento 
social 
despovoaram as 
ruas de grandes 
cidades no 
mundo.

Foto:
Jorge Núnez/
EFE.

Fonte: 
El País.
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Trabalhadores 
sul-coreanos 
desinfetando 
rua da cidade 
de Seul.

Foto: 
Jung Jeon-Ye.

Fonte: 
El País.
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Algo do conteúdo dessa nota já o enfatizamos em 
outras anteriores, porém, a intenção é insistir no fato 

de que, com a pandemia, imigrantes brasileiros e de ou-
tras nacionalidades em situação irregular ou de indocu-
mentados, em várias partes do mundo, em particular, nos 
Estados Unidos, Itália, Japão e Reino Unido, sofrem um 
intenso drama: sem emprego e com medo de ir ao médico 
em razão de sua situação de indocumentado no país, cor-
rem riscos de serem presos, deportados ou, então, como 
é o caso do Reino Unido e Espanha, de candidatarem-se 
ao programa público que financia o retorno voluntário de 
imigrantes que violam as regras de seus vistos. O proble-
ma é que para esses imigrantes não é dada a possibilidade 
de retorno por alguns anos (para o caso do Reino Unido 
são dois anos e meio).25 

Quem tem visto expirado ou perdeu passaporte não 
tem direito às políticas de auxílio do Reino Unido; se um 
imigrante é deportado, primeiro ele é preso e levado para 
um centro de imigração e, de lá, vai algemado para o avião 
que o levará de volta ao país de origem. Nos hospitais e 
clínicas médicas, o National Health Service (NHS) – o SUS 
Britânico –  pode solicitar informações ao Ministério do 
Interior sobre a nacionalidade e o status de imigrante de 

Entre solicitações e expulsões:

os vistos e o vírus– dinâmicas 
contraditórias de um mesmo processo
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um paciente para decidir se ele deve ser cobrado pelo tra-
tamento (para testes do coronavírus, mesmo que for ne-
gativo e, para o tratamento se for positivo). Há denúncias 
também da Associação Amis du Brésil, na França, de que 
imigrantes brasileiros não possuem apoio da Embaixada 
Brasileira, de que muitos estão doentes, passando fome, 
sendo auxiliados por amigos e, a maioria, desemprega-
dos.26

Como já mencionamos, no final de abril de 2020, o 
governo Trump suspendeu a imigração também deno-
minada de legal (aos que buscam o Green Card) no país 
por dois meses com o argumento da proteção dos postos 
de trabalho aos autóctones em razão do alto desemprego 
provocado pelo coronavírus. Críticos da medida dizem 
que o governo aproveitou para “politizar sem vergonha 
nenhuma a pandemia para intensificar sua agenda anti-i-
migração”.27

Medidas de expulsão de estudantes estrangeiros28, de 
fechamento da entrada no país para imigrantes são fruto 
de expedientes políticos que dão poderes de emergência 
a governantes para suspender leis que protegem meno-
res de idade e solicitantes de asilo, com isso, o setor de 
imigração (seus funcionários) pode deportá-los imedia-
tamente. O caso americano é bem expressivo disso. Só 
nos primeiros 15 dias de abril foram expulsas mais de 6 
mil pessoas somente ao longo da fronteira com o México. 
De meados de março até meados de julho de 2020, foram 
mais de 40 milhões de pessoas que solicitaram seguro-de-
semprego nos Estados Unidos.29

Essa realidade de desemprego vem pressionando o 
governo para adotar medidas e, uma delas, é mandando 
embora imigrantes e estudantes estrangeiros e/ou im-
pedindo sua entrada. Como já falamos, o argumento e a 
legitimidade do repatriamento também se expressam no 
fato de que imigrantes, em geral, não possuem planos de 
saúde, desse modo, terão dificuldade de acesso aos aten-
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dimentos se forem acometidos pelo coronavírus, fato esse 
que, segundo o argumento governamental, poderá am-
pliar ainda mais o ritmo dos contágios no país. 

Análises demonstram que até meados de julho, vários 
voos provenientes dos Estados Unidos chegaram em ae-
roportos do Brasil, em particular, no de Confins, em Belo 
Horizonte; nesse, em poucos dias do mês de julho, chega-
ram em torno de 1.100 brasileiros. São voos de repatria-
dos, pagos pelo governo americano; são os denominados 
“voos da deportação forçada”30. 

No caso de Portugal, imigrantes brasileiros estão sen-
do barrados na entrada, em período de pandemia, este 
processo intensificou-se. São ações contraditórias, que se 
alteram com as circunstâncias: em momentos de pressão 
de grupos econômicos (agronegócio, indústria de alimen-
tos, grupos políticos, dentre outros), as fronteiras se fe-
cham ou se abrem para alguns, permite-se e incentiva-se 
a contratação de determinados imigrantes para funções 
específicas, da mesma forma que se expatriam outros. São 
dinâmicas de um mesmo processo e que revelam a ação 
governamental e social em torno da imigração e dos imi-
grantes.

Como vimos, países da Europa também onde o coro-
navírus disseminou-se com mais intensidade, em particu-
lar, a Itália, França e Espanha, a busca por trabalhadores 
no setor de saúde foi intensa, porém, não só para o aten-
dimento direto aos doentes, mas, em múltiplas atividades 
no âmbito hospitalar (limpeza, assepsia, reparos, constru-
ção de hospitais de campanha, transporte de alimentos, 
do lixo, etc.). Muitos imigrantes foram contratados para 
essas atividades. Nesse sentido, paradoxalmente, eles 
passaram a ser úteis ao cenário crítico do contexto. Isso 
também se fez presente com grande intensidade, como 
vimos, nos Estados Unidos. Paradoxalmente, com a crise 
da pandemia, no final de julho, Trump vem solicitando 
imigrantes qualificados na área médica, bem como enfer-
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meiros e trabalhadores rurais por um 
período específico e na forma tutelada, 
portanto, imigrantes selecionados. 

No dia 26/03/2020, em meio à in-
tensa crise da epidemia em Nova York, 
o governo suspendeu o serviço de re-
patriamento de imigrantes e, ao contrá-
rio, ofereceu trabalho e salários eleva-
dos para os que optassem por ficar no 
país para atuar nesse setor especializa-
do temporariamente. Com isso, perce-
be-se que já são quase três meses que 
esse processo de busca de trabalhado-
res para setores específicos se estende.

Entre medidas de atração de imigrantes a setores es-
senciais, fechamentos de fronteiras, solicitações de labo-
rais no campo do atendimento à saúde, ao cancelamento 
de imigrantes considerados legais, etc., o Departamento 
de Segurança Interna dos Estados Unidos anunciou que 
aumentaria os vistos de trabalhadores temporários em 
35 mil, este ano. Isso poderá permitir que empregadores 
contratem imigrantes em atividades sazonais na agricul-

Brasileiros fazem 
fila em frente 
ao consulado do 
país em Lisboa 
com a intenção 
de obter vistos 
para retornar 
ou, então, como 
estratégia de 
pressão para 
obter soluções 
frente à atual 
situação.

Foto:
Folhapress.

Fonte: 
Correio da 
Manhã.
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tura principalmente para garantir o abastecimento de 
alimentos, espaço esse de trabalho em que autóctones 
não querem preencher. São medidas que vão acontecen-
do conforme as ocasiões, expressando contradições, ou 
seja, ao mesmo tempo que necessita, os expulsa; pressão 
social de setores produtivos, da mídia conservadora, dos 
temorizados pela disseminação do vírus, dentre outras 
questões, induzem medidas conjunturais inclusivas e ex-
cludentes ao mesmo tempo.

Alguns setores do mercado de trabalho estão sendo 
imensamente atingidos com a pandemia. A agricultura é 
um deles, o sistema de saúde é outro em razão da inten-
sa desistência de profissionais com medo da exposição 
maior ao vírus; as atividades da construção civil, que em-
pregava muitos imigrantes, também tiveram um imenso 
impacto. Este é um setor em que a presença de imigrantes 
é intensa no mundo todo, no Brasil por excelência, mas na 
Europa e em outros continentes. Na Tailândia, por exem-
plo, entre os mais de 3 milhões de imigrantes no país, 
mais de 100 mil atuam nesse setor. Com a pandemia, até 
abril, mais de 80 mil perderam emprego e, grande parte 
deles, não pode retornar ao seu país e, também, em geral, 
não puderam usufruir das políticas públicas por serem 
trabalhadores informais e sem visto de permanência.31 
Diz o sociólogo Mike Davis que seriam os trabalhadores, 
os negros e, dentre eles, os imigrantes os que mais ex-
pressariam vulnerabilidade e precariedade de vida neste 
contexto da pandemia:

Milhões de pessoas não têm plano de saúde, mais os mi-
lhões que o perderam ao perder o emprego, portanto, 
de certa forma, era previsível que o peso das doenças 
graves e da morte cairia desproporcionalmente sobre 
os imigrantes e as pessoas de cor. Isso também acon-
tece nos países europeus, onde os serviços mal pagos 
dependem do trabalho dos imigrantes. Os dados são 
os mesmos, principalmente no Reino Unido. Mas neste 
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país, os chamados trabalhadores essenciais foram com-
pletamente abandonados. [...]. O trabalhador essencial 
norte-americano tem que decidir entre perder a casa 
ou pagar o aluguel, mas colocando em risco a família, 
em casas onde convivem várias gerações, algo comum 
entre a população imigrante. Existem milhões de pes-
soas com este dilema e ninguém lhes ofereceu uma 
única recomendação. Além disso, o Departamento do 
Trabalho se recusou a fazer uma regulação obrigatória 
sobre segurança no trabalho. É literalmente negligência 
criminal. Você tira a responsabilidade do Governo fede-
ral e a coloca sobre os ombros dos trabalhadores. Vou 
ao armazém hoje para poder pagar as contas? E se for, 
acabarei matando a vovó? Esse é o tipo de dilema que as 
pessoas enfrentam (Davis, 2020. Entrevista – El País – 
Brasil, 05/08/2020).32

Na realidade, a pandemia vem revelando a impor-
tância dos trabalhadores imigrantes; ela expõe as contra-
dições da política imigratória de países levada à cabo e 
exacerbada por governos de vários deles.33 Portugal, por 
exemplo, regularizou imigrantes com pedidos de residên-
cia pendentes. Isso foi visto como uma ação histórica do 
governo, como uma ação humanitária e solidária para com 
os imigrantes, porém, pode também ser entendida como 
temor frente às condições precárias em que esses vivem 
no país e a consequente disseminação do vírus, a possibi-
lidade de tê-los para trabalhos essenciais e emergenciais 
nesse momento, também por tê-los no horizonte do con-
trole social.34 Como vimos, o país, ao mesmo tempo que 
barra a entrada de estrangeiros, brasileiros, em particular, 
concede vistos em massa para outros que já estão em seu 
interior.

Nessa lógica contraditória entre requeridos e ex-
pulsos, como parte integrante da dinâmica migratória 
nas sociedades ricas atuais, não se pode esquecer que os 
estrangeiros estiveram no centro dos argumentos que 
produziram a saída do Reino Unido da União Europeia 
(Brexit), com a centralidade política nesse sentido do seu 

https://brasil.elpais.com/economia/2020-05-08/comer-ou-ficar-em-casa-para-nao-adoecer-o-dilema-de-16-bilhao-de-trabalhadores-informais.html
https://brasil.elpais.com/economia/2020-05-08/comer-ou-ficar-em-casa-para-nao-adoecer-o-dilema-de-16-bilhao-de-trabalhadores-informais.html
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atual governante, Boris Johnson, que, 
após ser curado do vírus covid-19, 
agradeceu aos profissionais da saúde, 
quase todos imigrantes.

Com o desemprego e a impossi-
bilidade de pagar aluguel, muitos aca-
bam saindo de suas residências de até 
então e passam a conviver em grupos, 
em moradias com acesso comparti-
lhado de vários serviços, fato esse que 
aumenta ainda a superlotação em es-
paços diminutos e com alto risco de 
contaminação.

  Segundo a Presidente da Casa do 
Brasil, em Lisboa, Cyntia de Paula, imi-
grantes em geral, e brasileiros em par-

ticular, vêm sendo vítimas do “discurso de ódio”, xenofo-
bia e discriminação, principalmente nas redes sociais, por 
grupos políticos de extrema direita. Diz ela que

No Brasil, muitos 
imigrantes não 
são contemplados 
pelas políticas 
públicas de 
auxílio financeiro 
em razão, em 
grande parte, 
de estarem sem 
os documentos 
exigidos. Muitos 
sobrevivem da 
solidariedade e 
assitência junto 
à entidades 
religiosas.
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“Qualquer crise afeta de forma desigual as pessoas. As 
comunidades imigrantes assim como pessoas que per-
tencem a minorias étnico-raciais e nacionais de classes 
sociais mais baixas são mais afetadas. O que percebemos 
nessa situação inédita que vivemos de pandemia é que 
a comunidade imigrante brasileira, maior comunidade 
imigrante em Portugal, foi afetada de forma bastante 
severa, sobretudo com a perda de rendimentos e difi-
culdade de manter nos postos de trabalho. Muitos/as 
imigrantes trabalham nos serviços, como restauração, 
hotelaria, etc. Setores altamente afetados pela pandemia. 
Além disso, a relação contratual nem sempre existe, o 
que dificulta o acesso aos direitos sociais”.35

A responsável pela referida instituição diz que au-
mentou consideravelmente a demanda de imigrantes por 
informações sobre emprego, medidas governamentais 
de assistência, auxílio para alimentação, acesso à saúde e 
mesmo retorno ao Brasil.

 

“Com o agravar da situação pandémica e as consequên-
cias causadas pela perda de emprego, pela redução dos 
rendimentos e o agravar das situações de vulnerabilida-
de muitos/as imigrantes brasileiros/as entraram com o 
pedido para o retorno voluntário que é gerido pela OIM - 
Organização Internacional das Migrações – com a inten-
ção de retornar ao Brasil. Porém, muitos outros e outras 
imigrantes durante o estado de emergência solicitaram 
o repatriamento também aos Consulados do Brasil em 
Portugal”.36 

Nos últimos anos, houve um intenso aumento de imi-
grantes brasileiros em Portugal; os dados informam que, 
atualmente, há mais de 150 mil; houve políticas de atração 
para trabalhos em vários setores com certa facilidade de 
inserção em razão das demandas internas no país. Porém, 
com a crise provocada pela pandemia, muitos postos de 
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trabalho fecharam ou tiveram de re-
duzir o quadro de trabalhadores. Este 
processo vem provocando repatria-
mento intenso de brasileiros que, só 
entre os meses de junho e julho foram 
mais de mil junto ao consulado brasi-
leiro em razão da intensa vulnerabili-
dade financeira e de condições de vida 
no país. Os brasileiros formam o maior 
contingente de imigrantes do país, por 
isso, segundo a Presidente da Casa do 
Brasil, em Portugal, há necessidade de 
uma maior participação política e nos 
espaços sociais do país para que possam lutar por melho-
res condições de trabalho, remuneração, inserções em 
políticas sociais governamentais, etc. 

A pandemia tornou visível a presença de imigrantes 
nas ruas de grandes cidades; algo que antes, em período 
normal, era invisível, agora, publicizou-se. Imigrantes fo-
ram morar na rua; a pandemia vem jogando milhares de 
imigrantes no interior de grandes cidades onde a visibili-

Cláudia Cristina, 
imigrante 
brasileira em 
Portugal, que, 
frente à situação 
de desemprego 
ocasionada pela 
pandemia, passou 
a residir na rua 
na cidade do 
Porto.
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dade é maior e a possibilidade de serem contemplados por 
políticas sociais também em razão da maior repercussão; 
localizam-se em espaços estratégicos como marquises de 
estações de trem, de metrô, no interior delas, em viadu-
tos, pontes, túneis, praças e parques, terrenos baldios. 
Sem emprego, sem renda e sem possibilidade cumprir os 
compromissos financeiros de aluguel, são despejados ou 
tomam a decisão de ir para a rua, encontrar soluções co-
letivas junto com quem está nessa mesma situação e pres-
sionar o setor público, entidades e redes de assistência, 
estratégias coletivas de acampamentos, etc.

O Jornal O Globo, de 05/07/2020, produziu uma ma-
téria sobre a realidade de imigrantes trabalhadores bra-
sileiros em Portugal. A narrativa deixa clara a situação 
precária de grandes contingentes deles que perderam o 
emprego, tiveram de desistir do aluguel, alguns morando 
na rua, como já falamos anteriormente, ou em acampa-
mentos coletivos em terrenos baldios públicos e/ou pri-
vados na capital, Lisboa.37 A matéria enfatiza as consequ-
ências da pandemia para imigrantes brasileiros no país, 
bem como revela que a possibilidade de regularização 
proposta pelo governo português, que já falamos, pode-
rá não contemplar todos os imigrantes, em particular, os 
“zukas” (como são chamados os brasileiros) em razão das 
exigências de documentação, tempo ininterrupto de tra-
balho, não haver irregularidades registradas no campo da 
segurança pública do país, inclusive, na área administra-
tiva da documentação, questões ligadas à família (reagru-
pamento, idade de filhos, etc.).

A matéria referida enfatiza que muitos imigrantes 
estão vivendo de auxílio de cestas de alimentação ofere-
cidas por instituições de solidariedade. Imigrantes rela-
tam que não conseguem obter o auxílio emergencial do 
país porque nem todos possuem o documento de auto-
rização de residência, nem a inscrição na Segurança So-
cial. “Este vírus acabou com meu trabalho [...]. Ganhava 
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€10 ou €15 por casa. Meu marido andava na construção 
civil e até chegamos a pagar um aluguel de uma casinha 
a €200. Quando ele perdeu o trabalho na pandemia, não 
deu mais para pagar e o proprietário nos botou na rua”, 
relata uma brasileira ao jornal. Em outro relato, a situação 
é expressiva das dificuldades que envolve famílias inteiras 
de imigrantes: “[...] eu trabalhava como ajudante de pe-
dreiro e tínhamos um quarto alugado. Com a pandemia, 
acabou o trabalho e também o dinheiro e eu parei de pa-
gar o quarto. Dormimos primeiro na rua em Almada (na 
região metropolitana de Lisboa) por duas semanas”. Muitos 
contam com a solidariedade de outros brasileiros em situ-
ação um pouco melhor: “Fomos morar na barraca debaixo 
do viaduto da estação, porque era mais escondido. Lá na 
rua desencadeou tudo: dor de dente, fome, frio e medo. 
Sorte que uma senhora nos viu e avisou em um grupo de 
WhatsApp de brasileiros, que nos resgataram”. Diz o Di-
retor de uma entidade que presta auxílio aos que não têm 
abrigo que, “[...], na rua, há brasileiros nos diversos locais 
onde estamos pelo país. Em Albufeira (Algarve), estão 
sendo postos na rua após perderem trabalho e ficam sem 
lugar para dormir. Apesar dos focos maiores em Lisboa 
e Porto, é um problema nacional [...]. Mas há muitos que 
ainda estão escondidos. Também tentamos arrumar cur-
sos e trabalhos, ajudamos nas compras, nas passagens de 
transportes urbanos e recebemos e fazemos doações para 
todo o país [...]. Muitos brasileiros nos procuram e per-
guntamos se querem refeições, mas não contabilizamos 
nem fazemos triagem, porque o momento é de emergên-
cia, de dar comida. Agora, são quatro equipes e mais de 
600 refeições”.38

Na realidade, a pandemia tornou mais vulnerável 
quem já o era antes em termos de trabalho, moradia e es-
trutura sanitária. Imigrantes narram que, com a pande-
mia, estão bem mais expostos ao vírus, ao desemprego, à 
fome, à contraposição social, mas, também, à solidarieda-
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de de vários grupos e pessoas; relatam que já enfrentaram 
travessia do Mediterrâneo, pobreza e fome em seus paí-
ses, naufrágios, a polícia, dentre outras situações difíceis 
e que superarão essa também, porém, agora de uma forma 
coletiva, por isso, vão para a rua, para a exposição pública; 
é o que vem acontecendo em grandes centros urbanos da 
Europa, em particular, Lisboa, Madri, Paris e Londres.39

Como já falamos, em situação ainda pior estão imi-
grantes em campos de refugiados, montados em espaços 
insalubres, sem possibilidade de isolamento, além da 
desobrigação de governos, que os colocam em segundo 
plano frente às exigências de promoção de saúde aos au-
tóctones. A vulnerabilidade deles aumenta ainda mais 
quando a documentação é irregular, acrescida das barrei-
ras linguísticas, das diferenças socioculturais, étnico-ra-
ciais, religiosas, etc. Essa realidade os torna mais distantes 
aos serviços de saúde, ao direito aos medicamentos, às 
políticas de auxílio financeiro emergenciais.

Há fronteiras entre países em que imigrantes não po-
dem entrar (para retorno em seu país) em razão dos blo-
queios, fechamentos de fronteiras, controles sociais pela 
esfera pública. Em algumas delas, são montados abrigos 
de acolhimento os quais, em geral, expressam alto ris-
co de propagação e contaminação em razão da chegada 
constante de novos membros; é o caso de venezuelanos 
na fronteira com o Brasil no estado de Roraima40, bem 
como na Colômbia e no Peru, como também de centenas 
de bolivianos retornados do Chile, que aguardam para en-
trar em seu país e que se encontram em acampamentos 
improvisados, tendo crianças, idosos e mulheres grávi-
das.41 No Peru, por exemplo, criou-se um projeto de lei 
que dispõe a deportação de imigrantes residentes no país 
e que são afetados pelo vírus. 

Desse modo, percebe-se que a pandemia vem afe-
tando a saúde física e mental de imigrantes, além de ter 
acirrado formas de discriminação e desrespeito aos di-



77

reitos humanos. A falta de documentação (CPF) impede 
o acesso a recursos financeiros provenientes do auxílio-
-emergência por parte do governo; para piorar a sua si-
tuação, em razão da realidade de isolamento, todos os 
serviços públicos nesse sentido estão suspensos, funcio-
nários não trabalham e os imigrantes vivem em situação 
incerta. Nunca esquecendo que os imigrantes são sujeitos 
de fronteiras por excelência; atravessam múltiplas delas e 
incorporam significados para além dos físico-geográficos; 
a mobilidade humana é permeada de fronteiras.

Com a pandemia, há um controle maior sobre os cor-
pos, os indivíduos, dentre eles, quem pode ou não pode 
entrar, quem deve ou não sair, se podem ou não serem 
tratados em sistemas públicos de saúde, etc. Não há dú-
vida de que o aumento dos contágios faz aumentar a li-
mitação de circulação de pessoas deixando em desabrigo 
milhões, os quais não podem retornar para casa.

Como já vimos, o Presidente Trump contribuiu em 
muito para associar o vírus com o estrangeiro ao dizer, 
no início de março de 2020, num discurso, que esse seria 
o “mais agressivo vírus estrangeiro na história moderna”, 
ligando-o à China (“o vírus chinês”), bem como em mo-
mentos posteriores anunciou a proibição de entrada nos 
USA de cidadãos europeus e de vários outros países. 

Os governos da Itália e de Malta fecharam, em abril e 
maio, seus portos para embarcações de imigrantes e para 
as ONGs que resgatam imigrantes em alto-mar, principal-
mente de pessoas provenientes da África ocidental e nor-
te, espaços aonde a pandemia ainda não se apresentava 
tão intensa. 

O medo de que pessoas infectadas pudessem espalhar 
a doença pelo continente europeu legitimou e encontrou 
respaldo social e político nas ações de governo de fecha-
mento de portos e fronteiras e, de lambuja, aproveitou-se 
para imprimir legislações restritivas, não concessões de 
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vistos e expulsões em massa como foi o caso dos EUA e 
da Ingleterra.

Na Grécia, dezenas de milhares de imigrantes consti-
tuíram abrigos coletivos improvisados para não precisar 
pagar aluguéis em razão da ausência de renda ocasionada 
pelo desemprego promovido pela pandemia. São abrigos 
sem instalações básicas de higiene e com intenso contato 
social.

Além do alto desemprego entre imigrantes, há paí-
ses que em razão dos imensos custos financeiros para dar 
conta da pandemia, suspenderam programas de acolhida 
e de procedimentos de asilo aos imigrantes. Na Alemanha 
são mais de 1,3 milhões nessa situação, fato esse inten-
samente criticado pela Agência das Nações Unidas para 
Refugiados (ACNUR). Segundo essa entidade, imigrantes 
estão sendo deixados à própria sorte; esses encontram 
estratégias coletivas de habitação, porém tornam-se ex-
postos com mais intensidade à propagação do vírus. “Se 
o vírus se espalhar em um campo de refugiados, será um 
desastre” alerta um funcionário da ONG Utopia. A ONG 
Médicos Sem Fronteiras prevê uma “catástrofe humanitá-
ria”.42 

A América Latina, como um todo, é uma região de 
trânsito, de intensa migração entre países; é o caso do 
Brasil que vem incorporando há décadas grandes fluxos 
de bolivianos e paraguaios, e, nos últimos anos, haitianos, 
colombianos e venezuelanos. São fluxos que entram e re-
tornam em intenso dinamismo; o fechamento imediato de 
fronteiras deixou dezenas de milhares à revelia, tendo que 
gerirem sua própria situação num país alheio e que não os 
querem no seu interior, porém, os de origem fecharam as 
portas. Desse modo, esse processo político acabou deixan-
do milhares de imigrantes sem referência de lugar para 
permanecer, sem auxílio e proteção estatal, muitas vezes, 
tornando-se, como já falamos, vítimas do crime organizado 
e sem possibilidade de incorporar as ações assistenciais. 
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O discurso racista, discriminador e xenófobo desse 
momento se acirra, principalmente frente à disputa por 
recursos financeiros e pela infraestrutura de atendimen-
tos de emergência. Como já mencionamos, vários con-
flitos desse tipo foram registrados no Brasil em imensas 
filas em frente às agências da Caixa Federal para receber 
o auxílio de R$ 600,00 em que autóctones discutem e 
produzem conflitos com imigrantes presentes nessas filas 
pelo fato de os considerarem ilegítimos na obtenção desse 
benefício. 

A pandemia vem intensificar a exclusão de imigran-
tes no mercado de trabalho de uma forma mais efetiva em 
vários países, apenas com exceção aos que os necessitam, 
sazonalmente, para resolver o problema das colheitas. O 
problema do desemprego que atinge a todos deslegitima 
a presença deles ao mesmo tempo que amplia o temor 
social em razão de sua presença, vistos como seres po-
tencialmente portadores de vírus, que não devem estar 
recebendo o “auxílio emergencial” dos R$ 600,00, que os 
torna visíveis nas filas das agências da Caixa Federal e, 
como em alguns casos em cidades brasileiras, produzin-
do conflitos e reclamações de autóctones, segundo esses, 
pelo seu desmerecimento.

A sociedade atual ainda convive e desenvolve con-
cepções e ações políticas que dividem os cidadãos pelo 
passaporte que possuem, ou sua situação migratória no 
momento. Não há uma concepção de direitos universais e, 
muito menos, da necessidade e/ou imperativo de prote-
ger a todos, fato esse que demonstra serem os imigrantes 
os mais vulneráveis nesse cenário de crise em múltiplos 
âmbitos para além do universo do trabalho.

Como já mencionamos, grande parte dos imigrantes 
trabalha na informalidade, na venda direta ao consumidor 
em espaços de ruas, nas cidades. Há uma profunda cone-
xão entre imigrantes e informalidade. Há também grande 
relevância do trabalho autônomo, de formas variadas de 
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performances das pequenas empresas, etc., todas expres-
sivas de um fenômeno mais amplo e diversificado.

Empresas de trabalhadores imigrantes, em geral, ex-
pressam grande vulnerabilidade devido à marginalidade 
institucional, dificuldade de acesso ao crédito, ausência 
de um suporte contábil e de gestão mais eficaz. Porém, 
ao mesmo tempo, revelam alguns dinamismos em cor-
respondências com alguns setores e atividades (comér-
cio, construção civil, cuidados à saúde, limpeza, etc.) e 
podem, com o tempo, transformarem-se num antídoto à 
integração subalterna, ao confinamento nas posições des-
vantajosas da estrutura ocupacional (Ambrosini; Boccag-
ni, 2006). 

Os imigrantes senegaleses, em vários países em que 
sua presença se faz sentir, são exímios vendedores infor-
mais. Eles necessitam da rua, do fluxo de pessoas; são imi-
grantes que carregam consigo esse saber e a experiência 
das trocas mercantis informais e dos meios e estratégias 
para a construção social de seus mercados. Eles desenvol-
vem um jogo interacional (De Césaro, 2018) de ações en-
voltas ao ambiente de troca; produzem sociabilidades em 
que a intenção da venda se constitui (espaços, interações, 
clientes, intimidade, confiança, conhecimento, pragma-
tismo, etc.), em geral, concebida pela esfera pública mu-
nicipal como irregular.

A pandemia vem afastando as pessoas das ruas, dos 
centros das cidades. Esse processo é extremamente da-
noso para os imigrantes que as tinham como espaço para 
seus negócios informais. Em Boa Vista e em outras cida-
des de Roraima, no Brasil, havia milhares de venezuela-
nos que atuavam no mercado informal de rua.

Com o fechamento de fronteiras e o isolamento so-
cial, milhares deles tiveram que viver em abrigos coleti-
vos e/ou em casas/quitinetes pequenas “com 15 a 20 pes-
soas, revezando quem dorme e quem não dorme. [...]. Se 
existe um caso suspeito ali, como os outros vão fazer”.43 A 
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redução de renda desses imigrantes é praticamente total. 
Para eles e para todos os que trabalhavam nas ruas de uma 
maneira informal a pandemia foi fatal. 

Para os imigrantes, não poder enviar remessas finan-
ceiras para auxiliar seus familiares é traumatizante; com 
isso reduz, também, o nível de renda dos familiares das 
pessoas emigradas, as quais são imensamente dependen-
tes desses recursos enviados. Imigrantes carregam consi-
go a dádiva (obrigação moral) do envio de recursos finan-
ceiros; a ausência desse, a dádiva se transforma em dívida. 
As remessas, em razão da pandemia, poderão sofrer um 
fortíssimo abalo de em torno U$ 109 bilhões, deixando 
em dificuldade mais de 800 milhões de pessoas nos países 
de baixa renda e que dependem desses recursos (Neu-
meyer; Hevia, 2020).44

O envio de remessas de brasileiros no exterior, para 
alguns municípios no país, vem auxiliando na amenização 
da crise provocada pela pandemia. Porém, os dados do 
Banco do Brasil, atestam uma drástica diminuição entre 
fevereiro a junho deste ano. Em alguns municípios, como 
é o caso de Governador Valadares em Minas Gerais, ícone 
dessa dinâmica da dependência de recursos externos no 
país, a redução atingiu mais de 80% das ordens de paga-
mento via agência do Banco do Brasil sendo informação 
da BBC Brasil.45

“Essas transferências teriam recuado 80% entre o Reino 
Unido e países do leste da África, segundo levantamento 
feito pela revista britânica The Economist. Os recursos 
enviados pelos imigrantes da Itália para a África des-
pencaram 90%. Essa retração violenta provocou o fe-
chamento de várias empresas de serviços financeiros. 
Os pagamentos realizados por meio de aplicações de 
smartphone caíram de 15% a 20%, mas ainda é preciso 
que os interessados possuam uma conta bancária. Em 
comparação com a crise financeira de 2008, que regis-
trou uma diminuição das transferências de 5%, desta vez 
as consequências tendem a ser mais graves. Segundo o 
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Banco Mundial, em 2019, as transferências da mão de 
obra imigrante para os países de origem movimentaram 
US$ 715 bilhões. Um montante que deve cair vertigino-
samente neste ano. Para retornar ao patamar anterior à 
crise sanitária serão necessários no mínimo três anos, 
estima o banco BBVA”.46

A pandemia vem revelando as fraturas sociais, econô-
micas e regionais, bem como vem expondo as orientações 
políticas de cada governante em relação a ela, ao modelo 
de Estado (Santos, 2020a). 

Países expulsam imigrantes, outros tentam retê-los 
para atuar em setores que sempre foram dependentes 
dele como é o caso alimentar na agricultura e nas agroin-
dústrias, nos serviços de atendimento à saúde das institui-
ções especializadas, bem como o universo familiar, outros 
definem quotas, legalizam temporariamente contingentes 
de trabalhadores como é o caso as Itália, Reino Unido, Ale-
manha, Espanha e Portugal. Há ações variadas nesse sen-
tido, algumas expressando contradições, mas que revelam 
a continua tentativa do estado em administrar os fluxos, 
compensar o que não conseguiram fazer antes da pande-
mia; muito disto é fruto de pressões internas, de setores 
produtivos que otimizam o fator trabalho dos imigrantes, 
da disseminação do vírus, das taxas de desemprego, como 
foi o caso dos EUA que, em dois meses de pandemia, se-
gundo o Bureau of Labour Statistics, já registrava mais de 
30 milhões de desempregados. Na realidade, a pandemia 
acabou justificando uma série de ações de abre e fecha 
fronteiras para imigrantes, de atração e expulsão, de acei-
tação sob condição e repatriamento, etc.47

O trabalho doméstico manifesta uma integração do 
imigrante, de uma forma eficaz e funcional a esse mercado 
do trabalho e de grande importância para a vida cotidiana 
dos autóctones. O welfare doméstico (Ambrosini, 2009) 
são elas que o exercem pelo salário baixo, assistência aos 
idosos e crianças, trabalho esse, muitas vezes associado 
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ao das tarefas domésticas de limpeza e 
refeições. Nesse horizonte de trabalho, 
estão em jogo múltiplos processos, den-
tre eles a transnacionalização dos papéis 
reprodutivos e de gênero; nesse aspecto, 
a migração não altera grandes coisas em 
cenários onde as autóctones expressam 
superação e empoderamento, porém, na 
relação com as imigrantes, esses papéis se 
reproduzem.

Várias notícias de jornais e de sites de 
blogs que revisamos, denunciam a situa-
ção do trabalho doméstico exercido por imigrantes, em 
geral, mulheres, em países ricos. As denúncias revelam si-
tuações difíceis vividas por trabalhadores que, mesmo em 
famílias, com membros positivos do coronavírus, elas não 
são dispensadas e, se o forem, não recebem e, em geral, 
são demitidas. Então, para não ficarem sem renda e sem 
emprego, são obrigadas a trabalhar. 

Há denúncias de imigrantes que contraíram o vírus 
no espaço familiar de trabalho, ou, então, acabaram espa-
lhando o vírus no interior da família por terem-no con-
traído no espaço do transporte urbano, etc. As narrativas 

Trabalho 
doméstico por 
imigrantes; 
em período 
de pandemia, 
em geral, em 
confinamento 
forçado.

Foto:
José Cícero da 
Silva.

Fonte: 
Agência 
Pública.
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enfatizam a concepção colonialista, quando não herança 
do trabalho escravo como o evidenciado no Brasil, Esta-
dos Unidos, dentre outros, nos cuidados de idosos, crian-
ças, mas principalmente pessoas em quarentena e idosos 
enfermos.

Há casos de domésticas que foram obrigadas a fica-
rem confinadas em casas de família para que não saíssem 
e corressem riscos de contrair vírus. Outras em que famí-
lias tinham contraído a Covid-19, bem como as emprega-
das, e essas não foram liberadas do trabalho. 

Coação para trabalhar, estigma de serem brasileiras, 
africanas, peruanas, dentre outras, o preconceito no inte-
rior do espaço de trabalho, ameaças de desligamento do 
emprego por justa causa, são algumas das situações cons-
trangedoras vivenciadas pelas domésticas, que se inten-
sificam nesse período de pandemia. Há casos no Brasil 
em que prefeitos decretaram que o serviço doméstico era 
entendido como "essencial", como foi o caso de Belém.48

Cuidar de idosos é considerado uma atividade árdua, 
convive-se num corpo a corpo e cara a cara com eles; 
muitas diferenças se produzem e se encontram nessa ati-
vidade: velho/jovem, pobre/rico, imigrantes/nacionais, 
dormir na casa/trabalho com longa jornada, acaba ex-
pressando uma situação/condição de vida e de trabalho 
ao mesmo tempo. Há muita participação e envolvimento 
emotivo, assistência personalizada (Dusi, 2000). 

Autores colocam que há uma grande dependência, 
em sociedades ricas, do auxílio doméstico de imigrantes, 
em geral, do sexo feminino. Só para termos uma ideia, 
na Espanha, em 2017, 62/8% das empregadas em tare-
fas domésticas eram imigrantes; 36% dessas cuidavam de 
idosos. Na Itália, em 2017, havia mais de três milhões de 
residências familiares que dependiam de um trabalho de 
imigrante. Grande parte do contingente de mortes pelo 
coronavírus são idosos.49 Nesse espaço familiar, muitos 
imigrantes estão presentes, recebem, em geral, salários 
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baixos, o trabalho é informal, com longas jornadas; são, 
em grande parte, trabalhadores/as com situação migra-
tória não regularizada. Com a pandemia, além, em grande 
parte, da perda do emprego, muitos/as sofrem pressão 
para continuar trabalhando em situação inadequada e/ou 
expostas ao vírus.

Reportagens que revisamos até 
então (início de agosto) informam que 
imigrantes, em razão da perda de em-
pregos e, sem poder incorporar políti-
cas sociais, acabam engrossando as filas 
dos que demandam auxílios de alimen-
tação e cestas básicas e, há, também, a 
preocupação pelo desemprego em razão 
da falta de poder aquisitivo dos contra-
tantes e da morte de milhares de idosos 
no país, etc., o que revela sua situação 
precária nesse cenário da pandemia. 

Mulheres 
indianas 
funcionárias da 
polícia costuram 
máscaras 
durante bloqueio 
nacional 
imposto pelo 
governo da Índia 
como medida 
preventiva 
contra o 
coronavírus.

Foto:
Arun Sankar/
AFP.

Fonte: 
Brasil de Fato.



86

A pandemia revela as linhas 
que expõem as desigualdades 
sociais e econômicas de 
nossas cidades (os que 
podem e os que não podem 
ficar em isolamento), como 
é o caso da vista aérea da 
favela de Paraisópolis ao 
lado dos edifícios luxuosos 
do bairro Morumbi em SP.

Foto: 
Amanda Perobelli/Reuters.

Fonte: 
El País.
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Não há dúvida de que a pandemia pode atingir a 
todos (e vem atingindo), ricos e pobres, nações e 

regiões. Porém, há assimetrias econômicas e sociais nas 
possibilidades de isolamento social, tratamento e acesso 
aos bens públicos e privados de saúde. Se há diferenças 
estridentes nas condições cotidianas de vida social, ha-
verá muito mais em momentos extraordinários em que 
a vida de todos está em perigo (Harvey, 2020), e os re-
cursos para amenizar o problema revelam serem escas-
sos. Enquanto uns não têm recursos e não possuem outros 
meios de proteção que não sejam os serviços públicos, ne-
cessitam trabalhar e, para isso, saem de casa, enfrentam 
filas em paradas de ônibus, transportes abarrotados de 
gente, espaços insalubres e com aglomerações no traba-
lho (como nos frigoríficos no Brasil e nos EUA), pois se 
não o fizerem estarão desempregados e sem renda para a 
família, outros conseguem manter empregos e renda com 
o home office, com os recursos poupados em agências 
bancárias, com o e-commerce, etc. 

Há pressões de patrões para que domésticas con-
tinuem trabalhando em famílias onde há membros com 
coronavírus, empresas que estão na linha de frente das 
atividades essenciais e que, por isso, não estruturam um 

“Vírus democrático?”
Estamos todos “no mesmo barco?”: 

falácias e divisões de classes
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sistema de cuidados e prevenções como o exigido, expon-
do seus trabalhadores, em geral, imigrantes. Fatos esses 
são denunciados por sindicatos, instituições que atendem 
imigrantes, associações de trabalhadores, dentre outros. 
O governo Trump, no início de julho, imprimiu uma nor-
mativa que trabalhadores em licença deveriam aceitar o 
chamado do empregador para retornar ao trabalho, caso 
contrário, perderiam os benefícios do desemprego, in-
dependente da Covid-19. Essa medida colocou trabalha-
dores entre a cruz e a espada, ou seja, entre estar mais 
propenso a contrair o vírus e/ou perder o emprego e, de 
lambuja, outros benefícios. É desumana a exigência da es-
colha entre a fome e/ou arriscar a vida.50

Enfatizamos isso, ou seja, o surto do coronavírus 
vem expondo a divisão de classes em vários âmbitos, mas 
principalmente na saúde (atendimentos, planos de saúde, 
hospitais particulares, possibilidade de isolamento, home 
office, etc.), nos rendimentos sem a necessidade de tra-
balhar (reservas monetárias, poupança, auxílio familiar, 
etc.), também na polêmica entre quem pode ou não rece-
ber auxílios emergenciais.

A mobilidade, na pandemia, e mesmo antes dela, não 
se dá de forma igualitária. A ligação do migrante com a 
disseminação do vírus é ainda lugar comum nas socie-
dade ocidentais, em particular, na Europa e nos Estados 
Unidos, porém, os dados demonstram que, ao menos até 
então, 93 países tiveram em seu paciente zero alguém que 
veio de ou passou por algum país da Europa, a maioria 
deles tinha viajado de avião e por um período curto para 
negócios e turismo  (Penney, 2020).51

Diz Castilho (2020) que esse vírus possui o DNA da 
globalização no que ela tem de mais perverso, pois as de-
sigualdades sociais e econômicas refletem-se intensamen-
te nas possibilidades de prevenção e cura do problema. 
Há contingentes imensos de população em várias partes 
do mundo e no Brasil em particular que não têm nem água 
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para beber. Como essas pessoas vão lavar as mãos a todo o 
momento? Muitas não têm água tratada ou água encanada, 
dividem torneira, pia e chuveiro com vizinhos, não há sa-
bão. Como pensar em isolamento social se a casa tem um 
quarto só e o dividem em várias pessoas? Que diagnóstico 
haveria para casos assim? O problema é anterior ao coro-
navírus e tende a se tornar mais difícil a partir dele. Como 
diz Castilho, “Enquanto muitos se deleitam em suas casas, 
compartilhando vídeos com sugestões do que fazer diante 
do ócio, parlamentares e representantes do capital rentis-
ta planejam reformas que logo tomarão corpo, enquanto 
políticas de isenção fiscal e medidas de socorro a grupos 
corporativos são anunciadas, um verdadeiro caos aproxi-
ma-se das periferias” (Castilho, 2020, p. 132).

Não podemos esquecer que o modelo de desenvolvi-
mento capitalista carrega consigo a exclusão e a diferença; 
ele é predador da natureza na medida em que a transforma 
em mercadorias para o lucro imediato, produtor de inten-
sas e profundas desigualdades sociais, de concentrações 
de população em centros urbanos, principalmente de am-
plos contingentes de pessoas que buscam nele um espaço 
de obtenção de alguma renda para sobreviver/consumir, 
sem a mínima condição de moradia e assistência sanitá-
ria e saneamento básico. É um sistema que, ao incentivar 
de uma forma desmesurada o consumismo, produz essas 
contradições. A saúde, os atendimentos sociais, as políti-
cas de inclusão na esfera do saneamento básico ficam em 
segundo plano. 

Nesses últimos 40 anos de governos neoliberais, e 
principalmente em seu epicentro, os EUA, a população 
empobrecida ficou sem atendimento à saúde pública, di-
reito básico, universal de proteção à vida (Lou, 2020). As 
epidemias anteriores (SARS, Ebola) não foram suficientes 
para conscientizar governantes dessa necessidade de in-
clusão (Davis, 2020).
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Na realidade, essa pandemia revela várias questões de 
classe, de raça e de gênero; no entanto, é expressa pela re-
tórica de cinismo midiático e de representantes da esfera 
pública de que “estamos todos juntos nessa”. A retração 
da economia faz demitir trabalhadores aos milhares dia-
riamente, além de que esses, ao se deslocarem para o tra-
balho em meios de transportes de massa, correm maiores 
riscos de contaminação e, não só no deslocamento para ir 
e retornar do trabalho, mas na sua própria execução como 
os fatos vêm demonstrando em setores como agroindús-
trias frigoríficas, calçadistas e de supermercados onde a 
proximidade entre trabalhadores tende a ser mais pro-
pensa. 

Além dessa questão sanitária, há a econômica. Imi-
grantes sem possibilidade de trabalhar e sem uma prote-
ção familiar de reserva financeira, colocam em suspenso 
sua decisão de migrar. Há um amplo conjunto relacional 
que depende do fator financeiro angariado pelo trabalho, 
portanto, estar desempregado ou sem possibilidade de 
obter alguma renda, o imigrante fica numa situação muito 
difícil. Há reclamações de imigrantes e de entidades que 
os representam de que, muitos deles, mesmo com CPF e, 
portanto, regularizados, têm dificuldade para obter o be-
nefício de R$ 600,00; isso para eles e para grande parte da 
população brasileira faz muita falta. 

Para o caso dos imigrantes, como já falamos, não são 
só eles que ficam em situação difícil, mas suas famílias 
que se tornaram dependentes do recurso costumeiro en-
viado.52 Imigrantes contam com cestas básicas, doações, 
solidariedade de conterrâneos; é o caso de senegaleses e 
outros que vivem em São Paulo e trabalham no centro, 
em comércios na região da Praça da República, bem como 
alguns imigrantes que acompanhamos suas trajetórias de 
vida em Passo Fundo (RS), os quais, em razão de duas 
ocasiões de fechamentos de frigoríficos (em dois mo-
mentos, totalizando mais de um mês nesse período de 
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pandemia) ficaram sem renda, bem como trabalhadores 
informais nas ruas da cidade que tiveram seu ganho diário 
praticamente zerado.

“Além de dificuldades de acesso à internet para baixar 
o aplicativo, muitos migrantes enfrentam problemas 
para sacar o dinheiro, já que algumas agências da Caixa 
Econômica Federal não aceitam o protocolo de pedido 
de refúgio e exigem documentos brasileiros, como a 
carteira de trabalho ou a Carteira de Registro Nacional 
Migratório (que pode demorar anos a ser emitida pela 
Polícia Federal)”.53 

Bancos vêm exigindo documentos brasileiros, fato 
esse que dificulta o acesso ao recurso para muitos imi-
grantes. A Defensoria Pública da União entrou na Justiça 
para garantir esse auxílio aos imigrantes que possuem o 
CPF (Martinez-Vargas, 2020). Em razão do coronavírus e 
a necessidade de isolamento, sem ter condições de assim 
o fazer, o Repórter Brasil denunciou a realidade de costu-
reiras estrangeiras, principalmente bolivianas, que passa-
ram confinadas mais de dois meses em ateliês de costura, 
trabalhando 14h por dia e recebendo menos que o salário 
mínimo. Além de violações trabalhistas, trabalhando das 
7:30 da manhã até às 22:00, com breves intervalos para 
comer, além de tudo isso, elas (em geral, mulheres) são 
vítimas de violência.54 

“Nem uma pandemia foi capaz de deter o tráfico de 
pessoas e o trabalho escravo no Brasil [...]. Percebemos 
que os donos das oficinas usavam a crise do coronavírus 
para impedir que as jovens saíssem da oficina. A coação 
é comum, e agora a pandemia serve como desculpa para 
o confinamento de trabalhadores”.55 
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Segundo o jornal Folha de São Paulo, de meados de 
abril de 2020, imigrantes pulam refeições (deixam de to-
mar café ou janta) para poderem garantir alguma comida 
para o dia seguinte. Milhares deles vivem de auxílio e/
ou de doações junto a entidades assistenciais. Milhares 
deles são autônomos e ficaram sem tra-
balho em razão da quarentena; fato esse 
que também os obrigou a largar o aluguel 
que vinham pagando. O setor de costura, 
como já mencionamos, em que bolivia-
nos e paraguaios são os mais presentes, 
foi atingido em cheio. A impossibilidade 
de pagar aluguel vem fazendo com que 
imigrantes passem a multiplicar o con-
tingente de pessoas vivendo em peque-
nos cômodos que também servem de 
ateliês de costura, espaços esses sem a 
mínima possibilidade de isolamento so-
cial.56

A boliviana 
Marlene 
Apaza com 
sua família 
na cozinha 
de sua casa 
que também 
funciona 
como oficina 
de costura em 
São Paulo.

Foto:
Lalo de 
Almeida.

Fonte: 
Jornal Folha 
de São Paulo.
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A Pastoral do Migrante de São Paulo denuncia que, 
em razão do desemprego causado pela pandemia, muitos 
imigrantes são despejados dos aluguéis porque não têm 
condições de pagá-los bem como a multa estipulada ante-
riormente pelo atraso, então, acabam sendo aliciados por 
empresários do setor têxtil que os acomodam em dormi-
tórios improvisados nos fundos dos pavilhões de costura, 
em condições precarizantes, tendo necessidade de pagar 
aluguel por meio da jornada prolongada de trabalho, sem 
descanso e possibilidade de sair do referido espaço. De-
núncias nesse sentido estão estampadas todos os dias em 
jornais e espaços de comunicação alternativos de entida-
des religiosas, de representação de imigrantes, bem como 
do Ministério Público.57

“Com a pandemia tudo se intensificou, a xenofobia 
ganhou espaço, e parte dos cidadãos brasileiros acreditam 
que o governo não deveria ajudar pessoas oriundas de ou-
tros países. Retrato contundente do racismo e fascismo 
que cresce de forma exponencial em todo o continente”.58 
Nas palavras da representante de empregadas domésticas 
de São Paulo, “O desemprego levou todo mundo para a 
frente de uma máquina de costura, trabalhar horas e horas 
e receber quase nada, R$ 0,10 por máscara. É escravidão 
que chama, não é?”.59 Segundo Roxo (2020), a pandemia 
deixou clara a divisão de classes, decorrente dessas, as 
condições de trabalho, as necessidades prementes, as pos-
sibilidades de cura, o isolamento e as suas diferenciações 
de condições, as redes e canais de negócios alternativos, 
os que possuíam ou não seguro saúde ou convênio médi-
co, acesso aos medicamentos, enfim, múltiplos distancia-
mentos entre as pessoas e no meio social (Roxo, 2020).     
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Imigrantes afegãos 
no Irã, atravessando 
a fronteira em 
movimento 
de retorno ao 
Afeganistão, 
em decorrência 
dos efeitos da 
pandemia.

Foto: 
Jim Huylebroek.

Fonte: 
The York Times



95

Refletimos sobre o fato de que a pandemia pegou 
carona, ou melhor, constituiu-se espacialmente nos 

meios de mobilidade da dinâmica do mundo moderno, as 
quais desprezam fronteiras nacionais e limites geográfi-
cos, com a velocidade que as tecnologias permitiram ao 
homem se deslocar. Por isso, uma das primeiras medidas 
desse mundo aberto e dinâmico em termos de mobilida-
des e transnacionalidade foi o fechamento de fronteiras, 
imobilizar pessoas em suas casas, no interior do estado 
nacional (Mantovani, 2020).

O livre movimento, pilar do direito liberal e da socia-
bilidade moderna, paradoxalmente, produziu a dinâmica 
do vírus e acionou dispositivos de segurança dos esta-
dos-nações. Nesse processo de fechamento e mobilidade, 
imigrantes acabaram sendo vistos como potenciais porta-
dores do vírus. 

No entanto, estudos demonstram que viajantes de 
curta duração (turistas, políticos, executivos, etc.), cons-
tituem um número bem maior do que os imigrantes. Po-
líticos, executivos e turistas foram afetados pelo vírus em 
vários países, inclusive no Brasil (Penney, 2020). 

Segundo a OMS, os viajantes de curta duração são 
mais propensos a transmitir doenças contagiosas do que 

“Pessoas se movendo, 
dissemina-se o vírus”:

as caronas ao coronavírus
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os migrantes ou deslocados forçados. Porém, a grande 
questão que recai sobre os imigrantes é a sua reduzida ou 
nula possibilidade de imobilidade no horizonte laboral. 
Para eles, a mobilidade torna-se compulsória, não há pos-
sibilidade do home office.

Mesmo tendo um número de infectados muito maior 
do que a Venezuela, o governo brasileiro, logo no início da 
pandemia, fechou a fronteira com o referido país. Quem 
descumpria a determinação, seria deportado ou cancela-
do o pedido de refúgio. Muitos imigrantes foram obriga-
dos a encontrar travessias arriscadas e muito perigosas. 
Frente a essas realidades diferenciadas, em que alguns 
podem optar por voos, meios de transportes variados e 
mais seguros, outros precisam arriscar-se ou enclausu-
rar-se em campos de refugiados, centros de acolhimento 
improvisados. Nesse campo também se percebem as as-
simetrias de possibilidades, tratamentos, condições entre 
os diversos grupos sociais, nacionais e étnicos.

Já falamos que não há dados públicos sobre a quanti-
dade e o impacto da pandemia junto a imigrantes no Brasil 
e em várias partes do mundo. Esse processo dificulta ain-
da mais a luta contra o vírus. Associações em defesa dos 
imigrantes reivindicam junto ao Governo Federal brasi-
leiro que seja informada a nacionalidade dos registros do 
Ministério da Saúde; o número de imigrantes mortos até 
então (início de julho de 2020) é desconhecido; porém, 
em razão da precarização em que vivem pode-se deduzir 
que seja elevado. Além disso, há uma intensa resistência 
social e no interior do atual governo a que as políticas so-
ciais contemplem os imigrantes. Em outros países esse 
processo não é tão diferente:

“Na Argentina o problema não é menor, imigrantes se-
negaleses e haitianos enfrentam a discriminação, preca-
rização laboral, e a exclusão de subsídios, já que a maio-
ria tem somente a cédula de identidade temporal ou a 
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chamada precaria (documento que permite somente três 
meses de permanência em solo argentino) o que impos-
sibilita acesso ao auxílio. Muitos trabalham nas ruas de 
maneira informal, com isso a quarentena impossibilitou 
a renda mensal dos cidadãos”.60

Não casamos de afirmar que as desigualdades já exis-
tentes na sociedade e entre grupos sociais e nacionais 
foram exacerbadas, ou explicitadas com mais veemência 
em razão da pandemia, principalmente nos padrões de 
mobilidade e imobilidade (Harvey, 2011 e 2016).  

Nos Estados Unidos, mesmo sem dados precisos, 
entidades sociais dizem que cidades com maior núme-
ro de migrantes brasileiros e hispânicos revelam um 
maior número de mortes pela Covid-19 (Cfr. Site UOL, 
19/04/2020). Segundo o referido site isso também se 
evidencia no Reino Unido onde as minorias étnicas e imi-
grantes apresentam números elevados. O que vem ocasio-
nando essa realidade é a precariedade de vida e condições 
econômicas e isso se reflete no sistema de saúde que não 
possui proteção aos pobres, as características dos empre-
gos (limpeza pública, transporte público, espaço domés-
tico, trabalhos esses em que o contato com o vírus pode 
ser maior. 

A política de perseguição do governo Trump colabora 
com isso também, principalmente pelo risco da repatria-
ção. O vírus acaba levando à morte a quem está em con-
dições mais precárias. A repatriação e o fechamento de 
algumas fronteiras para alguns expressam uma concepção 
xenófoba sob o manto da saúde pública e que os vetores 
do problema são os estrangeiros e, além do mais raciali-
zados; não são todos os malvistos e/ou que são mandados 
embora. São expressões de lógicas de soberania nacional 
que produzem exclusão de grupos sociais. 

Brasileiros nesse momento são proibidos de entrar 
nos Estados Unidos pelo temor da disseminação maior 
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do vírus, porém, americanos podem entrar no Brasil sem 
prévia confirmação sendo que o referido país lidera no 
momento o índice de contaminados e de mortes. Essas 
não reciprocidades, além de ilógicas, tornam-se muito es-
tranhas ao direito internacional e a muitas outras instân-
cias do campo político e social.

Medidas de fechamentos de fronteiras foram adota-
das por alguns países antes mesmo desses fazerem testes 
em seus cidadãos, antes de qualquer outra medida mais 
segura e efetiva no campo das condições econômicas e sa-
nitárias. Não é na fronteira que se situa o problema; a epi-
demia não começa nela e, possivelmente, não terminará 
nela. O fechamento deve ser acompanhado de uma série 
de outras estratégias, pois o mundo até então revelava-se 
numa dinâmica global de transportes, de insumos-produ-
tos que, mesmo com o isolamento e quarentena, havia ne-
cessidade de continuidade (Harvey, 2020). 

Entendemos que soberania estatal sem cidadania a 
pessoas vulneráveis, imigrantes ou não, e sem um sistema 
de saúde e de atendimento, produz uma falsa realidade 
ou consciência de segurança e proteção. Aliás, em alguns 
países, governantes em viagens diplomáticas internacio-
nais foram também responsáveis pela transmissão do ví-
rus. Nós, brasileiros sabemos bem desse assunto! Além 
do mais, nesse momento (06/07/2020), o presidente 
Bolsonaro divulgou que foi acometido pelo coronavírus 
e todos conhecem sua posição frente à pandemia, suas 
(não) ações para combatê-la, seus diagnósticos de cura, 
seus (des)cuidados públicos, interesses econômicos e 
políticos em torno da cloroquina como medicamento de 
cura (desautorizado pela OMS e por associações médicas 
mundiais e, em particular, brasileiras), os reflexos dessas 
estratégias que ligam a pandemia ao processo político de 
governantes como é o caso no Brasil pelo atual governo, a 
luta para reduzir seus efeitos na economia, na sociedade e 
no tempo de duração do problema.
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Possíveis exigências de certificados e imunidades 
para transpassar fronteiras poderão produzir controles, 
xenofobias, condições desiguais de mobilidade, estigma-
tizar mais ainda imigrantes, impedimentos sociais e cul-
turais, oportunidades desiguais de acesso às condições 
melhores de vida. Isso poderá ser mais complicado e in-
tensificado se, como vem acontecendo, quando países do 
norte global começam a flexibilizar o isolamento, abrir a 
economia e, os países do sul global estejam vivendo perío-
do intenso da pandemia, como é o caso atualmente (início 
de julho) na América Latina e na África.

As fronteiras secas, os portos, os aeroportos passa-
ram, com a pandemia, a serem espaços de expressão do 
papel do estado-nação em controlar a população migran-
te, com isso fortaleceu a concepção de nação e nacionalis-
mo. Houve com isso, como já em algum momento refle-
timos, uma produção da necropolítica, ou seja, governos 
gerenciando as condições que acabam criando situações 
de morte de uns para salvar a vida de outros, a expulsão 
de imigrantes dos EUA para o México e, também, de não 
mexicanos, os expondo a situações de morte, exploração, 
constrangimentos e violências. 

A contenção pura e simples de imigrantes e o seu re-
torno forçado pode produzir mortes, confinamentos em 
espaços insalubres e diminutos, contingentes de estran-
geiros em países que não são os seus, os impedimentos de 
uma migração regular e segura, dentre outros processos 
que expressam a biopolítica direcionada aos imigrantes, 
pode fazer com que esses encontrem canais alternativos 
para entrar em países de destino e engrossar o contin-
gente de irregulares ou em campos de refugiados já cons-
tituídos tornando ainda mais vulneráveis ao vírus o con-
tingente lá existente em razão das precárias condições de 
vida e de cumprimento de medidas que são recomenda-
das pela OMS de distanciamento físico, etc.
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Nos Estados Unidos, por exemplo, 

os centros de detenção para imigrantes 
que cometeram alguma violação admi-
nistrativa, ou seja, entraram no país de 
forma irregular, funcionam como uma 
extensão do sistema prisional do país, 
o qual nem sempre respeita os direitos 
humanos dos imigrantes, separa pais e 
filhos, deixando ambos na incerteza do 
que acontecerá. Há muitas denúncias nesse sentido feitas 
por imigrantes, vítimas do processo, de associação de imi-
grantes, de embaixadas de países que possuem cidadãos 
nessa situação. 

Uma série recentemente (julho de 2020) produzida 
para a Netflix, denominada, em português, de “Estado 
Zero” (Stateless, no original), revela, em alguns âmbitos, 
essa realidade em campos de refugiados na Austrália com 
tratamentos de prisão, a dimensão política do problema, a 
não resolução desse, o gerenciamento da vida e a produ-
ção de situação de morte pela esfera pública.

Migrantes na 
fronteira do 
México com 
a Guatemala, 
janeiro de 2020.

Foto:
Teresa de 
Miguel.

Fonte: 
El País.
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A blindagem de fronteiras é também um fator políti-
co. Imigrantes, por exemplo, passam a ser moeda de troca 
política para o governo turco que ameaça abrir os portões 
de campos de refugiados onde há mais de um milhão de 
pessoas, grande parte formados por sírios e afegãos, se 
as suas reivindicações junto à União Europeia não forem 
atendidas61, principalmente de recursos financeiros para 
mantê-los onde estão e outras exigências de mercado, de 
não contraposição política de suas ações no interior do 
país como a instituição da pena de morte, autoritarismo 
governamental, repressão a jornalistas e aos veículos de 
comunicação, corrupção governamental sem maiores 
averiguações jurídicas e políticas por parte da União Eu-
ropeia, dentre outras questões do campo religioso e geo-
político turco em territórios da Síria.

A União Europeia vem desenvolvendo, com a pande-
mia, uma tentativa de pacto migratório entre seus mem-
bros para gerenciar em conjunto a questão migratória no 
seu interior, mas, acima de tudo, a proveniente de outros 
países. Nessa última questão, há profundas divergências; 
há os que defendem um controle e policiamento maior 
nas fronteiras, aviões de vigilância entre limites de países 
que as possuem de uma forma mais aberta e acessível para 
as entradas de imigrantes. 

Na realidade, como viemos refletindo, vários países 
estão aproveitando o período da pandemia para redimen-
sionar, rediscutir, reimplementar políticas, diretrizes, 
acordos, etc., em torno da questão migratória para o pós-
-pandemia. O governo alemão, por exemplo, vem discu-
tindo a quantidade de imigrantes que necessitará para os 
próximos anos (projeta-se em torno de 1,4 milhões), po-
rém, a  partir de alguns requisitos que estão sendo deno-
minados de “trabalhadores com formação”, ou seja, mão 
de obra qualificada, selecionada anteriormente no país de 
origem, uma espécie de imigração tutelada.62 
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Diz a chanceler Merkel, que haverá, 
pós-pandemia, uma mudança de para-
digma no que tange às migrações inter-
nacionais, elas terão de ser adequadas às 
demandas internas de trabalho em seto-
res específicos e com trabalhadores pre-
viamente qualificados; “[...], o impor-
tante é que nos outros países nos vejam 
como um país aberto e interessado pelo 
mundo, porque não somos os únicos que 
estamos interessados nos trabalhadores 
qualificados”.63 Seu Ministro da Econo-
mia disse que “o país poderá ter um maior crescimento se 
forem trabalhadores qualificados”. Segundo a representa-
ção do setor industrial do país, 56% dos empresários con-
sideram a falta de trabalhadores “como um grande fator 
de risco para seus negócios pós-pandemia”, O Instituto 
para a Pesquisa do Emprego (IAB) informa que há no país 
mais de um milhão de postos de trabalho em aberto.64 

Nos Estados Unidos, como já demos ênfase, são la-
tinos, em boa parte, que dão conta dos trabalhos consi-

Migrantes na 
fronteira entre 
a Sérvia e a 
Hungria depois 
do fechamento 
do passo de 
Röszke (sul da 
Hungria), em 
janeiro de 2020.

Foto:
Matthias 
Scharader/
American Press.

Fonte: 
El País.



103

derados essenciais nesse período da pandemia. Setores 
atacadistas, supermercados, no interior das famílias, no 
ramo alimentar (frigoríficos, agricultura, dentre outros) 
são os mais expressivos no momento.65 Até meados de ju-
nho, no forte da pandemia no país, dezenas de milhares 
de empregados de frigoríficos, por exemplo, contraíram 
o vírus, grande parte desses eram imigrantes.66 Segundo 
o Migration Policy Institute, são mais de 470 mil trabalha-
dores no setor frigorífico nos Estados Unidos, dos quais, 
mais de 60% são imigrantes; dentre esses, mais de 15 % 
são indocumentados.67

“Durante mais de dois meses de confinamento, mais ou 
menos rigoroso em função da incidência da pandemia e 
do critério dos governadores de cada Estado, os norte-a-
mericanos continuaram comendo carne. Tiveram frutas 
e hortaliças em suas mesas. Suas ruas limpas, seu lixo 
recolhido, seus idosos cuidados. Tudo isso graças a uma 
legião de trabalhadores essenciais que não puderam se 
confinar em casa. E os latinos, estigmatizados durante três 
anos do Governo de Donald Trump, são uma parte funda-
mental desse coletivo”.68 (Grifo nosso).

Na empresa JBS americana, marca conhecida no 
Brasil, foram registrados, em 2 de julho, 8.517 casos de 
acordo com dados do Centro de Jornalismo Investigati-
vo Investigate Midwest; em 254 empresas do setor, nessa 
mesma data, foram registrados 26,5 mil casos confirma-
dos de coronavírus.69 Analistas refletem que não há o 
reconhecimento social no país em torno dessa questão 
(Franscisco, 2020). 

Os imigrantes continuam sendo tratados da mesma 
forma que o eram antes da pandemia. O mesmo acontece 
no Reino Unido em que o Primeiro Ministro, acometido 
pelo vírus, reconheceu o valioso trabalho de profissionais 
da saúde que o atenderam e o curaram, quase todos/as 

https://brasil.elpais.com/sociedade/2020-03-18/a-sao-paulo-que-nao-pode-parar-por-causa-do-coronavirus.html
https://brasil.elpais.com/sociedade/2020-03-18/a-sao-paulo-que-nao-pode-parar-por-causa-do-coronavirus.html
https://brasil.elpais.com/noticias/donald-trump/


104

imigrantes; ao mesmo tempo, o referido governante ado-
tou várias ações que viabilizaram a expulsão, o não regis-
tro de imigrantes, bem como o fechamento de fronteiras 
para trabalhadores nesse período da pandemia!
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Nosso escrito, mais como registro de alguns proces-
sos vividos de um breve período, como algumas no-

tas introdutórias, intencionou refletir, intercambiar e pro-
blematizar situações vividas por trabalhadores imigrantes 
nesse período da pandemia. Muita coisa vai se alterar no 
decorrer dos meses em razão da própria dinâmica do pro-
blema, da gestão do processo pela esfera pública, das con-
sequências econômicas e sociais, do controle político de 
fronteiras, da crise econômica, do alto desemprego, dos 
temores frente aquilo está se denominando de “segunda 
onda do vírus” aos países que já estão na fase denominada 
de “relaxamento” (flexibilização de medidas de conten-
ção e isolamento social).

Nesse início de agosto, em várias partes do mundo, 
principalmente na Europa, Japão e China, há novos picos 
de disseminação do vírus. Segundo o analista social e fi-
lósofo Zizek, não se trata de uma segunda onda e, sim, 
do agravamento da primeira, que persiste. Segundo o au-
tor, devemos levar a sério o que o diretor geral da OMS, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, vem falando, ou seja, da 
necessidade de lideranças e solidariedade a nível global e 
nacional. Com o distanciamento e a divisão entre nações, 
políticas e governantes, não será possível derrotar o vírus. 

Nota final de uma 
dinâmica em processo...
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Em razão das novas infecções do Covid -19, as medidas 
restritivas vêm preocupando mais, as pessoas querem 
voltar à “normalidade”, porém, como diz Zizek, “as coisas 
estão mudando radicalmente. A rejeição ao lockdown é na 
verdade uma rejeição à mudança”.70

Damos ênfase, ainda que muito superficial e generi-
camente, que o trabalho é o ponto central, tanto da oferta, 
quanto da demanda por imigrantes. Vimos que, contradi-
toriamente, governos repatriam imigrantes e abrem espa-
ços para outros com requisitos previamente definidos em 
termos de qualificação e espaços de trabalho. Nos setores 
considerados essenciais no período da pandemia está ha-
vendo intensa absorção de espaços por imigrantes. Desse 
modo, este período, revelou com maior clareza e inten-
sidade a posição ou o lugar reservado aos imigrantes nas 
sociedades de destino. 

No espaço de trabalho, várias sociedades, como afir-
ma Harvey (2011 e 2020), principalmente europeias, mo-
vem-se pela noção de nacionalidade e, esta, possui clara 
origem migratória. Os imigrantes são estrangeiros, são 
“de fora”, problematizam no mesmo momento em que 
produzem essa consciência do “nós”, da nação, da nacio-
nalidade; são eles que induzem a uma consciência de na-
cionalidade aos autóctones. Sem eles, isso possivelmente 
não haveria ou pelo menos com a intensidade e a lógica 
expressas.

Imigrantes não têm muitas escolhas, ou trabalham 
para terem alguma renda para a família (dimensão da al-
teridade) e se expõem ao vírus ou ficam desempregados 
e, com isso, a probabilidade de ficar sem algum benefício 
público é bem maior. Há alguns movimentos de governos 
que nesse momento estão atuando na contramão desse 
processo. É o caso como vimos de Portugal que regula-
rizou imigrantes que solicitaram residência no país até 
18 de março; é o caso da Itália que, desde o final de ju-
nho, vem discutindo a regularização de mais de 600 mil 
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imigrantes, ainda que grande parte do argumento desses 
governos gira em torno da carência de mão de obra em 
setores da produção de alimentos que tiveram grande pre-
juízo e provocaram desabastecimento pela inexistência de 
trabalhadores no cultivo e colheita. 

Há vários movimentos de solidariedade aos imigran-
tes que estão em situação precária atuando na assistência 
alimentar, algum auxílio para habitação temporária, etc. A 
pandemia também revelou essa movimentação social (de 
entidades religiosas e da sociedade civil) para com imi-
grantes em situação maior de vulnerabilidade.

Não temos dúvida em afirmar que imigrantes fazem 
melhorar a economia do país, consomem bastante, geram 
serviços, bem como contribuem para o desenvolvimento 
econômico do seu espaço de origem através de remessas, 
investimentos e novos serviços. Há um grande mercado 
de trabalho nas atuais economias urbanas em que imi-
grantes adentram, por isso, esses fazem trabalhos que au-
tóctones com qualificação recusam mesmo em situação 
de desemprego. É o caso, por exemplo, do cuidado de ido-
sos, crianças, doentes nas famílias, na limpeza urbana, na 
agricultura, etc., espaços esses de intensa atividade braçal.

Imigrantes, mesmo demonstrando serem úteis em 
alguns setores nesse período de pandemia, são vistos e 
tratados como invasores. Essa é concepção que prevalece 
em vários países de forte presença deles. Não há dúvida 
de que são as pessoas em situações mais vulneráveis, en-
tre os mais empobrecidos da sociedade. O desemprego 
lhes é traumático por uma série de fatores econômicos, 
simbólicos e afetivos. 

A exposição ao vírus é maior entre imigrantes em ra-
zão das condições de moradia, muitas vezes em cenários 
de acampamentos onde se divide a torneira, o banheiro e 
outras coisas mais, da pouca possibilidade de tratamen-
to hospitalar num contexto de disputas por aparelhos de 
respiração, pelo fato de muitos deles serem indocumenta-
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dos e não demandarem os serviços de assistência médica, 
o temor de serem expulsos e/ou informarem endereços 
ao sistema de vigilância policial e de controle social pela 
esfera pública, por, em boa parte, não serem contempla-
dos pelas políticas compensatórias em termos financei-
ros; por muitos deles serem trabalhadores informais; por 
não compreenderem a língua e a legislação que normatiza 
a burocracia das demandas e, simplesmente, por serem 
imigrantes. Na realidade, imigrantes demonstram um 
mundo móvel, de contradições, de diferenciações, de não 
aceitação, de discriminação, de tratamentos desiguais nos 
direitos fundamentais e, dentre eles, o maior e mais im-
portante de todos, que é o da vida humana. 

Trabalhadores imigrantes, produzidos pelas contra-
dições de nosso desenvolvimento econômico capitalista 
e expressando desigualdades que esse produz, alimentam 
esperança de uma vida melhor em espaços de países com 
mais condições de trabalho e renda. 

A pandemia vem demonstrando a situação mais in-
tensa de precarização do trabalho e de vida, a desprote-
ção dos direitos trabalhistas e a vulnerabilidade social 
dos imigrantes em várias nações. As deliberações go-
vernamentais de expulsão/repatriação revelam isso. Há 
uma construção política e social da vulnerabilidade dos 
imigrantes; há uma conjunção de fatores, medidas, con-
cepções, em várias dimensões, que tornam um grupo ou 
indivíduos mais susceptíveis aos riscos, à fragilidade (Ro-
drigues; Teresi, 2018).

Autores como Gamlei (2020) projetam alterações 
nos fluxos migratórios em período curto pós-pandemia; 
ele aponta algumas questões nesse sentido, dentre elas o 
elevado desemprego que reduzirá a demanda pelo traba-
lho imigrante, o fato da pandemia ter intensificado o sen-
timento anti-imigrantes e o racismo, o avanço de regimes 
populistas e autoritários avessos a presença da diversida-
de, além do consequente aumento das restrições migra-
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tórias através de quarentenas e exigências de vacinação 
e atestados sanitários nas entradas dos países, acrescenta 
ainda a reduzida dinâmica dos mercados globais do traba-
lho imigrante em seus nichos particulares.

Neste mundo global, seus espaços, como vimos, não 
são tão abertos, há muros e fronteiras de todos os tipos 
(físicos, geográficos, legislações, sistema policial e de 
controle, prisões, etc.); ao conseguir transpassar algumas 
delas, em termos físico-geográficas, encontram outras no 
campo da representação e da cultura social nos países de 
destino. Enquanto são corpos que produzem, trabalham, 
consomem, funcionam como “exército de reserva” e suas 
funções econômicas e de acumulação de capital, as resis-
tências são menores, porém, em período de alto desem-
prego, de limitados recursos financeiros e de atendimento 
sanitários aos autóctones, como o vivido na pandemia, as 
contraposições aumentam em muito. 

Porém, nunca esquecendo que o sistema capitalista, 
enquanto tal, necessita desse “exército de reserva”, que 
pressiona para aviltar o custo da força de trabalho, produ-
zir mais-valia, aceitar formas precarizantes de trabalho, 
acumular capitais e serem também um recurso de contro-
le social da força de trabalho. 

Como vimos, os governos de vários países de forte 
presença de imigrantes, nesse período da pandemia, ne-
cessitam de trabalhadores que se submetam à exposição 
maior ao coronavírus e, eles, comprovadamente, são os 
que estão suprindo em boa parte essa dinâmica. 

Governos, sociedade de destino de imigrantes, expo-
entes de capitais que os empregam gostariam de selecio-
nar, determinar a quantidade, a proveniência, os setores 
laborais e outros processos; como isso, não é tão simples, 
pois imigrantes chegam e pedem passagem nos espaços 
de destino possíveis para eles, acabam produzindo as re-
sistências, a biopolítica, os processos macro de controle e 
de produção da ilegalidade, os estigmas sociais. 
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Enfatizamos que imigrantes indocumentasdos, entre 
os diferentes grupos, são os que mais são afetados pela 
pandemia. Esses, além das consequências econômicas da 
pandemia, estão mais suscetíveis a serem vítimas do cri-
me organizado. Segundo documento das Nações Unidas, 
há muito tráfico de seres humanos sem o controle de au-
toridades estatais, essas preocupadas com outras questões 
prementes no interior de seus países (UNODC, 2020). 
Mais complicada ainda é a situação dos refugiados que, 
em meio à pandemia, não podem retornar para seus paí-
ses em razão do risco de serem perseguidos e até mortos. 
Esse contingente vem aumentando sempre mais.

Segundo a reportagem da Folha de São Paulo, de 
18/06/2020, a jornalista Flávia Mantovani diz que “o nú-
mero de pessoas que deixaram suas casas forçadas por 
guerras, perseguições e crises humanitárias no mundo 
quase dobrou na última década, indo de 41 milhões em 
2010 para o recorde histórico de 79,5 milhões em 2019 – 
o que equivale a 1% da população mundial”. Segundo ela, 
um percentual bem reduzido conseguiu nesse período re-
tornar para seus países; em geral, imigrantes refugiados 
tendem a viver numa “situação de exílio duradouro” (Flá-
via Mantovani. Jornal Folha de São Paulo, 18/06/2020, p. 
6). 

Nesse contexto, de uma forma mais intensa, os imi-
grantes revelam as contradições de nossa sociedade, de 
nosso modo de produção e como esse se revela no mundo 
do trabalho, nas formas de acumulação do capital, nas re-
lações entre capital e trabalho que produzem a fragiliza-
ção dessa última esfera.

A presença de imigrantes em determinados países 
revela o lado precarizante das relações de trabalho bem 
como o elo social mais frágil entre o conjunto dos traba-
lhadores e, num contexto de crise social, econômica e sa-
nitária, esse processo vem se revelando mais intenso. 
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O
s processos migratórios internacionais 
estão no centro das grandes questões que 
envolvem a pandemia do coronavírus 

nessa primeira metade de 2020. Fechamento de 
fronteiras, isolamento social, política de repatria-
ção, sentimento social anti-imigração, regulação 
de entradas em portos e aeroportos, dentre ou-
tros, marcam esse período.
A crise econômica ocasionada pela pandemia 
está atingindo em cheio os trabalhadores em ge-
ral e, em particular, os imigrantes. Perda de em-
prego, dificuldade de isolamento social, inexis-
tência de planos de saúde, discriminação social 
e tentativas de retorno ao seu país de origem são 
alguns dos horizontes que os contempla.
O presente texto, caracterizado como notas de 
uma conjuntura, analisa esses aspectos e enfatiza 
que a pandemia revela com mais nitidez as dife-
renciações sociais, as vulnerabilidades, a preca-
rização do trabalho e, acima de tudo, o lugar dos 
imigrantes na sociedade.
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