
MIGRAÇOES E POBREZA 
Pobreza produz migração. Migração contrasta a pobreza? * 

 

 
Na atualidade, pobreza e migração constituem dois fenômenos extremamente amplos, 

complexos e desafiadores. A ONU estima a existência de cerca de 200 milhões de migrantes 
internacionais no mundo inteiro. O número sobe de maneira drástica em se considerando as 
migrações internas e outras formas de mobilidade humana. Por outro lado, a FAO calcula em mais de 
850 milhões as pessoas que vivem em situação crônica de desnutrição. Diante disso surge uma 
pergunta: existem relações entre os dois fenômenos? Se houver, quais as características? 

Não é fácil responder essa pergunta. A dificuldade decorre de vários fatores, entre os quais a 
intelecção dos termos “pobreza” (indigência? insegurança alimentar? fome? precárias condições de 
vida? carências no atendimento de necessidades básicas, como alimentação, saúde, educação, 
trabalho?...) e “migração” (temporária? sazonal? permanente? interna? internacional? forçada? 
induzida? regular? irregular?...). Um prévio esclarecimento semântico representa um passo 
fundamental em vista da análise de cada situação específica. 

Mesmo levando em conta essas dificuldades epistemológicas, é comum afirmar que a pobreza 
seja uma das principais causas da mobilidade humana contemporânea. Acredita-se que grande parte 
das migrações sazonais - internas ou fronteiriças - e a maioria das migrações internacionais sejam 
provocadas por razões especificamente econômicas. No entanto, cabe observar que a expressão 
“razões econômicas” não é sinônimo de “pobreza”. O móvel econômico pode ser encontrado tanto em 
pessoas em situação de insegurança alimentar, quanto em pessoas que, mesmo vivendo em 
condições dignas, almejam alcançar padrões mais altos de consumo. Enfim, nem todo migrante que 
se desloca por razões econômicas é pobre. 

Contudo, não há dúvida de que para muitas pessoas em situação de indigência ou 
insegurança alimentar a migração representa uma estratégia de sobrevivência. Em geral, devido aos 
altos custos das migrações internacionais, os que vivem em situação de pobreza costumam deslocar-
se sazonalmente a trabalho ou dirigir-se para as cidades mais próximas de onde vivem, onde a infra-
estrutura, mesmo se precária, pode garantir as mínimas condições de vida. Por outro lado, cabe 
realçar que o recente crescimento das indústrias de tráfico de pessoas (trafficking) e de migrantes 
(smuggling) tem oportunizado o deslocamento de pessoas através da contração de dívidas. Nesse 
novo cenário, tem aumentado o número de pessoas pobres que assumiram os riscos da migração 
internacional e da dívida.  

Mas o deslocamento geográfico representa uma real possibilidade de melhoria? Ao responder 
esta pergunta é impossível generalizar. Os artigos desta resenha atestam a existência de casos em 
que a migração se tornou ocasião de superação, mas também de aprofundamento da pobreza.  

Assim, assumida por uma ótica positiva, a migração pode garantir trabalho e melhores 
retribuições para migrantes de regiões pobres. O envio de remessas assume um papel fundamental 
para a sobrevivência de muitas famílias e, em nível macro-econômico, para o desenvolvimento de 
países menos desenvolvidos. Na mesma esteira, a evasão de mão-de-obra qualificada, além de 
garantir as supracitadas remessas, permite importantes trocas de conhecimentos. No caso do Brasil, 
uma pesquisa citada nesta Resenha mostra que os migrantes ganham mais do que os não-migrantes 
da terra de origem e de acolhida! Finalmente, é importante observar a expressiva contribuição dos 
migrantes nas economias dos países de chegada como em nível internacional, representando 
instrumentos para o desenvolvimento dessas esferas. 
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Por outro lado, a migração pode acarretar uma exasperação da pobreza assim como a 
violação de direitos humanos. Isso decorre basicamente da situação de vulnerabilidade social em que 
se encontra a maioria dos migrantes e que comumente é originada por uma situação precedente de 
pobreza. Em outras palavras, as precárias condições econômicas e suas conseqüências, se tornam 
fortes empecilhos para o sucesso da jornada migratória. A pobreza acompanha o migrante em sua 
viagem sob forma de carências em nível econômico, educacional, formativo, sanitário etc. 

Sem dúvida, o caso mais evidente e desafiador de violação de direitos humanos na migração 
é o tráfico de pessoas para fins de exploração sexual ou trabalho escravo. Os trabalhadores em 
regime de escravidão, por exemplo, são obrigados a viver em condições de extrema indigência, como 
atestam relatórios da Comissão Pastoral da Terra. Mais em geral, a exploração dos empregadores, 
as precárias e insalubres condições de trabalho, os preconceitos por razões de etnia, cor, sexo e 
religião podem aprofundar as situações de dependência e pobreza. Ademais, as perigosas 
travessias, em desertos, caminhões ou boat-people, colocam em grave risco a vida dos migrantes 
irregulares mais pobres. Finalmente, é importante sinalizar os perigos das remessas - pela 
volatilidade e a dependência que geram - e da fuga de mão-de-obra qualificada - pela perda de 
capital humano indispensável ao desenvolvimento dos países de origem.  

Portanto, dependendo das situações, dos contextos e dos sujeitos envolvidos, a migração 
pode representar uma superação ou uma exasperação da pobreza. É evidente que nessa avaliação 
deve ser levada em conta também a dimensão subjetiva. Em outras palavras, o sujeito migrante 
poderá passar, ao mesmo tempo, por melhorias, em determinados âmbitos, e retrocessos, em outros. 
Nestes casos, ao avaliar a jornada migratória será fundamental levar em conta as expectativas, a 
saber, os móveis mais profundos de cada pessoa. 

Finalmente, na ótica da complementaridade e interdependência dos direitos humanos, não 
podemos abordar o tema da pobreza - entendida como insegurança alimentar - de forma separada do 
restante dos direitos humanos fundamentais. Assim, o fato de  que o migrante tenha alcançado 
melhores padrões de consumo não significa necessariamente que suas condições de vida 
psicofísicas tenham melhorado. O desenraizamento identitário, as fortes discriminações, os 
exasperados ritmos de trabalho, as fobias decorrentes da situação de incerteza e precariedade 
podem gerar situações tão dramáticas quanto a fome crônica no país de origem. 

Nesse sentido, urge em primeiro lugar a pronta ratificação e implementação da “Convenção 
Internacional sobre proteção dos direitos de todos os trabalhadores migrantes e de seus familiares” 
que, sem dúvida, representa um instrumento internacional fundamental para a promoção da 
dignidade e do protagonismo dos migrantes, superando as formas deletérias de assistencialismo. Por 
outro lado, levando em conta que, muitas vezes, a pobreza nasce nos países de origem, é necessário 
implementar políticas públicas mais eqüitativas e distributivas (por exemplo, reformas agrárias ou 
investimentos na agricultura), em vista da redução das assimetrias sociais tanto em nível nacional 
que internacional. Em princípio, essas mudanças terão como conseqüência direta uma melhoria do 
bem-estar dos migrantes e de seus familiares nas terras de origem. No entanto, ao diminuírem as 
migrações forçadas ou induzidas, essas transformações trarão efeitos positivos também para os 
povos dos países de destino.  

 


