
Texto apresentado na Mesa Redonda “Leis e políticas migratórias: o desafio dos direitos humanos” 
Organizada por CEAM/UnB – CSEM e UniEURO 

Brasília, 16 de maio de 2007 
 
 

 1

Política de Migração: o compromisso do Legislativo 
 

Pedro Wilson♦ 
 
 Inicialmente, gostaríamos de cumprimentar o Centro Scalabriniano de Estudos 
Migratórios – CSEM, da Unieuro, pela realização deste debate, ao mesmo tempo, 
agradecer o convite para estar em mesa tão distinta e elevada, tanto pela importância do 
tema como pela riqueza de idéias dos debatedores, certamente, temos hoje uma grande 
possibilidade de lançar luzes sobre esta temática, muitas vezes, obscurecida dentro do 
legislativo e no mundo político. 

 Segundo dados das Nações Unidas, “175 milhões de pessoas vivem fora do país 
em que nasceram. Isso significa que uma em cada 35 pessoas é migrante, o que 
corresponde a 2,9% da população mundial”. Desse total, 63% “residem em países 
desenvolvidos (110 milhões)”, destino preferencial dos fluxos migratórios nas duas últimas 
décadas, alterando o percentual de migrantes na população desses de 3,4% para 8,7% 
da população. 

 As migrações são um fenômeno global, havendo inúmeras organizações não 
governamentais em todo o mundo que tratam dessa temática e buscam soluções para os 
problemas recorrentes desses fatos. Ao mesmo tempo, no âmbito governamental, os 
Estados que compõe o sistema das Nações Unidas ainda não chegaram a política comum 
sobre a questão. Essa é uma perspectiva que parece ter ficado mais distante depois dos 
atentados de 11 de setembro de 2001 aos Estados Unidos. A associação entre 
estrangeiros e terroristas é hoje uma linha fundamental na política externa norte-
americana, dificultando o debate do tema. 

 No campo dos direitos humanos, há produção considerável de acordos 
multilaterais, com adesão de significativo número de países em todos os continentes, 
criando parâmetros mundiais mínimos para proteção mínima da pessoa humana que está 
na condição de estrangeiro. Entretanto, o tratamento das migrações internacionais como 
fenômeno global, ligado à questão dos direitos humanos e que também deveria ser 
mundialmente normatizado, constitui um setor de tensões que caminha a passos lentos. 

 O fenômeno da migração de brasileiros para o exterior é relativamente recente, 
aproximadamente 30 anos e a maioria vive em condição de ilegalidade nos países de 
destino, sujeitos à diversas formas de violação dos seus direitos. Além disso, há poucos 
dados e estudos sobre a situação desses brasileiros. Vamos nos ater em algumas 
estimativas numéricas existentes e os principais problemas que essas comunidades 
enfrentam, principalmente nos Estados Unidos, Paraguai e Japão. Estes países têm as 
três maiores concentrações de brasileiros no exterior e o perfil do migrante difere em cada 
um destes locais. 

 Até a década de 1980, a saída de brasileiros pra viver em outros países era 
bastante restrita, sendo significativa apenas a migração para o Paraguai, nos anos 1970, 
em busca de terra e trabalho no campo. A crise econômica da década de 1980 promoveu 
o incremento da migração e brasileiros para o exterior, fenômeno que continua em pleno 
curso neste início de século XXI. Segundo estimativas do Ministério das Relações 
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Exteriores, em 1997 havia 1.496.476 brasileiros vivendo no exterior. No ano 2002, os 
migrantes já somariam 1.964.498. Trabalhamos, portanto hoje, com a estimativa de 3 
milhões de brasileiros vivendo fora do território nacional.  

 Esta população brasileira vivendo no exterior é bastante significativa, superando o 
número de habitantes de pelo menos seis estados brasileiros, conforme o Censo 2000. 
Estes estados e suas respectivas populações são: Rondônia (1.379.787 hab.), Acre 
(557.526 hab.), Amapá (477.032 hab.), Tocantins (1.157.098 hab.), Sergipe (1.784.475 
hab.). O número de migrantes nacionais no exterior praticamente iguala-se à população 
do Distrito Federal (2.051.146 hab.). 

 O país que tem maior número de brasileiro são os Estados Unidos (cerca de 750 
mil pessoas); depois o Paraguai (350 mil); o Japão (250 mil); Portugal (65 mil); Suíça (45 
mil); Reino Unido (30 mil). Cerce de outros 500 mil brasileiros estão espalhados pela 
Europa e por países em todos os continentes. A revisão 2004 da projeção da população 
brasileira feita pelo IBGE indica que a população nacional hoje é e cerca de 182 milhões 
de habitantes. A população de brasileiros nos exterior, de 2 milhões de pessoas, já 
corresponde a mais de 1% dos que aqui vivem. 

 A migração maciça para o Paraguai ocorreu principalmente entre 1995 e 1979: “As 
promessas de terras férteis e baratas no Paraguai e as mudanças ocorridas nas 
agricultura brasileira, sobretudo na implementação de uma política agrícola de 
modernização, que privilegiou a média e a grande propriedade, provocando a 
desestruturação da pequena propriedade, explicam o êxodo de milhares de camponeses 
sem terra ou com pouca terra para o Paraguai”. Afirma Marilda Menezes em seu livro 
Histórias dos Migrantes. A maioria dos brasileiros que residem no Paraguai estão na 
condição de ilegalidade. Chamados de “brasiguaios”, estão permanentemente sujeitos à 
perseguição policial e os pagamentos de inúmeras taxas para obter documentos de 
validade sempre provisória. No livro mencionado acima, em que a autora apresenta 
depoimentos de “brasiguaios” em um dos capítulos do livro, nota-se que o desejo de 
retorno ao Brasil está presente na maioria dos migrantes. As dificuldades e a insegurança 
dos brasileiros que vivem no Paraguai impulsiona uma proposta de reforma agrária que 
teria como maiores prejudicados os colonos brasileiros, segundo noticiou recentemente a 
imprensa no Brasil. Segundo matéria do Correio Brasiliense, de 16/09/2004, os 
brasiguaios (que representam 8% da população do Paraguai) detém 1,3 milhões de 
hectares produtivos em território paraguaio, produzindo especialmente soja e carne.  

 A permanência de brasileiros nos Estados Unidos como migrantes é um fenômeno 
recente, iniciado em meados da década de 1980 e está apenas na primeira geração de 
imigrantes, a maioria dos quais em situação de ilegalidade, ocupando empregos que 
exigem menos qualificação técnica (limpeza doméstica, trabalhos em bares e 
restaurantes). Inicialmente a migração de brasileiros para os Estados Unidos era vista 
como uma empreitada temporária com objetivos de juntar dinheiro para investir no Brasil 
(em moradia própria ou em um negócio próprio). Na passagem de década de 1980 para a 
década de 1990, começou a ocorrer o retorno ao Brasil e a volta aos Estados Unidos já 
com outra percepção da imigração, passando os brasileiros a planejar ficar no país de 
destino tendo em vista a falta de perspectivas de trabalho aqui. Vários sinais começam a 
apontar para essa redefinição da expectativa temporal do grupo imigrante brasileiro. 
Arrefecimento das remessas para o Brasil; investimentos em compra de imóveis nos 
Estados Unidos; pagamento de taxas e impostos visando a diferentes passos no processo 
de legalização naquele país; solidificação dos laços familiares já e planejamento dos 
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nascimento de filhos também lá, para fazer jus à legislação norte-americana baseada no 
jus solis, segundo o qual a nacionalidade norte-americana é automaticamente assegurada 
aos filhos de seu solo. 

 È também da década de 1980 que tem início a migração de descendentes 
japoneses para o Japão, “para trabalhar como mão-de-obra barata e não qualificada, 
sendo chamados de dekasseguis”, que significa trabalhar fora de casa. Em princípio, os 
brasileiros migravam para fazer trabalhos temporários, com o objetivo de juntar dinheiro e 
voltar para o Brasil. Em sua maioria, viajavam para executar trabalhos de baixa 
qualificação, chamados pelos japoneses como 3k – kitanai (sujo), Kikem (perigoso) e 
kitsui (penoso). Desde 1990, os brasileiros representam o terceiro maior contingente de 
nacionalidade estrangeira presente no Japão, perdendo apenas para coreanos e 
chineses. 

 Diante do crescimento do número de trabalhadores ilegais no país, o governo 
japonês adotou uma política migratória mais restritiva em 1990 e os ilegais foram sendo 
substituídos gradualmente pelos descendentes de japoneses provenientes da América do 
Sul. Portanto, os brasileiros nos Japão tem um acesso facilitado naquele país, dada sua 
consangüinidade, a possibilidade de exercer atividades no Japão sem restrições, de 
renovar o visto quantas vezes quiser e de ir e vir a ser um residente permanente. 
Portanto, diferente da maioria das colônias de brasileiros em outros países, os 
descendentes de japoneses usufruem da condição de legalidade em sua permanência no 
Japão. 

 A partir de meados da década de 1990, o caráter temporário que se tinha no início 
do movimento dekassegui passou a ser cada vez menos claro, verificando-se o aumento 
de tempo de permanência no Japão. Embora se reconheça a importância desse ingresso 
crescente de divisas, os brasileiros no exterior reclamam da alta taxa para remessa de 
dinheiro para o país. Por isso, muitos recorrem a mecanismos informais de remessas, 
havendo disparidade entre os dados oficiais e estimativas feitas pelo Banco 
Interamericano de Desenvolvimento, que estimou o valor total de remessa de brasileiros 
no exterior para o País, no ano de 2003, em U$$ 5,2 bilhões. 

 As comunidades de brasileiros no exterior costumam unir-ser e elaborar veículos 
próprios de comunicação, mas não dispõem de um canal próprio para expressar suas 
demandas em relação ao Governo brasileiro. Há reclamações difusas quanto à carência 
de consulados, a dificuldades de atendimento nesses, a falta de condições para contratar 
advogados para defendê-los e a demanda de que o governo brasileiro faça isso, a falta de 
representação política dos brasileiros no exterior no Congresso Nacional, a exemplo do 
que ocorre em países como Portugal. 

 Foi pensando nessa problemática que, ao assumimos o mandato parlamentar, há 
três meses, propomos no âmbito da Comissão de Direitos Humanos e Minorias a criação 
de uma Subcomissão para tratar da temática migrante. Sabemos que é um iniciativa 
incipiente, mas que pode ser uma fagulha para despertar o debate na Câmara do 
Deputados. Esta Subcomissão deve realizar o acompanhamento dos trâmites tratado, 
acordos e outros instrumentos internacionais para assegurar a prevalência do respeito 
aos direitos humanos nas relações internacionais conforme preceitua a  Constituição 
Federal. Passando assim a abrigar e representar a Comissão de Direitos Humanos e 
Minorias no já existente Comitê de Direitos Humanos e Política Externa, criado em 
dezembro de 2005, em conjunto com entidades não-governamentais e organismos 
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internacionais multilaterais, com o objetivo de acompanhar as políticas públicas 
relacionadas aos direitos humanos com abrangência ou interfaces internacionais. 

 Da mesma forma, o Congresso Nacional apresentou, através de uma Comissão 
Parlamentar Mista de Inquérito, um relatório sobre a emigração ilegal, que pode inclusive 
servir de base para pensar nas lacunas legislativas existentes nessa área. Como também 
é importante destacar o trabalho da Comissão de Direitos Humanos em tantos casos de 
violação de direitos humanos de brasileiros no exterior, sendo dos casos mais típicos 
brasileiras que entram em outros países com promessas de emprego e acabam no 
mundo da prostituição, a prisão no ato da entrada em território americano, a situação de 
brasiguaios, os brasileiros que vivem na Bolívia e que agora o Governo Federal aprovou 
uma Medida Provisória visando garantir recursos para que estas famílias possam ser 
assentadas na terra e viver dignamente, enfim, em todos esses casos a CDHM se fez 
presente em vários países na defesa intransigente dos direitos humanos. 
 Outro ponto importante, que queremos registrar aqui, é o trabalho da Comissão 
Especial que analisa a PEC 272/2000 que “assegura o registro nos consulados de 
brasileiros nascidos no Estrangeiro”. Somos membro titular da Comissão e autor do 
requerimento de consulta pública que reuniu todas as partes interessadas no tema. O que 
se pode dizer é que, ao que indica, brevemente teremos a consolidação desta PEC, 
garantindo assim a nacionalidade brasileira aos brasileiros que nascem no Estrangeiro e 
que agora, nós dentro do parlamento, estamos avançando no atendimento desta 
demanda. 

 Mas, dentro do tema migratório, existe o reverso da moeda, o Brasil é um país 
acolhedor, recebe, há muitos anos, inúmeras comunidade migrantes, pessoas vindas de 
diversas partes do  mundo. E, dentro desse contexto, é preciso fazer reflexões sobre a 
situação de estrangeiros no Brasil. É preciso saber como o Brasil trata o migrante. 
Precisamos construir mapas desta realidade. Depois de quase um século da entrada em 
massa dos estrangeiros no Brasil, a virada para o século 21 aponta novamente a 
importância desse fenômeno social. A história da composição e formação da população 
brasileira é marcada por distintos movimentos de imigrantes estrangeiros, inseridos em 
momentos diferentes da economia. Desde o descobrimento do Brasil tivemos a presença 
do imigrante. Os portugueses foram os primeiros que chegaram. Por volta de 1500, com a 
necessidade de braços para a lavoura canavieira, iniciou-se o tráfego de escravos 
africanos (estima-se que cerce de 3 milhões de africanos entraram no País de 1550 a 
1850). A partir da segunda metade do século XIX, a implantação da cultura do café 
conduziu a uma imigração européia de grande magnitude; na primeira onda de imigração 
estrangeira (de 188 a 1903) entraram 1,9 milhão de europeus, principalmente italianos, 
seguidos de portugueses, espanhóis, alemães (Levy, 1974), na segunda onda (de 1904 a 
1930) entraram outros 2,1 milhões, destacando-se que essa etapa – em particular no pós 
Primeira Guerra Mundial – além dos italianos, nota-se a presença de poloneses, russos e 
romenos. A terceira onda de imigrantes estrangeiros (1930 - 1953) foi marcada por 
volumes bastante inferiores de entradas, com a chegada dos japoneses entre 1932 a 
1935 e de novas imigrações espanholas, gregas e sírio-libanesas entre 1953-1960 
(imigrações dirigidas em parte ao setor industrial). Os anos 60 encerraram a recepção da 
imigração estrangeira ao Brasil. Na verdade, com a imigração estrangeira diminuindo 
progressivamente depois de 193, as próximas etapas da economia brasileira contaria com 
a participação das migrações internas.  
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 Além dos fluxos, já mencionados, o Brasil vem contanto com a entrada de fluxos 
imigrante de mão-de-obra qualificada vindos da Argentina e Chile, em direção 
principalmente à metrópole de São  Paulo. Ou seja, no fluxo de entrada de latino-
americanos configuram-se grupos sociais distintos e, em particular, com destino 
metropolitano; já na emigração de brasileiros para os países da América Latina 
predominam os agricultores, em direção às áreas de fronteiras. Nesse sentido, o Mercosul 
precisa também considerar, na elaboração de suas políticas, esses diferentes fluxos que 
vêm crescendo no Brasil; o Ministério do Trabalho indica a entrada, por tempo 
determinado, de especialistas, gerentes e administradores com origem nos Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemanha, França. Desse modo, o século 21 inicia-se reforçando as 
tendências dessa migração, consolidando o Brasil na rota dos deslocamentos 
populacionais internacionais, tanto no que se refere à saída de brasileiros quanto à 
entrada de estrangeiros no país.  

 Por fim, julgamos que é preciso considerar  a dimensão social das migrações 
internacionais, ressaltando mais uma vez, que são aproximadamente 3 milhões de 
brasileiros no exterior e milhares de imigrantes estrangeiros no Brasil. É preciso criar o 
ESTATUDO DO BRASILEIRO NO EXTERIOR – Criação de uma legislação específica 
que contemple os direitos e deveres de brasileiros o exterior, consolidando a regulação 
jurídica pertinente às suas questões. Para tanto, é fundamental a constituição de um 
grupo de trabalho, incluindo parlamentares e membros do Ministério Público Federal, a 
integrar-se ao já criado grupo interministerial do Ministério das Relações Exteriores e do 
Ministério da Justiça, para dar início o mais rapidamente possível, à elaboração de um 
anteprojeto de Estatuto de Brasileiro no Exterior, ouvindo as comunidades, dirimindo os 
dramáticos problemas existentes na temática migratória. 
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