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RESUMO 

 

A crise econômica internacional de 2008 abalou a saúde financeira de países ricos que 

antes pareciam imunes a questões como desemprego, baixas remunerações e precariedade. 

Bem como no Estado de bem-estar social. Por sua pujança e estabilidade, essas nações 

também atraíram durante anos imigrantes, inclusive brasileiros. Principalmente a partir da 

década de 1980, eles viram na saída do Brasil a única chance de ascensão numa época de 

hiperinflação e perspectivas socioeconômicas desfavoráveis. Tal lógica se inverteu com a 

crise que atingiu no final dos anos 2000 países europeus, os Estados Unidos e o Japão, 

enquanto o Brasil experimentava, pela primeira vez em muito tempo, taxas de pleno emprego, 

melhora na renda e crescimento da capacidade de consumo. 

Um contingente grande de pessoas resolveu voltar. Segundo dados do Ministério das 

Relações Exteriores, cerca de 400 mil brasileiros desembarcaram na terra de origem entre 

2008 e 2012. O número é expressivo e inédito. Nunca tantos emigrados regressaram em um 

mesmo período. Mas para os retornados qualificados, graduados, pós-graduados, com carreira 

construída ou em construção lá fora, apesar das oportunidades aqui, o choque cultural foi 

inevitável, assim como a sensação de não mais pertencer totalmente ao local de onde 

partiram. 

O objetivo do trabalho é discutir e analisar o retorno de brasileiros depois de anos no 

exterior e o impacto de voltar a viver na cidade de São Paulo, com suas vantagens e 

desvantagens do ponto de vista social, econômico, urbano e emocional. Os deslocamentos são 

vistos como multicausais e provocam, por sua vez, reflexões sobre identidade em 

reconstrução. Por outro lado, o balanço entre expectativas e conquistas acaba por revelar as 

questões urbanas de uma cidade global, com suas contradições. 

Os entrevistados têm nível superior e deixaram os países em que viviam há anos ou 

pensavam passar mais tempo devido aos reflexos da crise internacional. Não são parte do 

contingente de imigrantes que se submeteram a qualquer trabalho braçal (apenas uma 

entrevistada realizou esse tipo de função para obter renda complementar enquanto estudava e, 

assim, poder fazer turismo). Estavam esperançosos quanto ao retorno. A maior parte, porém, 

demonstrou decepção com situações que parecem nunca mudar, como segurança, transporte, 

educação, corrupção. 

Pesou também na insatisfação dos entrevistados o declínio rápido do que era 

anunciado como um crescimento constante. Pouco depois do retorno, por volta de 2012, 

perceberam que a economia desacelerou, o custo de vida em São Paulo se tornou elevado 



demais na comparação com outras metrópoles do mundo e os salários já não eram tão 

vantajosos. Muitos deles consideram imigrar novamente. A pesquisa é qualitativa. Os dados 

foram coletados por meio de entrevistas semi-estruturadas, todas gravadas. Dados 

institucionais e governamentais complementam nosso trabalho, retrato de uma nova face dos 

deslocamentos, das migrações e da mobilidade humana no século XXI num cenário 

globalizado e com um ambiente urbano (cidade de São Paulo) que afeta diretamente a 

identidade na sociedade e a maneira de se relacionar. 

 

Palavras-chave: Imigração, Retorno, Brasileiros, São Paulo, Cidade Global 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

  

The 2008 global financial crisis has shaken rich countries’ financial health, once 

immune to topics like unemployment, underpayment and welfare state precariousness.  

Because of their strength and stability, these nations also attracted immigrants for years, 

including Brazilians. Mainly, as of the decade of 1980, they thought that the only way of 

being successful in times of hyperinflation and unfavorable social and economic perspectives 

was by leaving Brazil. Such logic changed with the global financial crisis that hit European 

countries, The United States and Japan in the late 2000s as Brazil was going through, for the 

very first time in years, employment rate, better incomes and purchasing power on the 

increase. 

A great deal of people decided to come back. According to Foreign and 

Commonwealth Office of Brazil data, around four hundred thousand Brazilians arrived in 

their home country between 2008 and 2012. It is a significant and previously unseen number. 

Never have so many emigrants returned at the same time. But the ones who came back with 

some qualification, such as college and post-graduation degrees, experiencing solid career or 

building it abroad, despite local opportunities, had to face inevitable culture shock along with 

the feeling of no longer totally fitting in the place where they came from.    

The purpose of this paper is to discuss and analyze the return of Brazilian citizens after 

years of living abroad and the impact of moving back to São Paulo City, with its advantages 

and disadvantages from social, economic, urban and emotional points of view. Traveling from 

place to place is considered to be multicausal, which in its turn, leads to reflections about 

identities in reconstruction. On the other hand, the balance between expectations and 

achievements end up revealing urban questions of a global city, with its contradictions. 

The interviewees are college graduates and have left the countries where they had 

been living for years or intended to stay longer due to the effects of the global financial crisis. 

They do not belong to the group of immigrants who had to be manual laborers (except for one 

of the interviewees who did it in order to complement her income to pay tourism travels). 

They sounded optimistic about their returning. Most of them, however, feel disappointed 

when it comes to situations that seem to never improve such as security, transportation, 

education, corruption. 

The interviewees were also dissatisfied with the quick decline of the so-called constant 

growth. Soon after their return, around 2012, they realized that economy had slowed down, 

the cost of living in São Paulo had become too high by comparison with other metropolis in 



the world, and the salaries were not that good anymore. Many of them consider to immigrate 

again. This is a qualitative research. Its data was collected through semi-structured interviews, 

which were all recorded. Institutional and governmental data complement our paper, which 

portrays a new face of traveling from place to place, migrations and human mobility in the 

twenty-first century, in the midst of a globalized scenario with an urban means (São Paulo 

City) that directly affects the identity in society as well as the way people behave or deal 

towards one another. 

 

Key-words: Immigration, Return, Brazilian, São Paulo, Global City.  
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INTRODUÇÃO 

 

Um inédito fluxo migratório no Brasil 

 

 

Por um lado, uma nação de formação e história fortemente marcadas pela presença de 

imigrantes, que um dia enxergaram aqui a possibilidade de encontrar trabalho, paz e a 

construção de um patrimônio. Por outro, um país cuja instabilidade econômica de décadas, 

desigual e com destacados problemas sociais a resolver impulsionou a emigração de parte de 

sua população, que buscou no exterior emprego, estudo, dinheiro e uma vida melhor. De 

muito trabalho, mas também mais segura e estável. 

São realidades de diferentes épocas, separadas por alguns anos, e que fizeram do 

Brasil ora acolhedor de povos, ora expulsor de seu próprio povo. Agora, pela primeira vez, o 

país vive um inédito fluxo migratório: o retorno de um número expressivo e simultâneo 

daqueles que acreditaram em dias melhores lá fora, entre 2008 e 2012. Brasileiros que se 

identificam com o lugar onde nasceram, mas hoje trazem consigo experiências culturais 

diversas. Que sabem que estão em casa, porém são mais críticos e incomodados com a 

sociedade que encontraram na volta e com todo seu funcionamento. 

Desde o início da crise econômica internacional, em 2008, na qual nações antes 

prósperas e estáveis entraram numa onda de desemprego e perdas de benefícios para os 

cidadãos, dentro do chamado Estado de bem-estar social, o movimento migratório sofreu um 

reverso. Inclusive entre os brasileiros. Países como Japão, Espanha e Estados Unidos, entre 

outros, deixaram de ser considerados terras de oportunidades. Só na Espanha o índice de 

desemprego alcançou 26% (INE)1, em 2012. Na Grécia, bateu em 28% (Elstat) 2, no final de 

2013. No princípio desse mesmo ano, os desocupados em Portugal eram 17% da população 

(INE)3. No Reino Unido, onde a crise fechou menos vagas, o desemprego chegou a 8,4% em 

                                                           
1 BBC – Homepage. Dados oficiais quadrimestrais do Instituto Nacional de Estatística (INE). Desemprego na 
Espanha atinge recorde histórico. Janeiro/2013, BBC. Disponível em: 
<http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2013/01/130124_espanha_desemprego_cc.shtml>. Acesso em jan. 
2013. 
2 UOL ECONOMIA. Relatório mensal Hellenic Statiscal Authority. Desemprego na Grécia sobe para 28% e 
atinge novo recorde em novembro. Fevereiro/2014, Uol. Disponível em: 
<http://economia.uol.com.br/noticias/efe/2014/02/13/desemprego-na-grecia-atinge-novo-teto-historico-em-
novembro-de-2013.html>.  Acesso em jan. 2013. 
3 PÚBLICO. Relatório trimestral do Instituto Nacional de Estatística (INE). Taxa de desemprego sobe para 
17,7%. Maio/2013. Disponível em: <http://www.publico.pt/economia/noticia/taxa-de-desemprego-sobe-para-
177-1593850>. Acesso em jan. 2013. 
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2012 (Escritório Nacional de Estatísticas – ONS) 4 . Nos Estados Unidos, a taxa de 

desempregados5 em 2009 chegou a 10% (Banco Central Americano). 

Se a situação para a população local desses países era aterradora, as perspectivas para 

os trabalhadores estrangeiros ficaram ainda piores. Colocamos aqui um exemplo que ajuda a 

compreender o quadro. Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), de Portugal 6, a 

taxa de desemprego entre portugueses ficava abaixo de 5% em 2000, enquanto em 2011 

chegou a 13%. Já entre os estrangeiros no país, o total de desempregados era de 8% em 2000. 

Onze anos depois esse índice alcançou 22%. Cidadãos de nacionalidade brasileira eram 

maioria no final de 2011 entre os estrangeiros em Portugal: 25,5% de um total de 436.822. 

Desde 2008, cerca de 400 mil brasileiros que imigraram voltaram ao país, segundo 

dados do Ministério das Relações Exteriores (MRE). O fluxo é tão expressivo que em 2012 o 

órgão criou o site Portal do Retorno 7 , com dicas práticas sobre mercado de trabalho, 

empreendedorismo, documentações, entre outras informações, para os emigrados se 

reestabelecerem. 

Diante do cenário inédito, já que nunca tantos brasileiros voltaram simultaneamente ao 

país de origem, nosso foco está em analisar o impacto desse retorno, mais especificamente 

para viver na cidade de São Paulo. Escolhemos a capital paulista levando em consideração 

algumas peculiaridades abaixo descritas. 

Os graves problemas estruturais enquanto sede metropolitana, que incluem 

mobilidade, transporte público, equipamentos urbanos, moradia; por ainda não ser uma cidade 

de benefícios equitativos, com saúde, educação e acesso à cultura para todos; as evidentes e 

gigantescas desigualdades entre classes, com bairros da periferia enfrentando dificuldades 

básicas, como a falta de saneamento, enquanto regiões nobres são reflexo da moderna e 

dinâmica cidade global, conceito que coloca São Paulo no ranking das metrópoles mundiais 

com requisitos para abarcar grandes negócios de caráter internacional. 

                                                           
4 G1. Office for National Statistics – Desemprego no Reino Unido atinge 8,4%, diz governo. Março/2012. 
Disponível em: <http://g1.globo.com/economia/noticia/2012/03/desemprego-no-reino-unido-atinge-nivel-mais-
alto-desde-1995.html>. Acessado em jan. 201. 
5 BBC – Homepage. Richard Fischer, executivo-chefe do Federal Reserve. Departamento Americano do 
Trabalho. Desemprego nos EUA pode ultrapassar 10%, diz representante do Fed. Abril/2009. Disponivel 
em: <http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2009/04/090408_euadesemprego_bg_ac.shtml>. Acesso em jan. 
2013. 
6 SEF – Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Portugal, Maio de 2013. Relatório de Imigração, Fronteira e 
Asilo 2012. Disponível em: <http://sefstat.sef.pt/Docs/Rifa_2011.pdf Acesso em dez. 2013. 
7 ISTO É DINHEIRO. Governo cria site para orientar brasileiros que voltam do exterior. Mar. 2013. 
Disponível em: <http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/mercado-digital/20130327/governo-cria-site-para-
orientar-brasileiros-que-voltam-exterior/113386.shtml>.  Acesso em jul. 2013. 



14 

 

A segregação, que encastela alguns em espaços privilegiados da cidade e afasta as 

classes mais baixas para os distantes extremos do município, onde a infraestrutura é precária, 

as chances de emprego são pequenas e a violência tem índices alarmantes (apesar da violência 

ser presente em toda São Paulo, na periferia a insegurança piora). Por outro lado, a dicotomia 

centro e periferia, análise presente desde a década de 1970 entre nós, precisa ser relativizada 

nos dias de hoje, uma vez que a cidade encontra-se fragmentada com frações deterioradas 

mesmo nos distritos centrais com a proximidade entre ricos e pobres, com a separação de 

muros para isso (CALDEIRA, 2000). 

Ao mesmo tempo em que oferece tantos problemas, a cidade de São Paulo é a que 

mais se aproxima em oportunidades e boas perspectivas de crescimento para quem volta ao 

Brasil, acreditam parte dos retornados. Pretendemos descrever as condições em que estão 

vivendo aqueles que escolheram a capital paulista, que muitos acreditam ser uma global city, 

como definiu Sassen (1991), para recomeçar. A cidade, cheia de contrastes sociais e ainda 

com consideráveis dificuldades em áreas como transporte público, urbanismo, saúde e 

educação públicas é, ao mesmo tempo, a capital financeira do país, com emprego em qualquer 

especialidade, os maiores salários e chances de ascensão social reais. 

Segundo Véras (2003:12), a cidade global reúne as características de ser fundamento 

do capital financeiro ou polo de tecnologias de ponta nas indústrias, bem como apresenta 

camadas sociais emergentes ligadas à gestão do capital e, também, massas de desempregados, 

grandes contingentes de trabalhadores informais, conflitos étnicos e outros processos. 

Partimos do princípio de que, apesar da vida no exterior ter seus altos e baixos e exigir 

dedicação extrema ao trabalho, morar em cidades em que serviços funcionam, onde as 

desigualdades são menores, com estrutura em geral e nas quais trabalhando era possível 

acumular alguns bens, ajudava o brasileiro emigrante a se sentir acolhido e parte da sociedade 

que adotou.  

Ele se sentia respeitado como cidadão (mesmo não sendo natural do lugar) com o meio 

urbano se mostrando eficiente e as condições sociais justas. Quando, no retorno, o brasileiro 

não encontra um cenário ao menos semelhante ao descrito, o impacto é emocional. Por isso, 

abordaremos também como se dá a readaptação do emigrado que escolhe São Paulo para 

recomeçar a vida no Brasil da atualidade. 

É importante destacar que a percepção dos imigrantes sobre a vida no exterior também 

é carregada de idealizações, sentimentos contraditórios (que serão notadas nos depoimentos) e 

histórias pessoais, influenciadas pelos diferentes estratos sociais (entre classe média e média 

alta) de cada um, formação (alguns exatas, outros humanas), estágios emocionais distintos, 
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características internas e subjetivas. Os locais onde residiram nossos entrevistados valorizam 

o trabalho qualificado, o que os transformou em alvos menores de preconceitos. Porém, a 

ideia de que a qualificação os protegeria sempre é uma fantasia. A xenofobia, a violência 

contra os imigrantes e problemas sociais que acabam por escapar da visão do estrangeiro em 

situação privilegiada como a deles, também existem constantemente nos países em que 

estiveram. 

Mas, apesar disso, no retorno ao Brasil para muitos a sensação é de, por vezes, estarem 

num “limbo” social (emprestamos aqui do catolicismo o termo, para designar alguém que 

vive deslocado, perdido). De não mais pertencer a esta terra e nem àquela que adotou por 

anos, o que causa angústia e insatisfação, como bem descrito em estudos sobre o conceito de 

alteridade nesta dissertação. Surgem dificuldades de relacionamento com familiares e amigos 

no momento que o retornado tece críticas a São Paulo e seus problemas. E ele se sente 

incompreendido. 

A partir de 2012, houve um agravante na readaptação do emigrado em São Paulo: a 

economia brasileira já não parecia tão confiável como entre 2008 e 2011. O custo de vida na 

capital paulista subiu, o valor dos imóveis foi influenciado pela especulação imobiliária, a 

inflação voltou, os salários estagnaram e já não dão conta dos gastos da população. Além 

disso, acreditando que o crescimento econômico estava certo, muitas pessoas se endividaram 

com crediários e prestações de todo tipo de bens de consumo. Muitos não conseguem honrar 

as dívidas. 

Apesar de ter enfrentado bem a crise de 2008 e até registrado crescimento na 

economia, o que trouxe benefícios para a população, em 2013 a estabilidade brasileira voltou 

a patinar e a preocupar. Vamos citar apenas alguns indicativos sobre o cenário econômico 

recente para situar nossas observações. Em dezembro de 2013, a taxa de desemprego se 

igualou ao menor índice histórico, recuando para 4,6%, segundo o IBGE8. Uma situação de 

pleno emprego. Mas o crescimento da economia, por exemplo, ficou muito abaixo do 

esperado, o que pode ter reflexos negativos e até influenciar na abertura e preenchimento de 

vagas no mercado em 2014.  

                                                           
8  ECONOMIA. TERRA. Pesquisa Mensal de Emprego (PME) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Janeiro/2014. Taxa de desemprego recua para o menor nível desde março de 2002. Janeiro/2014. 
Disponível em: <http://economia.terra.com.br/taxa-de-desemprego-recua-para-o-menor-nivel-desde-marco-de 
2002,513cd77091fd3410VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html>. Acesso em mar. 2014. 
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O desenvolvimento do Produto Interno Bruto (PIB) não passou de 2%. A previsão do 

governo era de, ao menos, 2,5% 9. Para 2014, o esperado é uma expansão de até 4,5%. Mas 

diante do resultado do ano anterior, os economistas baixaram as expectativas para um PIB 

variando entre 1,1% e 2,6%. Já a inflação, durante anos sob controle, disparou e influenciou 

diretamente os preços, principalmente dos alimentos. O indicativo fechou 2013 em 5,91%. No 

mesmo período de 2012, a inflação10. ficou em 5,84%. 

A situação para o retornado, portanto, é de ambiguidade. Há um cálculo racional por 

trás da volta, focado nas melhores condições de vida do Brasil e na crise econômica em 

diversos países. Mas há também uma dificuldade de adaptação e de confiança no País. Será 

que o que foi conquistado até o momento economicamente tende a se preservar, a se tornar 

uma realidade? Ou seria apenas um cenário positivo passageiro?  

Após anos vivendo em cidades desenvolvidas e bem estruturadas em outras nações, os 

retornados têm problemas com São Paulo, cidade de contrastes muito evidentes e 

infraestrutura precária em diversas áreas, o que influencia de forma negativa o cotidiano. Nos 

relacionamentos em geral, permanecem os afetos, mas nem sempre a afinidade. Há um 

choque de pensamentos. O retornado se tornou um crítico constante dos problemas urbanos e 

sociais. Descobre, ainda, que precisa continuar desconfiando da economia.  

Há temores sobre a desaceleração da economia e a atual inflação em alta. Nem todos 

conseguem manter o estilo de vida que alcançaram em outros países e nem mesmo bons 

empregos. Soma-se a isso São Paulo ser uma cidade com um custo de vida elevado. Eles 

sofrem tanto pelo enfrentamento com a cidade de contrastes socioeconômicos quanto pelas 

relações em geral, nas quais não percebem mais afinidade (especialmente família e amigos 

próximos), além da sensação de que financeiramente a realidade está longe de ser o que 

esperavam. Imigrar novamente até surge como possibilidade. 

 

  

                                                           
9 DIÁRIO DO GRANDE ABC. Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF), projeção Confederação Nacional da 
Indústria (CNI). CNI reduz projeção do PIB em 2013 de 3,2% para 2%. Julho/2013, Diário do Grande ABC. 
Disponível em: <http://www.dgabc.com.br/Noticia/466327/cni-reduz-projecao-do-pib-em-2013-de-3-2-para-2-
?referencia=navegacao-lateral-detalhe-noticia>. Acesso em mar. 2014. 
10 G1. Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), relatório mensal do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). Inflação oficial fecha 2013 em 5,91%, diz IBGE. Janeiro/2014. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/economia/noticia/2014/01/inflacao-oficial-fecha-2013-em-591-diz-ibge.html>. Acesso em 
mar. 2014. 
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 De país de recepção a país de “exportação” 

 

Entre o início do século XIX e o final da década de 50 do século XX, quase 5 milhões 

de estrangeiros desembarcaram no Brasil. Fugiam das guerras e outras dificuldades, como 

pobreza, fome e doenças. Parte considerável deles chegou ao país como mão de obra para as 

fazendas de café, especialmente no interior do Estado de São Paulo. Estatísticas apontam 

cerca de 70 nacionalidades na formação do povo brasileiro como consequência da imigração. 

O quadro abaixo mostra as principais: 
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  Apesar de durante quase um século o Brasil ser visto pelos estrangeiros como a terra 

ideal para recomeçar e construir suas vidas, a partir da década de 80 o país registra uma 

inversão no fluxo migratório. Há uma queda vertiginosa na quantidade de imigrantes que 

chegam e um crescimento constante e cada vez maior de brasileiros que se aventuram no 

exterior. O deslocamento da população coincide com tempos difíceis de estagnação. Os anos 

80 ficaram conhecidos como “A Década Perdida”, com um sofrível desenvolvimento 

econômico.  

Oscilações da economia, hiperinflação, remarcações e mudanças diárias nos preços, 

salários baixos, desemprego, informalidade, reformas monetárias fracassadas, dívida externa 

em expansão com as altas taxas de juros internacionais formavam o cenário da época. Estocar 

comida para driblar valores abusivos se tornou um hábito. Aliado a tudo isso, existiam 

problemas sociais como educação e saúde de baixa qualidade e que não chegavam a 

população toda. Havia falta de moradia e de saneamento básico suficientes. A desigualdade é 

gritante. Se nos anos 70 o Produto Interno Bruto (PIB) ficava na casa dos 7%, nos dez anos 

seguintes esse número não passava de 2%. 

Margolis destaca que o Brasil sempre foi uma nação de imigrantes e não de 

emigrantes. Em termos históricos, uma quantidade muito maior de pessoas chegou do que se 

mudou para outros países. No século XIX e início do XX, apenas os Estados Unidos e a 

Argentina receberam números maiores de imigrantes da Europa. De fato, após o golpe militar 

no Brasil em 1964, e com a repressão imposta pelo regime à liberdade de expressão e de 

imprensa, centenas de professores e pesquisadores universitários, músicos, artistas e políticos 

fugiram do país para os EUA, Europa e vários países da América Latina (Green, 2010). 

Contudo, até 1980, demógrafos brasileiros acreditavam que não houvera nem imigração, nem 

emigração do país, mas, a partir do final dos anos 1980 - mais de três décadas até agora - 

brasileiros deixaram o país em função de uma série de crises econômicas intensas que 

assolaram a nação (2013:18)  

Eram muitas as inseguranças e um enorme desafio ascender socialmente, ter uma vida 

de perspectivas. Um contingente de pessoas viu em destinos estrangeiros o caminho para 

melhorar condições econômicas, sociais, educacionais e ajudar familiares que ficaram. De 

país historicamente receptor de imigrantes, o Brasil passa a “exportar” seu povo.  

Meihy (2004:21) lembra que a transferência de pessoas foi um complexo e delicado 

processo de transformação. Envolveu primeiro uma parcela da classe média, que, antevendo o 

crescimento de ondas de turistas, se fixou, montando a base para o que seria mais tarde um 

experimento de imigração. Mas houve um momento, fatal e definitivo, que deu o pulso da 
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radical mudança: o Plano Collor e seus desdobramentos em 1990 e 1991. Um ano antes e um 

depois podem ser visivelmente percebidos na mudança do público que frequentava os 

aeroportos em direção aos Estados Unidos. Se primeiro iam turistas, mais tarde os aviões 

passavam a carregar levas, cada vez mais pesadas, de candidatos a imigrantes.  

Por volta de 1990, cerca de 1,3 milhão de brasileiros "sumiram" do censo demográfico 

nacional. Em 2009, mais de 3 milhões estavam residindo no exterior. Estabeleceram-se em 

122 países, sendo 1,2 milhão nos Estados Unidos (MARGOLIS, 2013:9). O censo de 2010 

apontou que os principais destinos dos brasileiros na Europa nos últimos anos foram Espanha, 

Portugal e Inglaterra. Especialmente após o 11 de Setembro de 2001, quando terroristas 

atacaram as Torres Gêmeas do World Trade Center, em Nova York. Além do receio sobre o 

cenário americano depois desse evento, entrar nos Estados Unidos exige visto. A entrada na 

Europa, não. É possível ingressar como turista e permanecer no continente por três meses sem 

uma autorização oficial. No caso de Portugal, ainda existe a facilidade com o idioma e a 

familiaridade com questões culturais. Nesse mesmo período, a Europa passava por grandes 

transformações e recebia investimentos na área de construção civil, exigindo uma demanda 

crescente de mão de obra. 

 

A crise internacional de 2008 

 

Dados do Ministério das Relações Exteriores (MRE) 11  indicam que a saída de 

brasileiros atingiu volume máximo em 2008, quando aproximadamente 3,7 milhões de 

brasileiros viviam fora. Mas desde então, e culminando com a crise internacional, esse 

número sofreu redução expressiva. Em 2012 12, o total de brasileiros que residiam no exterior 

caiu para cerca de 2,5 milhões, um forte indício do movimento de retorno que defendemos 

neste trabalho.  

Nos últimos 20 anos, o Brasil inclusive retoma a condição de porta de entrada de um 

novo fluxo migratório, então com estrangeiros chegando de países como Coréia, China, 

Bolívia, Paraguai, Peru, Haiti, Angola, entre outros. Há também a chegada de refugiados 

procedentes de diferentes países. A partir de 2012, o movimento de imigração se intensificou.  

                                                           
11 BRASILEIROS NO MUNDO. Brasileiros no Mundo - Estimativas. Ministério das Relações Exteriores. 
Julho/2008. Disponível em: <http://www.brasileirosnomundo.itamaraty.gov.br/a-comunidade/estimativas-
populacionais-das-comunidades/Brasileiros%20no%20Mundo%20-%20Estimativas.pdf>. Acesso em jan. 2013. 
12  BRASILEIROS NO MUNDO. Diplomacia Consular 2007 a 2012. Ministério das Relações Exteriores, 
Fundação Alexandre Gusmão, 2012. Disponível em: <http://www.brasileirosnomundo.itamaraty.gov.br/a-
comunidade/estimativas-populacionais-das-comunidades>. Acesso em jan. 2013. 
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Segundo dados do Ministério da Justiça, em seis meses, o fluxo aumentou 50% em 

comparação com o total de entradas no final de 2010. Haitianos (depois do terremoto que 

arrasou o país deles em 2010) e bolivianos, com baixa qualificação, chegam em massa. No 

outro extremo, há uma quantidade considerável de imigrantes bem qualificados que 

desembarcam por aqui, principalmente espanhóis, franceses, portugueses e americanos. 

Atualmente, o Brasil registra cerca de 1,5 milhão de imigrantes legalizados, informa 

levantamento da Organização Internacional de Migrações (OIM) 13, divulgado em 2012.  

Já estatísticas da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE), divulgadas pela BBC, empresa de mídia inglesa, de julho de 2011, indicaram que a 

entrada de imigrantes brasileiros nos países da OCDE atingiu o pico de 101,8 mil em 2007 e 

caiu para 53,5 mil em 2009. No Japão, o total de brasileiros que ingressaram de maneira legal 

no país despencou de mais de 30 mil em 2006 para pouco mais de 3 mil em 2009.  

O Japão também lançou em abril de 2009 um programa de retorno voluntário para os 

imigrantes desempregados descendentes de japoneses, oferecendo ajuda financeira para a 

volta ao país de origem. De acordo com um estudo da OCDE, os brasileiros representaram a 

quase totalidade (93%) das quase 22 mil pessoas que utilizaram esse incentivo de retorno 

voluntário. Dados enviados pelo Consulado do Japão em São Paulo para nossa pesquisa 

mostram que, em 2007, o país asiático contava 316.967 brasileiros residentes. Em 2012, o 

número caiu para 190.581. A estatística é do Ministério de Justiça do Japão.  

Na Espanha, a queda do fluxo de imigrantes brasileiros também foi brutal em 2009 na 

comparação com os anos anteriores, de acordo com a OCDE. Esse número, que havia 

ultrapassado 35 mil em 2007, caiu para 15 mil em 2009. Lembrando que a Espanha chegou a 

registrar uma das taxas mais altas de imigração na Europa, recebendo quase 50% dos 

imigrantes da União Europeia entre 1998 e 2008. A população estrangeira no país passou a 

representar mais de 10% do total. Entre 2001 e 2006, 50% dos novos trabalhos foram criados 

para estrangeiros, tamanho o momento de prosperidade econômica.  

Só na nação espanhola, o número de brasileiros passou de pouco mais de 17 mil em 

2001 para quase 125 mil em 2009. Dois anos depois, 8 mil deles saíra de lá quando a chamada 

“década prodigiosa da imigração” perdia cada vez mais força. De uma das maiores 

importadoras de mão de obra da região, a Espanha passou a carregar os piores índices de 

desemprego da União Europeia. Houve corte em políticas sociais. No final de agosto de 2012, 

                                                           
13 PORTAL EBC. Estudo da Organização Internacional de Migrações, com dados do Ministério da Justiça. 
Imigração: cresce número de estrangeiros no Brasil; há menos brasileiros no exterior. Dezembro/2012, site 
EBC. Disponível em: <http://www.ebc.com.br/noticias/retrospectiva-2012/2012/12/retrospectiva-imigracao>. 
Acesso em jul.2013 
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por exemplo, estrangeiros em situação irregular no país começaram a ser excluídos do 

atendimento no sistema nacional de saúde. As carteiras que davam direito ao serviço não eram 

renovadas.  

Já nos Estados Unidos, a queda no fluxo de entrada de imigrantes brasileiros em 

situação legal ocorreu antes de 2009, quando começou a crise financeira mundial, se situando 

nos mesmos patamares de 2007, de cerca de 15 mil pessoas. Em Portugal, onde os brasileiros 

representam a maior nacionalidade estrangeira residente (26% da população imigrante total), 

o fluxo de entrada de brasileiros ficou abaixo de 5 mil pessoas em 2009, afirma a OCDE14.  

Para agravar a situação de quem se estabelecera no exterior, os naturais dos países que 

antes recebiam tantos imigrantes passaram a disputar mesmo os empregos que não queriam 

até então. Por exemplo, no atendimento em restaurantes e como simples auxiliares no 

comércio em geral. Com a estagnação, obras de infraestrutura e novos empreendimentos 

pararam. Logo, as vagas na construção civil minguaram. Rapidamente, uma massa de 

estrangeiros se torna dependente da ajuda dos governos. O resultado foi uma forte reação 

nacionalista e xenófoba contra imigrantes.  

Em julho de 2011 foi divulgada uma pesquisa da agência europeia de controle de 

fronteiras (Frontex) apontando que a Espanha era o país que mais deportava brasileiros. A 

xenofobia espanhola ficou confirmada na ocasião por outro dado: quatro em cada dez 

espanhóis eram a favor de expulsar estrangeiros desempregados. Esses últimos dados estavam 

registrados num relatório elaborado pelo Observatório Espanhol do Racismo e da Xenofobia, 

que faz parte do Ministério do Trabalho e Imigração.  

Os responsáveis pelo relatório15 atribuíram a mudança na imagem da imigração à crise 

econômica. Para 39% dos entrevistados é “bastante aceitável” que se prefira contratar um 

espanhol a um estrangeiro, enquanto para 24% é “muito aceitável”. Na ocasião, 79% dos 

espanhóis achava que o número de imigrantes vivendo na Espanha era “elevado” ou 

“excessivo”.  

Na França, os casos de xenofobia são comuns. Mas um caso em especial tomou conta 

do noticiário pelo mundo em outubro de 2013. Foi quando o governo francês (socialista) 

                                                           
14 BBC – Homepage. Estudo: Perspectivas das Migrações Internacionais da Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE). Crise derruba fluxo de brasileiros 'legais' para países ricos, diz 
OCDE. Julho/2011. Disponível em: 
<http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2011/07/110712_crise_imigracao_brasileiros_df.shtml>. Acesso em 
abr. 2012  
15 REVISTA ÉPOCA. Relatório Observatório Espanhol do Racismo e da Xenofobia. Ministério do Trabalho e 
Imigração. Maioria dos espanhóis quer expulsar imigrantes do país, julho/2011. Disponível em: 
<http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI249396-15228,00-
MAIORIA+DOS+ESPANHOIS+QUER+EXPULSAR+IMIGRANTES+DO+PAIS.html >. Acesso em abr. 2012 
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mandou prender a jovem estudante cigana Leonarda Dibranni, de 15 anos, que vivia no país 

com a mãe e cinco irmãos depois que fugiram de perseguição no Kosovo. Aluna regular de 

uma escola francesa há cinco anos, ela foi detida durante uma excursão do colégio, na qual 

estava na companhia de colegas e professores. Segundo relatos, a menina estava integrada à 

sociedade, falava francês fluentemente e sempre teve boas notas.  

O ministro do Interior, Manuel Valls, defendeu a medida e disse que a legislação sobre 

imigrantes ilegais deveria ser firmemente seguida. Associações de defesa dos direitos 

humanos denunciaram o governo da França, com acusações de discriminação.  

Na mesma época, uma campanha por sms (mensagens de texto via celular) contra 

imigrantes ilegais no Reino Unido, organizada pelo Ministério do Interior, avisava por meio 

das mensagens de celular que pessoas em tal situação deveriam abandonar o país. 

Intimidador, o texto do sms dizia: “Deixe o Reino Unido porque já não tem mais o direito de 

permanecer aqui”. Depois de algum tempo, o conteúdo da mensagem foi suavizado, dizendo: 

“Nossos registros mostram que poderá não ter autorização para permanecer no Reino Unido. 

Por favor, contate-nos para discutir seu caso”. Enviadas de maneira aleatória, os sms 

chegaram até mesmo para imigrantes legais, que já viviam no país há décadas.  

Desde 2002, existe na Itália a lei Bossi-Fini, que criminaliza a imigração ilegal. Quem 

acolhe os estrangeiros ilegais também pode ser condenado a até três anos de prisão.16   

Mesmo aqueles mais qualificados sentiram a recessão. Afinal, grandes empresas e 

bancos quebraram. O fim mais simbólico foi do banco de investimento Lehman Brothers, nos 

Estados Unidos, em 2008, que tinha em seu quadro de funcionários muitos estrangeiros. 

Desde o início da crise econômica e 2011, mais de 380 bancos fecharam as portas no país, de 

acordo com dados do Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)17, o órgão americano 

garantidor de crédito. 

 

Estabilidade brasileira, esperança da volta 

 

Ao mesmo tempo que o cenário no exterior era preocupante e sem indícios de rápida 

recuperação, a estabilidade econômica e as notícias veiculadas constantemente na mídia de 
                                                           
16  MAS – Movimento Alternativo Socialista.  Europa persegue imigrante e potencia xenofobia, 
outubro/2013.  Disponível em: 
 <http://www.mas.org.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=697:europa-persegue-imigrantes-e-
potencia-xenofobia&catid=110:europa&Itemid=550>. Acesso em dez. 2013 
17 G1. Relatório Anual Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). Em três anos, mais de 380 bancos 
quebraram nos EUA, segundo FDIC. Setembro/2011. Disponível em: Disponivel em: 
<http://g1.globo.com/economia/noticia/2011/09/em-tres-anos-mais-de-380-bancos-quebraram-nos-eua-segundo-
fdic.html>. Acesso em dez. 2013  
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que a população brasileira desfrutava de maior poder aquisitivo, adquiria bens e imóveis, 

viajava e estudava mais, encontrando trabalhos com carteira assinada (que bateu recordes de 

trabalhadores registrados, chegando a 82% em 2012, segundo o IBGE18), despertou o desejo 

de retorno de brasileiros que começaram a enfrentar dificuldades em conseguir ou manter o 

trabalho nos países que adotaram.  

O índice de desemprego19 praticamente só registrou queda desde 2003, quando estava 

na casa dos 12%. Hoje, está abaixo de 5% (como citado anteriormente). Com suas raízes no 

Plano Real, criado em 1994, a estabilidade econômica no Brasil resultou em uma série de 

benefícios e na realização de desejos reprimidos de milhares de pessoas nos últimos dez anos, 

com um pico de consumo especialmente em 2010/2011.  

A compra da casa própria, por exemplo, foi concretizada por 36 mil famílias em São 

Paulo só em 2010, 6 mil a mais do que no ano anterior, segundo dados da Caixa Econômica 

Federal20. Nos registros do IBGE, entre 2007 e 2012, 200 mil brasileiros adquiriram suas 

residências. Hoje, 75% dos brasileiros já vivem debaixo de um teto que é um patrimônio 21 

particular. 

 A aquisição de bens de consumo também aumentou. Se em 2005 foram vendidos 9 

milhões de eletrodomésticos22 , em 2010 esse número dobrou, passando a 20 milhões de 

unidades comercializadas, apontam balanços dos grandes magazines e lojas de departamento 

como Casas Bahia. De acordo com pesquisa da Associação Nacional do Comércio de Artigos 

de Higiene Pessoal e Beleza (Anabel)23, já é registrado um crescimento de 78% de salões de 

beleza abertos no País desde 2005.  

                                                           
18  PORTAL EBC. Pesquisa Mensal de Emprego (PME), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Estudo do IBGE mostra aumento de trabalhadores com carteira assinada no setor privado. 
Abril/2013. Agência Brasil. Disponível em: <http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2013-04-
30/estudo-do-ibge-mostra-aumento-de-trabalhadores-com-carteira-assinada-no-setor-privado>. Acesso em jul. 
2013 
19 VALOR ECONÔMIO. Pesquisa Mensal de Emprego (PME), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Desemprego médio em 2012 é o mais baixo desde 2003, diz IBGE. Janeiro/2013. Disponível em: 
<http://www.valor.com.br/brasil/2990916/desemprego-medio-em-2012-e-o-mais-baixo-desde-2003-diz-ibge>. 
Acesso em jul. 2013  
20  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Relatório Habitacional. Disponível em: 
<http://downloads.caixa.gov.br/_arquivos/habita/documentos_gerais/demanda_habitacional.pdf>. Acesso em  
21  PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). Casa própria representa 75% dos lares brasileiros. Setembro/2012. Folha Online. 
Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/1157059-casa-propria-representa-75-dos-lares-
brasileiros.shtml>.  Acesso em dez. 2012  
22 FOLHA DE SÃO PAULO. Levantamento Eletros, Associação da Indústria de Eletroeletrônicos. Venda de 
eletrodomésticos dobra em 5 anos. Maio/2010. Folha de S. Paulo. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi1105201017.htm>. Acesso em dez. 2012  
23 G1. Pesquisa Associação Nacional do Comércio de Artigos de Higiene Pessoal e Beleza (Anabel). Renda 
maior aumenta gastos com beleza e faz de salão o negócio da vez. Setembro/2011. Disponível em: 
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Foram 44 milhões de carteiras assinadas em 2010, recorde da década, garante o 

Ministério do Trabalho 24 . E disparou a busca por mais conhecimento e qualificação: 

aumentou 81% o número de brasileiros que ingressaram em universidades desde 2003 até 

2012, passando de 3,8 milhões para 7 milhões de pessoas, informa o Ministério da Educação 

(MEC) 25.  

Apesar do consumo não resolver questões estruturais graves, como moradia, 

saneamento básico, saúde e educação, parte considerável da população brasileira foi privada 

por décadas do acesso ao conforto, a garantias financeiras que permitissem algum 

planejamento futuro e a realização de sonhos.  

Para quem nunca teve nada parecido, a sensação era de conquista, sucesso. E quem 

olhava tamanha transformação de fora, lá do exterior, acreditou que poderia também 

aproveitar esse momento de euforia. Logo, milhares de brasileiros arrumaram as malas e 

desembarcaram por aqui novamente. Benalva Vitório destacou em seus estudos que tamanha 

prosperidade e tantas oportunidades chamaram a atenção especialmente de indivíduos que 

“deixaram o País em busca de melhores condições de vida para construir uma história de 

menos angústias, mais perspectivas, passando menos necessidades” (2007:12).  

Diante do fluxo crescente, o Governo Federal, providenciou, além do Portal do 

Retorno (citado anteriormente), a criação do Núcleo de Informação e Apoio a Trabalhadores 

Retornados do Exterior (NIATRE), em 2011. Através do Ministério do Trabalho, a instituição 

foi idealizada e está localizada no bairro da Liberdade, em São Paulo, dentro do Instituto de 

Solidariedade Educacional e Cultural (Isec).  

A maioria dos emigrados que procuram ajuda ali são aqueles que viveram em países 

asiáticos, mais especificamente o Japão. Mas isso por falta de divulgação e informação. 

Histoshi Matsuura, coordenador do NIATRE, afirmou, durante entrevista para levantamento 

de dados deste trabalho, que o serviço oferecido é para todos os brasileiros que voltam, seja 

do país que for. Estrangeiros também podem buscar orientações.  

O NIATRE cadastra retornados para reinserção no mercado de trabalho paulistano, 

orienta sobre documentações, imposto de renda, previdência social. Aulas de português 

também são parte do programa já que muitos trazem filhos que nasceram em outros países, 
                                                                                                                                                                                     

<http://g1.globo.com/economia/pme/noticia/2011/09/renda-maior-aumenta-gastos-com-beleza-e-faz-de-salao-o-
negocio-da-vez.html>. Acesso em dez. 2012 
24 BLOGDOFAVRE. Relatório anual Ministério do Trabalho. País criou 2,8 milhões de empregos em 2010. 
Maio/2011. Blog do Favre. Disponível em: <http://blogdofavre.ig.com.br/tag/2010/>. Acesso em dez. 2012  
25 G1. Censo da Educação Superior do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep), órgão do Ministério da Educação (MEC), 2013. Número de matrículas no ensino superior cresce 81% 
em dez anos. Outubro/2013. Disponível em: <http://g1.globo.com/educacao/noticia/2013/10/numero-de-
matriculas-no-ensino-superior-cresce-81-em-dez-anos.html>. Acesso em dez. 2012  
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cônjuges de diferentes nacionalidades ou até mesmo a própria pessoa apresenta dificuldade 

com a língua portuguesa pelos anos fora, o que pode prejudicar a obtenção de uma vaga de 

emprego.  

Segundo o Núcleo, de 10 de janeiro de 2011 até 30 de setembro de 2013 foram 2.583 

atendimentos, sendo 2.381 brasileiros. Desse total, 34 vinham dos Estados Unidos, 39 de 

países da Europa, 18 da América do Sul e 30 foram registrados em “outros”. A origem do 

restante era o Japão. 

 

Metodologia 

 

As observações, sensações e reclamações dos brasileiros emigrados que descrevemos 

estão exemplificadas nas falas dos sete entrevistados para esta dissertação que discute um viés 

novo dentro do fenômeno da migração internacional. A abordagem metodológica da pesquisa é 

qualitativa, pois o objeto estudado não pode ser quantificado e aprofunda os significados. A 

escolha de tal método se deve à subjetividade que compõe a fala dos indivíduos estudados 

através de suas histórias de vida.  

As informações foram coletadas por meio de entrevistas semi-estruturadas, que foram 

gravadas. A mais curta durou uma hora e a mais longa três horas e meia. Um ano depois, três 

entrevistados responderam por e-mail questionários sobre mudanças e observações do que 

viveram de novo desde o primeiro contato para este trabalho, apontando o que melhorou e o 

que piorou em suas percepções e vivências cotidianas nos relacionamentos e na cidade de São 

Paulo.  

A investigação qualitativa e com base nas entrevistas proporciona as condições ideais 

para acompanhar o pensamento do emigrado, alcançando os objetivos propostos pela 

pesquisa. São eles: entender o que levou ao retorno, se as expectativas desse retorno foram 

correspondidas ou não, se a cidade de São Paulo correspondeu como melhor lugar para 

recomeçar no Brasil depois de anos no exterior, identificar as dificuldades de relacionamentos 

e de adaptação ao meio urbano devido a comparações com a experiência estrangeira e se, por 

fim, diante do que encontrou no Brasil, existe ou não o desejo de imigrar novamente. 

Chegamos, assim, à compreensão de percepções, comportamentos, valores, motivações e 

composição de representações sociais dos emigrados. Dados institucionais e governamentais 

complementam nosso trabalho.  

A escolha dos entrevistados se deu a partir de um perfil determinado, mas cujos 

discursos mesclam trajetos os mais diversificados. Os sujeitos investigados são três homens e 
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quatro mulheres com nível superior e carreiras estruturadas ou a caminho de uma 

estruturação. São qualificados e quase todos já tinham visitado outro país a passeio ou estudo. 

A experiência no exterior foi vivida por eles nos seguintes países: Japão, Inglaterra, Espanha, 

Suíça, Canadá, Portugal e Estados Unidos. Para chegar a esses emigrados, recorremos a 

indicação de amigos, conhecidos e contatos do NIATRE. Tirando a Suíça e o Canadá, os 

demais cinco países são historicamente conhecidos por receberem uma quantidade expressiva 

de imigrantes brasileiros a partir da década de 80.  

O tempo mínimo de residência era de um ano. Na média, os emigrados que relataram 

suas histórias para nosso trabalho foram imigrantes por cerca de cinco anos. Em quatro casos, 

a volta ocorreu após o ano de 2008, quando eclodiu a crise econômica internacional. Em dois 

casos, os entrevistados foram e voltaram depois de 2008, mais especificamente entre 2011 e 

2013. Uma entrevistada foi no ano da crise, 2008, para os Estados Unidos e retornou no final 

de 2011. Julgamos importante também relatar a experiência de quem imigrou após o início da 

crise econômica e num momento em que alguns países atingiam o auge dos problemas e 

outros se recuperavam. A ideia é avaliar se percepções e comportamentos relativos à volta são 

semelhantes aos de quem viveu longos períodos no exterior.  

Há uma exceção em relação ao tempo mínimo de permanência. O entrevistado que 

esteve no Canadá permaneceu por apenas seis meses no país. Mas, como será possível 

comprovar no discurso dele, pouco tempo inserido em outra cultura também pode impactar as 

percepções e levar a comparações e insatisfações com o que é encontrado no local de origem. 

Apesar de antropólogos e psicólogos defenderem que a “aculturação” pode levar cerca de dois 

anos, acreditamos que indivíduos mais intelectualizados sejam também mais críticos e atentos 

aos problemas de uma sociedade. 

 As entrevistas foram sempre individuais e presenciais de profundidade. No segundo 

contato com três deles, o questionário foi respondido por e-mail. O quadro abaixo aponta o 

perfil dos entrevistados do nosso trabalho: 
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QUADRO 2 – Perfil dos entrevistados 
Fonte: Elaborado pela autora 

PERFIL DOS ENTREVISTADOS 

NOME IDADE 
ESTADO  

CIVIL 
ESCOLARIDADE PROFISSÃO 

PAÍS DE 
IMIGRAÇÃO 

PARTIU  
EM 

VOLTA  
A SP 

Marcelo 46 
Solteiro, 
sem filhos 

Pós-graduado Gerente de 
hotel 

Japão 1992 2012 

Ana 
Paula 

32 
Casada, um 
filho 

Superior completo Fisioterapeuta Suíça 2004 2012 

Andrea  32 
Solteiro, 
sem filhos 

Pós-graduada Consultora de 
políticas 
públicas 

EUA  2008 2011 

Lívia 28 
Solteira, 
sem filhos 

Superior  
completo 

Analista de 
negócios 

Inglaterra 2011 2012 

Julio 34 
Casado, 
uma filha 

Pós-graduado Jornalista Espanha/ 
Inglaterra 

2003 2009 

Suzana  53 
Casada, 
sem filhos 

Pós-graduado  Consultora de 
negócios 

Inglaterra 2004 2008 

Marcus 29 
Casado, 
sem filhos 

Pós-graduado Funcionário 
Público 

Canadá 2012 2013 

 

 

 

A dissertação abre com esta Introdução para situar o leitor sobre o tema escolhido. No 

capítulo 1, “A globalização e os fluxos migratórios”, pontuamos o que difere o imigrante de 

ontem e de hoje num mundo influenciado pela globalização de mercados, informações, 

tecnologias e relações, quanto ela é ampliadora de desigualdades e também como permite 

novas oportunidades para quem ultrapassa fronteiras. Acrescentamos teorias migratórias e 

ideias atuais sobre a migração de retorno. Fazemos, ainda, um breve relato das mudanças nos 

fluxos econômicos, que acabam impulsionando deslocamentos.  

O capítulo 2, “Desigualdades e segregação urbana em São Paulo”, procura evidenciar 

os problemas inerentes à metrópole, que, além disso, é considerada também uma cidade 

global para o capital – mas que essa vantagem não é permitida a toda população. E quem 

retorna encontra e sente no cotidiano tal desproporção. Abordamos brevemente a força 

cibernética neste contexto e o aspecto da tolerância e do preconceito que levam a uma 

segregação urbana.  

“O olhar de quem retorna sobre a cidade” é o capítulo 3, no qual estão os depoimentos 

dos sete entrevistados, brasileiros retornados, sobre a relação com a cidade e seus 

relacionamentos pessoais inseridos em tal cenário no dia a dia. Eles falam sobre o impacto 
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com situações cotidianas, emprego, custo de vida, moradia, infraestrutura urbana, mobilidade, 

relações, violência, desigualdade, vantagens de São Paulo e a vida um ano após a volta.  

Fechamos o trabalho com as considerações finais, as referências bibliográficas e um 

anexo com o roteiro de perguntas das entrevistas. 
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1 FLUXOS MIGRATÓRIOS: HISTÓRICO E TEMPOS GLOBAIS 

(...) a globalização significa o assassinato da distância, o estar 
lançado a formas de vida transnacionais, muitas vezes 
indesejados e incompreensíveis (...).  Ulrich Beck 

 

 

1.1 O imigrante antes e hoje 

 

Foi no Brasil ainda monárquico, no início do século XIX, que começou a história da 

imigração no país, quando criaram-se incentivos à imigração com intenção de povoamento na 

região Sul. Europeus, sobretudo italianos, portugueses e alemães, ali se estabeleceram em 

forma de colônia. A partir de 1880, com a abolição da escravatura e a proclamação da 

República, veio a grande massa de imigrantes. A Europa, com industrialização já consolidada, 

provocou um êxodo da população rural para as cidades, que não absorveram toda a mão de 

obra do campo. Estima-se que mais de 1 milhão de imigrantes chegaram ao Brasil nas duas 

últimas décadas do século XIX.  Já no início do século XX, pós-abolição, há uma expansão da 

lavoura cafeeira. Ao mesmo tempo, a Europa lidava com o crescimento do capitalismo, crises 

políticas e aumento populacional (BASSANEZI, 2012). 

Durante o século XIX e o início do século XX, do total de imigrantes a maior parte, ⅓, 

era constituída por italianos seguida por portugueses, espanhóis, alemães, entre outros. Mais 

da metade rumou para São Paulo (57,7%), sendo os principais grupos: 694.489 italianos, 

374.658 portugueses, 362.156 espanhóis e 85.103 japoneses. Na primeira metade da década 

de 1930 os japoneses passaram a entrar no Brasil em grande número, atingindo cerca de 44% 

do total de imigrantes. Se dirigiram às lavouras do café no interior de São Paulo. Estima-se 

que mais de 4 milhões de estrangeiros vieram para o Brasil entre 1884-1939. 

O censo de 1940 demonstrou uma queda acentuada de estrangeiros residentes no país 

em relação ao censo de 1929, no total de 1.283.833. Posteriormente, o censo de 1950 acentua 

este declínio, chegando a 1.085.287 (DIÉGUES, 1964: 58-59). 

Em São Paulo, especificamente, o imigrante teve um papel fundamental no processo 

de urbanização e de industrialização do Brasil entre fins do século XIX e início do século XX 

(BASSANEZI, 2012, in MOMO, 2014:40). Traços na arquitetura urbana ou em serviços de 

terceiros, na vida social ou em casa de modas; nas atividades artísticas, como teatro ou 

música, ou em trabalhos intelectuais, são encontrados denunciando a participação do 

imigrante na urbanização de São Paulo. É que seja pelas diferentes nacionalidades 

encontradas, seja pela variedade ocupacional de que são portadores, esses imigrantes irradiam 
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sua presença na capital paulistana; e marcam com seus traços culturais, o desenvolvimento 

urbano de São Paulo. 

Mas os estrangeiros que chegaram ao Brasil em movimentos migratórios anteriores 

conviviam com uma triste realidade: a distância completa daqueles que ficaram em suas terras 

de origem. O transporte de um continente a outro era o navio, cujo percurso demorava 

semanas, até meses dependendo do local de partida. O meio de comunicação para receber 

notícias da família era a carta, que também demorava meses para chegar ao destino. O 

telefone existe desde o século XIX. Por décadas, no entanto, foi um luxo para poucos. Mesmo 

ao se tornar acessível à população, o telefone público era pago, caro, não disponível a 

qualquer hora e situação. 

Quando foi a vez do brasileiro de tentar a vida em outras nações, entre os anos 

1970/80, o uso do telefone já se tornara comum. Ainda assim, ligações internacionais tinham 

custo elevado. Não existia o celular e as mensagens instantâneas (sms). As cartas mantinham 

a importância como modo de obter e de enviar informações. O avião tomou o lugar do 

vagaroso navio como principal meio de transporte, atravessando oceanos em horas. Mas as 

passagens não eram baratas. 

Uma diferença entre o migrante de hoje e o do passado é a velocidade e a amplitude da 

comunicação, de mobilidade, da possibilidade de acesso à informação. A migração não é mais 

tão definitiva. Ela é flexível. Ir ou voltar não é uma situação difícil de reverter. A tecnologia 

dos aviões e a internet são os principais divisores de águas das migrações. Com um número 

maior de companhias aéreas, as passagens se tornaram mais acessíveis. 

A rede mundial de computadores facilitou o contato frequente com família e amigos 

para quem reside em outro país. As formas de comunicação se diversificam continuamente. 

Primeiro, veio o e-mail, que tem o mesmo princípio da carta, mas chega instantaneamente ao 

destino, em poucos segundos, bastando um clique. Depois, as comunicações como 

videoconferências. Pela câmera do computador, é possível não só ouvir como também ver o 

interlocutor, seja onde for. O sinal, que no começo falhava muito, é cada vez melhor. Pelas 

redes sociais, há a mesma rapidez do e-mail, com possibilidade de compartilhamento de fotos 

e opiniões em tempo real. Para facilitar, os custos de equipamentos (computadores, 

notebooks, tablets, smartphones), que permitem a toda essa interação se disseminar, vêm 

caindo. Claro que essa não é a realidade de todos os migrantes em deslocamento pelo mundo. 

Muitos ainda enfrentam situações perigosas para atravessar fronteiras, condições precárias 

durante os trajetos das viagens, pouco ou nenhum contato com familiares, preconceito ao 

buscarem emprego no local para onde imigraram. Por exemplo, refugiados de países em 
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guerra ou aqueles que se expõe ao risco extremo para fugir da pobreza, como os migrantes 

que atravessam a fronteira entre México e Estados Unidos ilegalmente. Mas é a realidade do 

perfil dos retornados escolhidos para abordar nosso trabalho, com alto nível educacional e 

qualificados.  

A distância experimentada pelo emigrado de hoje, portanto, é menor, ao mesmo tempo 

em que a chance de partir e retornar é maior. Nos fluxos migratórios, essa agilidade de 

locomoção e comunicação é uma marca positiva da globalização, um processo de 

aprofundamentos internacional da integração econômica, social, cultural e política entre 

povos. Para Beck, foi graças a esse processo que as pessoas se tornaram mais móveis e 

engenhosas. Aqueles que dispuserem de competência requerida, empregam sua capacidade de 

trabalho onde lhes for mais vantajoso. Para os mais pobres, cresce a facilidade de “emigrar 

para o lugar onde acreditam jorrar o leite e o mel”. 

Desde sempre, migrar significa viver e agir simultaneamente em dois lugares 

diferentes, dividido em períodos e contextos. Essa característica parece não ter se perdido. Os 

deslocamentos, as chegadas e a integração também ainda são característicos. Para Martin 

Albrow, citado por Beck (2010:61), “em meio aos mundos separados e ordenados (…) vão se 

formando 'novas paisagens sociais' que modificam e conectam os pontos de partida e 

chegada”. 

Os movimentos migratórios, especialmente os impulsionados pela necessidade de 

promover mudanças nas condições de vida, constituem perigos, tensões e conflitos 

duradouros entre perspectivas socioculturais distintas. O ato de emigrar implica a constatação 

da existência de regiões de emissão e recepção de pessoas de diferentes status sociais. Antes, 

esses locais eram mais definidos. Hoje, é diversificada. O Brasil, como citamos, já foi emissor 

e volta a ser receptor. O que não muda é que ao emigrante cabe a perda relativa de direitos em 

seu país de origem e, como imigrante, viverá o estatutos de estranho para o país que o acolhe, 

tendo que encarar a sociedade desconhecida e nela se inserir. Ao imigrante, é bom lembrar, 

são impostas leis e regras que o difere dos demais.  

A importância da imigração no atual cenário internacional é grande não só pelo 

expressivo volume imigratório, mas também pelo forte impacto socioeconômico e cultural. As 

motivações para o deslocamento são, em sua maioria, econômicas, políticas, emergenciais 

(como privação de recursos para sobrevivência), étnico-culturais. Há também especialistas 

que são recrutados devido à competência profissional. A ideia da decisão individual nos 

processos migratórios vem sendo desconsiderada. É incorporada à análise a decisão em 
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âmbito familiar e das redes sociais de ajuda mútua. Os laços sociais unem comunidades e 

também promovem a mobilidade social. 

A circulação de trabalhadores é mais um dos fluxos que movimentam as relações 

sociais no plano internacional, promovendo também a circulação de capital, mercadorias, 

serviços e informações. Outra abordagem é a migração transnacional, sustentada no 

pressuposto da existência de múltiplas relações do imigrante - familiares, econômicas, sociais, 

organizacionais, religiosas e políticas, ampliando relações entre local e global. Não é 

impossível, hoje, que o migrante promova contextos de vida possíveis de serem realizados 

sem o abandono das relações constituídas em seus processos de vida, sem mudar valores 

moldados em sua cultura de origem. Novamente, o deslocamento mais fácil, que permite 

visitas, e o contato via internet com família e amigos, reforçam essa condição atual.  

De acordo com o relatório 2009 do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), existiam 195 milhões de migrantes no mundo em 2005, cerca de 

3% da população. Em 2010, esse montante chegou a 214 milhões (MOMO, 2013:5). Mas 

segundo o estudo anual da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE), de 2011, observa-se um aumento da vulnerabilidade dos imigrantes e a crescente 

hostilidade por parte de países receptores, mais especificamente contra os que chegam com 

baixa qualificação e pertencentes a culturas e etnias diferentes. O aumento da mobilidade 

humana, portanto, não parece livre de contradições ou conflitos. 

Mas com as facilidades aqui citadas, disseminadas pela globalização, vivemos na 

época da mobilidade, dos deslocamentos de massas populacionais e das inter-relações 

econômicas, na qual cresce o número de pessoas que transcendem o raio de seus grupos de 

origem, convivem e trabalham com pessoas de outros grupos; que deixam suas pátrias pelos 

mais diversos motivos, por um período longo ou breve, ou para sempre (BECK, 2010:93). Por 

livre vontade ou obrigação (ou ambos), o homem estende sua vida sobre mundos separados. 

Há autores que se empenham em mostrar que a globalização não é a responsável por 

fluxos migratórios intensos. Que deslocamento em massa de um país a outro sempre foi 

característica das migrações internacionais. Paulo Nogueira Batista Junior diz que a 

mobilidade de pessoas era muito mais significativa em meados do século XIX e início do 

século XX do que na atualidade (BATISTA JR., 2000:44, in Whitaker, 2007:112). 

Mesmo Beck afirma que já vivemos há tempos em uma sociedade mundial, ao menos 

no sentido de que a ideia de espaços isolados se tornou fictícia. Nenhum país ou grupo pode 

se isolar dos outros. As diversas formas econômicas, culturais e políticas se entrechocam. Mas 

o que parecia ser evidente pede uma nova legitimação (2010:29). Ele ressalta também, porém, 
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que a vida do indivíduo deixou de ser presa a um lugar, a uma residência estabelecida. É o 

que ele chama de “uma vida para viagem”, no sentido direto e figurado (entra aí a “viagem” 

permitida pelo mundo virtual). É uma vida nômade, no automóvel, no avião, na estrada, ou no 

telefone e na internet. As tecnologias que nos permitem tudo isso representam meios 

cotidianos de superação do tempo e do espaço. Residir num lugar não necessariamente 

significa conviver com ele, e conviver com um lugar não significa ali residir. Vivemos no e-

mail, no viva-voz do celular, no envio e recebimento automático de mensagens e de 

informações armazenadas em outra parte do mundo (2010:136/137). 

A tese da globalização defende que agora vivemos todos num único mundo, 

interligados. Mas como observa Giddens (2004:18/19), segundo os céticos, seja quais forem 

os benefícios, percalços e tribulações, a economia global não seria diferente da que existiu em 

períodos anteriores. A ideologia da atual globalização seria espalhada por adeptos do livre 

mercado, que desejam demolir o sistema de previdência social e reduzir despesas do Estado. 

Apesar de tal visão de alguns estudiosos, para Giddens a globalização é sim não só inédita 

como também revolucionária. Ele afirma que o erro dos céticos é considerar o fenômeno 

como algo exclusivamente em termos econômicos, quando na verdade é política, tecnológica 

e cultural, além de econômica. E influenciada, acima de tudo, por sistemas de comunicação 

desenvolvidos apenas a partir do final da década de 60. 

Se no passado o deslocamento em massa era realizado especialmente pelo imigrante, 

hoje acrescenta-se à expansão dessa mobilidade constante imigrantes de locais mais variados, 

turistas, trabalhadores estrangeiros de alta qualificação, estudantes, exilados. Um movimento 

que impulsiona transformações políticas dentro das nações e entre elas. São eles uma das 

faces da cultura global (BECK, 2010:102). 

A mobilidade, no entanto, tornou-se também um fator de estratificação poderoso e 

cobiçado (BAUMAN, 1999:16), refazendo diariamente as novas hierarquias sociais, políticas, 

econômicas e culturais em escala cada vez mais mundial. 

 

 

1.2 Males antigos 

 
(...) ao contrário do que o termo globalização superficialmente 
conota, estamos perante processos de mudança altamente 
contraditórios e desiguais (...). Boaventura de Sousa Santos 
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O significado mais profundo transmitido pela ideia da globalização é o caráter 

indeterminado, indisciplinado e de autopropulsão dos assuntos mundiais, segundo Bauman 

(1999:67). É a ausência de um centro. Nasceu de uma vontade de tornar o mundo diferente e 

melhor do que fora e de expandir a mudança e a melhoria em escala global. 

Contudo, nem só de vantagens os migrantes da atualidade podem esperar da 

globalização. O fluxo migratório atual sofre também as consequências de males antigos, que 

pareciam superados. A xenofobia parece ser o maior deles. Bauman afirma que animosidades 

antigas e novas, jamais extintas e recentemente descongeladas, fundem-se a uma nova 

preocupação: a da segurança, brotada das incertezas e intranquilidades de uma existência que 

ele chama de líquido-moderna (2004:143). Pessoas assustadas com a precariedade de seus 

destinos (que antes pareciam tão bem definidos e sem chance de desmoronar, como aconteceu 

com parte da população de países europeus que mergulharam na recessão), passaram a buscar 

desesperadamente culpados por seus problemas. Culpar os imigrantes, particularmente os 

recém-chegados, por todos os aspectos da doença social está se tornando rapidamente um 

hábito global (2004:146). 

A busca por um bode expiatório se dá porque o atual mundo de transformações afeta 

quase todos os aspectos do que fazemos (GIDDENS, 2004:17). Para o bem e para o mal, 

caminhamos rumo a uma ordem global que ainda ninguém consegue compreender 

plenamente. Os efeitos dessa mudança, porém, são sentidos por todos nós. A globalização não 

somente puxa para cima, como também empurra para baixo. É o sociólogo americano Daniel 

Bill quem descreve claramente esse paradoxo. Ele diz que a nação se torna pequena demais 

para resolver os grandes problemas, ao mesmo tempo que se vê grande demais para resolver 

questões menores. Nacionalismos locais (re)surgem em resposta a tendências globais na 

mesma medida que o poder de estados nacionais antigos se vêem enfraquecidos (GIDDENS, 

2004:23). 

O imigrante, o de ontem e o de hoje (apesar de agora, como ressaltamos, numa 

situação mais flexível), já convive com a dupla condição de não saber se seu estado é 

provisório e prolongado indefinidamente ou se, ao contrário, se trata de um estado duradouro 

mas que vive com intenso sentimento de provisoriedade (SAYAD, 1998:45). Não bastasse a 

dúvida de sua condição, no momento de crise internacional, mais do que nunca, fica evidente 

que, para muitos, o imigrante nada mais é que uma força de trabalho provisória, temporária, 

em trânsito. Logo, pode ser descartada quando a situação de um país se complica. O imigrante 

é revogável a qualquer momento. Sua estadia autorizada está inteiramente sujeita ao trabalho, 

única razão de ser que lhe é reconhecida (SAYAD, 1998:54). Foi o trabalho que fez nascer o 
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emigrante. Mas quando há recessão, esse trabalho que lhe era garantido passa a ser disputado. 

Ele perde o trabalho. Perde, junto, sua condição social e liberdade de nesse outro país estar. 

O mundo e o cotidiano das pessoas vêm sendo moldado por tendências conflitantes 

geradas pela globalização. A sociedade em rede é um resultado da revolução da tecnologia da 

informação e da reestruturação do capitalismo (CASTELLS, 1999:17). Sua grande 

característica é a globalização de atividades econômicas e estratégicas, pela organização de 

relações em rede, pela instabilidade e flexibilidade do emprego e da mão de obra 

individualizada, e por uma cultura virtual interligada e diversificada. 

Segundo Castells, essa nova forma de organização social, que penetra todas as esferas 

da sociedade, está sendo difundida do mesmo modo que o capitalismo industrial e o estatismo 

industrial foram disseminados no século XX, “abalando instituições, transformando culturas, 

criando riqueza e induzindo à pobreza, incitando a ganância, a inovação e a esperança, e ao 

mesmo tempo impondo o rigor e instilando o desespero. Admirável ou não, trata-se na 

verdade de um mundo novo”, (1999:17). O autor, porém, acredita que o processo de 

globalização tecnoeconômica que vem moldando nosso mundo já está sendo contestado e 

será, em última análise, “transformado a partir de uma multiplicidade de fatores, de acordo 

com diferentes culturas, histórias e geografias” (1999:19). 

No caso da internet, apontada por muitos como um dos lados positivos da globalização 

(inclusive este trabalho), Bauman faz uma ressalva importante. O estudioso pondera que os 

mais pobres e minorias não estão tão inseridos ainda no mundo virtual que diminui distâncias. 

Ele afirma que também a rede global de comunicação, aclamada como a porta de uma nova e 

inaudita liberdade, como fundamento tecnológico da igualdade, é claramente usada com 

seletividade. Sobre o acesso à rede mundial de computadores, Bauman diz ainda que “trata-se 

na verdade de uma estreita fenda na parede, não de um portal. Poucas (e cada vez menos) 

pessoas têm autorização para passar”, (1999:79). 

A força da globalização impulsiona a mobilidade e os deslocamentos. Nem sempre por 

um desejo legítimo das populações de conhecer o mundo. Mas, sim, porque são obrigados a 

isso. Os de 'baixo', como pontua Bauman, volta e meia são expulsos do lugar em que 

gostariam de ficar (cabem aqui os fluxos migratórios, seja considerando o lugar de origem – 

que obriga à imigração - como o lugar de adoção – que ao entrar em recessão condena à 

emigração, ao retorno). Se eles não se retiram, o lugar acaba muitas vezes puxado como 

tapete dos pés. Se colocam o pé na estrada, seu destino ficará na mão dos outros; 

“dificilmente será um destino agradável e o que aparecer agradável não será por opção”, 

(1999:95). 
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O que o sociólogo questiona, enfim, é se as possibilidades da internet, da mobilidade e 

dos deslocamentos impulsionados pela globalização são de fato justas. O fenômeno é 

favorável aos habitantes do Primeiro Mundo para quem as fronteiras do Estado foram 

realmente ultrapassadas, assim como para as mercadorias, o capital e as finanças. Mas para os 

que habitam o Segundo Mundo, os “muros” levantados por controles de imigração, leis de 

residência, política de “ruas limpas” e de tolerância zero, só ficaram ainda mais altos. O 

acesso à mobilidade global se tornou fator de estratificação, revelando para quem são os 

privilégios e para quem são as privações. O que é opção livre para alguns é destino cruel para 

tantos outros. 

Assim muitos outros estudiosos das Ciências Sociais hoje enxergam a globalização, 

como ampliadora de desigualdades mundiais e piorando a sorte dos empobrecidos (apesar do 

lado positivo). É um processo que cria vencedores e perdedores, “um pequeno número na via 

expressa para a prosperidade, a maioria condenada a uma vida de miséria e desesperança”, 

(GIDDENS, 2004:25). O senso de identidade tem de ser criado e recriado constantemente, 

algo que causa angústia principalmente naqueles que migram. Essa é uma questão 

contemporânea nos fluxos migratórios. Não era uma necessidade para o imigrante/emigrante 

do passado. 

No geral, a inconstância que permeia a globalização e confunde identidades é a base 

da busca por terapias e aconselhamentos de todos os tipos, que se tornaram tão populares nos 

países ocidentais. Giddens afirma que quando Freud iniciou a psicanálise moderna, supunha 

que estava estabelecendo um tratamento científico para neurose. Na verdade, acredita o autor, 

estava construindo um modelo para a renovação do senso de identidade, nos estágios iniciais 

de uma cultura de tradições em declínio – a atual. 

 

 

1.3 Teorias migratórias 

 

O ato de emigrar, compreendido como ato de saída de alguém ou de algum grupo de 

seu país com significativa duração temporal, constitui nos locais de chegada um contexto em 

que estes protagonistas são “encarados como aqueles que chegam do exterior e, por parte de 

quem os sabe chegados, serão considerados como imigrantes” (ROCHA-TRINDADE, 

1995:31). Significa que a relação entre imigrantes e países receptores funda, além das 

designações distintas que implicam a constatação da existência de regiões de emissão e de 

recepção de pessoas, diferentes estatutos sociais: àquele que emigra caberá a perda relativa de 
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direitos em seu país de origem; e, como imigrante, viverá o estatuto de estranho no país que o 

acolhe, tendo que encarar uma sociedade desconhecida e nela se inserir, sujeitando-se às 

regras e às leis que o colocam na condição de estrangeiro (SILVEIRA et al., 2014). 

Os movimentos migratórios, especialmente aqueles impulsionados pela necessidade de 

promover mudanças nas condições de vida, constituem um campo de tensões e conflitos 

duradouros entre perspectivas socioculturais distintas. Em geral, têm razões diferentes e 

motivações mais ou menos específicas e não necessariamente excludentes. Econômicas, 

políticas, emergenciais, como privação de recursos necessários à sobrevivência, étnico-

culturais, ou o recrutamento de especialistas, constituem algumas dessas razões que 

impulsionam pessoas e grupos sociais aos deslocamentos (ROCHA-TRINDADE, 1995, in 

SILVEIRA et al., 2014). 

Teorias explicativas sobre os processos migratórios ajudam no entendimento do tema. 

A teoria microeconômica clássica e a teoria do capital humano são parte de conhecimentos 

produzidos a partir da segunda metade do século XX, indicando análises importantes para o 

estudo do fenômeno migratório, como as relações entre Estado e mercado no incentivo e 

controle dos fluxos imigratórios de trabalhadores (MUNIZ, 2002). As críticas às teorias em 

economia, porém, destacam uma ênfase excessiva dada à ação racional dos indivíduos 

desconsiderando a orientação social da ação econômica. Também defendem que os imigrantes 

não poderiam ser vistos somente como indivíduos porque sua existência pressupõe que sejam 

membros integrantes de estruturas sociais mais abrangentes que oferecem uma multiplicidade 

de caminhos à mobilidade especial e socioeconômica dos sujeitos. Por fim, que movimentos 

migratórios deveriam ser analisados em sua complexidade, ação que envolveria aspectos 

econômicos, étnicos e do estabelecimento de redes sociais nos processos migratórios 

(SASAKI et al., 2000, in SILVEIRA et al., 2014). 

Autores recentes passaram a incorporar na análise a decisão no âmbito da família e das 

redes sociais, desconsiderando a decisão individual. Ela foi superada pelo papel decisivo das 

redes sociais na manutenção dos processos migratórios por várias gerações. Os laços sociais 

unem comunidades de origem em novos destinos comuns por meio da formação de unidades 

efetivas de migração, ou seja, grupos de pessoas vinculadas por amizade, parentesco e 

trabalho. Tais redes poderiam configurar dois caminhos aos migrantes. Primeiro, os riscos 

diminuiriam graças às relações interpessoais nas quais circulam informações, contatos e 

auxílios na origem, no processo de deslocamento e no destino. Mas por outro lado, também 

podem coexistir variadas formas de exploração e riscos de violência (MASSEY, 1981; 

MASSEY et al., 1993; GUILMOTO, 2001, in SILVEIRA et al., 2014). 
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A promoção da mobilidade social por meio das redes sociais não esgota as análises 

sobre os processos migratórios. Numa perspectiva mais ampla, permite incluir a formação de 

um espaço transnacional no qual ocorrem os deslocamentos. São incluídos os fenômenos de 

internacionalização da produção e o da reorganização da economia mundial. Por essa ótica, a 

circulação de trabalhadores corresponde a mais um fluxo que movimenta intensamente 

relações sociais, além de promover circulação de capital, mercadorias, serviços e informações. 

Esse fundamento se baseia em uma ruptura da estrutura tradicional de trabalho que cria 

espaços no mercado para a subcontratação organizada e viabilização de formação de 

pequenos negócios. Permite que antigos sistemas de trabalho, realizados no ambiente 

doméstico e com organização familiar e artesanal, possam crescer e criar extensões 

internacionais por meio dos fluxos migratórios. As consequências da internacionalização 

nesse caso são redes clandestinas de relações de trabalho, estruturadas num mercado informal 

e com reflexos deletérios para pessoas, famílias e grupos envolvidos (SASSEN, 1998, in 

SILVEIRA et al., 2014). 

Ainda em outra abordagem, denominada processo transnacional, um novo campo 

analítico para a compreensão da migração constitui contraponto crítico às noções de 

aculturação e assimilação. Autores desta perspectiva defendem que a análise do fenômeno da 

migração se sustenta no pressuposto da existência de múltiplas relações entre imigrantes tanto 

em seus locais de origem quanto nos locais de destino. Aqui, os migrantes ampliam relações 

entre local e global. Configuram, assim, processos sociais que cruzam fronteiras geográficas, 

culturais e políticas. Ganha força a crítica às categorias analíticas com enfoque mais 

tradicional, definindo a situação de migração em três categorias: os temporários, os que 

retornam e os permanentes. A proposta é uma superação dessa perspectiva ao considerarem a 

convivência dos imigrantes sem contradições com as sociedades que os recebem, promovendo 

contextos de vida possíveis de serem realizados sem o abandono de relações constituídas ao 

longo da trajetória pessoal, ou mesmo sem mudar modos, hábitos e valores moldados em suas 

culturas de origem (GLICK-SCHILLER et al., 1992, in SILVEIRA, 2014). 

Neste trabalho, focamos a migração de retorno e suas consequências. Para Jean-Pierre 

Cassarino (2013), do ponto de vista qualitativo, numerosas investigações empíricas foram 

realizadas com o objetivo de ilustrar a multiplicidade dos fatores que fazem da migração de 

retorno um fenômeno complexo e heterogêneo. Apesar desta variedade de interpretações, a 

migração de retorno não seria, ainda hoje, objeto de fácil e clara leitura, não tanto por 

negligência dos estudiosos, já que é objeto de análises acadêmicas a partir dos anos 1960. Mas 
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porque a sua magnitude e configuração são dificilmente mensuráveis e comparáveis. Há falta 

de dados quantitativos confiáveis em larga escala. 

A atenção dada pelas organizações internacionais à ligação entre migração e 

desenvolvimento tem evidenciado a necessidade de se reexaminarem as abordagens teóricas à 

migração de retorno. Cassarino ressalta ser de fundamental importância saber quem 

retorna, quando e por quê; e por qual razão alguns retornados aparecem como atores de 

mudança, em circunstâncias sociais e institucionais específicas em sua pátria, enquanto outros 

não conseguem exercer este papel. 

Na abordagem neoclássica da migração internacional, que se fundamenta sobre a 

noção de diferenças salariais entre países de destino e aqueles de origem e sobre as 

expectativas dos migrantes a respeito de melhores ganhos nos países de acolhida, o retorno é 

percebido como o resultado do fracasso de uma experiência migratória que não produziu os 

resultados esperados. Dito de outra forma, diz respeito unicamente aos trabalhadores 

migrantes que calcularam de forma errada os custos da emigração e que não alcançaram o 

aumento esperado da própria renda. O regresso à pátria ocorre, portanto, como consequência 

de suas experiências de fracasso no exterior ou então porque seu capital humano não foi 

recompensado como esperado. 

Por outro lado, enquanto a abordagem neoclássica à migração de retorno afirma que o 

migrante não conseguiu maximizar com sucesso os ganhos esperados, a New Economics of 

Labour Migration considera que o regresso é resultado de uma “estratégia calculada”, que é 

definida no nível do núcleo familiar do migrante e motivada pelo fato de ter alcançado os 

objetivos pré-fixados. 

O sucesso ou o fracasso do migrante de retorno é analisado correlacionando a 

“realidade” da economia e da sociedade do país de origem com as expectativas do migrante. 

No texto, Cassarino destaca artigo de Francesco Cerase (1974), sobre os migrantes italianos 

que regressaram dos Estados Unidos, fornece numerosos exemplos indicativos da 

complexidade das relações entre as expectativas dos migrantes de retorno e o contexto 

econômico e social (ou seja, a “realidade”) de seu país de origem. O autor italiano identifica 

quatro tipos diferentes de migrantes, evidenciado suas aspirações, expectativas e 

necessidades. 

O “retorno do fracasso” (return of failure) diz respeito aos migrantes que não 

conseguiram integrar-se no país de acolhida por causa de preconceitos e de estereótipos com 

que se depararam no exterior. O “retorno conservador” (return of conservatism) 

compreende os migrantes que antes de emigrar planejavam o retorno à pátria com o dinheiro 
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suficiente para comprar terra. Por causa destas aspirações e estratégias, os migrantes de 

retorno “conservadores” só tendem a satisfazer as próprias necessidades pessoais e aquelas de 

seus familiares. Esta categoria de migrantes não deseja alterar o ambiente social que deixam 

para trás com a emigração, mas, pelo contrário, contribuem para conservá-lo.  O “retorno de 

aposentadoria” (return of retirement) refere-se aos migrantes aposentados que decidem 

regressar ao país de origem e adquirir um pedaço de terra e uma casa onde poderão passar a 

velhice. 

O “retorno inovador” (return of innovation) é, sem dúvida, a categoria mais dinâmica 

de migrantes de retorno segundo a tipologia proposta por Cerase (e na qual se encaixam mais 

claramente os entrevistados deste trabalho). Refere-se aos atores prontos a fazer uso de todos 

os meios e todas as novas competências adquiridas durante a própria experiência migratória, 

com a finalidade de alcançar os próprios objetivos no país de origem que, segundo eles, 

oferece mais oportunidades de realização dos sonhos pessoais. Cerase sublinha o fato de que 

estes migrantes se consideram inovadores, pois acreditam que as competências adquiridas no 

exterior, junto às economias poupadas, transformaram-nos em “portadores de mudança”. 

Porém, segundo Cerase, é improvável que essa categoria de migrantes possa realmente 

contribuir para as mudanças no país de origem por causa da resiliência de fortes relações de 

poder e de interesses adquiridos, que impedem aos inovadores de tomarem iniciativas que 

poderiam colocar em cheque a situação constituída e os tradicionais equilíbrios de poder. 

Cassarino lembra, ainda, um estudo de George Gmelch (1980), elaborado sobre a 

tipologia de Cerase, que sublinha a necessidade de correlacionar as intenções de retorno 

expressas pelos migrantes com as motivações nas quais se baseiam. A decisão de retornar, 

seja esta concreta ou simplesmente desejada, incide sobre as expectativas do migrante em 

relação ao país de origem. O retorno parece estar orientado pelas oportunidades que os 

migrantes esperam encontrar nos países de origem, mas também pelas oportunidades já 

oferecidas no país receptor. Uma vez que os fatores situacionais e estruturais incidem sobre a 

decisão do retorno, segundo Gmelch, esta decisão não pode ser planejada de modo apropriado 

caso os migrantes estejam em condições de avaliar esses fatores situacionais somente a 

posteriori. 

Enfim, qualquer que seja o nível de expectativas dos migrantes de retorno, a 

abordagem estruturalista sustenta que só raramente estas são reformuladas em função da 

realidade local e que, por causa da resistência dos interesses tradicionais adquiridos no país de 

origem, os migrantes possuem um limitado poder de inovação nas sociedades de 
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proveniência. Os estruturalistas acrescentam que, se esta readaptação das expectativas não 

acontece, o migrante poderia levar em consideração a decisão de migrar novamente.  

 

 

1.4 Mudança nos fluxos econômicos 

 

Brasil, Rússia, Índia, China. O dinheiro mudando de mãos? A sigla BRICs passou a 

designar o grupo dos quatro países que, nos anos 1990/2000, se transformaram nas grandes 

promessas de expansão e de riqueza. Os novos donos do jogo. Enquanto isso, Velho Mundo e 

Estados Unidos, antes seguros em prosperidade, viram contas que não fechavam, governos 

cortando benefícios sociais, empresas falindo, altos índices de desemprego, bolhas 

imobiliárias, empobrecimento da população. Os BRICs refletiam uma mudança nos fluxos 

econômicos. Mais que isso: uma reviravolta, beirando o inesperado. Políticas heterodoxas 

proporcionaram tempos de razoável estabilidade e crescimento, o que os levou a resistir bem à 

crise de 2008. Crise essa que expôs, na verdade, o fracasso de políticas econômicas ortodoxas 

dos então países ricos. 

O termo “mercados emergentes” surgiu nos anos 80 cunhado pelo economista, então 

do Banco Mundial, Antoine van Agtamael. Era um eufemismo para os países 

subdesenvolvidos, mas com a conotação de que estariam no caminho do desenvolvimento. E 

também reforçando a ideia de serem merecedores de investimentos estrangeiros desde que 

garantissem câmbio estável, baixos salários, mercados desregulamentados, privatizações em 

massa e proteção às transnacionais. Eram reservatórios de mão de obra barata, instruídas em 

boa parte e com regulamentações trabalhistas e até ambientais mais frouxas. O número de 

postos de trabalho disparou graças à mobilidade no emprego (que veio junto com as empresas 

estrangeiras que deixaram mercados antigos atrás de compensações), assim como o consumo 

em geral. 

Já a sigla BRIC é autoria de Jim O'Neill, economista do banco Goldman Sachs. Passou 

a designar os quatro países (mais tarde, África do Sul entra para o grupo) que melhor 

refletiam o cenário emergente, com todas as características que citamos acima. O Brasil, para 

nos situarmos no que mais interessa a este trabalho, vive uma situação de pleno emprego e é o 

país mais democrático (ao contrário dos parceiros de sigla). A desaceleração econômica 

porém, já é notada. 

No geral, parece natural que a expansão desacelere gradualmente à medida que as 

populações envelheçam, a renda per capita se iguale ou ao menos se aproxime da renda dos 
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países ricos. Será essencial, no entanto, novos métodos para a manutenção desse crescimento. 

Uma necessidade que analistas e mesmo parte da população brasileira já se pergunta se o 

Brasil encontrará. Os retornados, que deixaram os países para os quais imigraram, acreditando 

na estabilidade dos últimos anos por aqui, começam a se questionar se tomaram a melhor 

decisão, já que algumas áreas demonstram um cenário negativo. Por exemplo, custo de vida 

alto, salários estagnados, imóveis com preços que parecem fora da realidade e violência. 

Ressaltamos também que o modelo econômico que se configurou e ganhou força no 

Brasil é o que David Harvey chama de acumulação flexível. A teoria foi apresentada na obra 

“Condição Pós-Moderna”. É o sistema pós-fordismo - de produção em massa e gestão, 

idealizado em 1913 por Henry Ford, fundador da empresa de automóveis Ford, nos Estados 

Unidos, graças a técnicas de semi-automatização, linhas de montagem, com padronização e 

simplificação. 

A acumulação flexível, ao invés de se fundamentar na produção em massa, centra-se 

no conceito de flexibilidade. Supre demandas quase em tempo real, administrando produções 

para momentos exatos. Isso permite que a indústria acompanhe as rápidas transformações dos 

padrões de consumo. Por exemplo, vem daí o conceito “fast fashion”, em que grandes lojas de 

departamentos de vestuários e marcas importantes mudam suas coleções semanalmente. Por 

trás de tamanha agilidade, muitas vezes, está o trabalho escravo ou de baixíssima 

remuneração. 

Para os estudiosos, não só define um novo modelo de gestão, mas também um período 

de transformações dentro do capitalismo. Segundo David Harvey (1989:135), a crise foi 

desencadeada pela incapacidade do fordismo em absorver demandas geradas pelo modelo 

capitalista. Ele diz que a teoria é marcada por um embate com a rigidez do fordismo. Tem na 

flexibilidade dos processos e mercados de trabalho, dos produtos e padrões de consumo, no 

surgimento de setores novos e de inovações tecnológicas, comerciais e organizacionais sua 

base. 

Tentativas de superar essas questões esbarravam em manifestações da classe 

trabalhadora. Por outro lado, essa mesma rigidez pressionava o Estado a manter a 

legitimidade do sistema. Na tentativa de obter tal controle, governos intensificavam 

investimentos em benefícios sociais. Outros fatores que contribuíram para a mudança que 

gerou a acumulação flexível foram os choques com a crise do petróleo de 1973, a 

concorrência japonesa, mudanças tecnológicas, fusões de empresas, desigualdades no interior 

do próprio sistema fordista, novos desejos de consumo. 
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O modelo de acumulação que substitui o fordismo, então, vem acompanhado de um 

novo sistema de regulamentação política e social. Processos, produtos, padrões de consumo, 

mercados e organização do trabalho são fundamentados em maior flexibilidade. Nascem, ao 

mesmo tempo, novos tipos de serviços financeiros e de mercados. Há ascensão de inovações 

comerciais e tecnológicas capazes de se adaptarem a mudanças velozes de acordo com as 

demandas. Surge o trabalhador temporário, a terceirização, a diminuição de salários, o 

desemprego estrutural, a precarização da mão de obra. Os sindicatos perdem influência como 

representantes dos trabalhadores. 

No Brasil, um bom exemplo são os setores de comunicação e tecnologia da 

informação, nas quais, cada vez mais, se torna comum que os profissionais sejam obrigados a 

abrirem empresas, mesmo trabalhando sozinhos, para manterem empregos. Eles emitem nota 

fiscal como pessoa jurídica. As empresas não precisam assumir os deveres que teriam com os 

profissionais advindos do vínculo empregatício. 

No caso dos produtos, são cada vez mais planejados para logo serem substituídos. Não 

são duradouros como no passado. Fábricas se descentralizaram, se espalharam por mais 

regiões do planeta. Objetos de desejo ficaram próximos de um número grande de pessoas. A 

propaganda instiga ainda mais o consumo. A obsolência é a palavra de ordem, empurrada 

pelas constantes modificações tecnológicas e por comportamentos que se moldam no ritmo 

rápido do virtual. 

Transitório, fugidio e efêmero ganham valor e são celebrados. Migrantes 

experimentam tal dinamismo, tanto na partida para outro país, quanto no retorno, de forma 

ainda mais intensa. Estão o tempo todo à mercê de tamanha instabilidade. Eles são, para este 

trabalho, a representação mais intensa dos reflexos da globalização e dos efeitos da 

acumulação flexível. São sinônimo de deslocamento, mobilidade intensa, comunicação veloz, 

conectividade, mundo virtual, trabalhos flexíveis e instáveis, com diferentes organizações, 

consumo de inovações e de produtos que logo perdem qualidade e valor. É nesse meio social 

que o imigrante se realiza, mas também enfrenta grandes crises de identidade. 
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2 DESIGUALDADES E SEGREGAÇÃO URBANA EM SÃO PAULO 

 

As disparidades sociais no Brasil ainda são grandes. Por mais que tenhamos registrado 

crescimento econômico considerável, especialmente nos últimos seis anos, ainda somos uma 

nação extremamente desigual em renda, educação, saúde, segurança, entre outros itens. Em 

2005, segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU), o país ocupava a oitava 

posição do ranking entre os mais desiguais26. O Índice de Gini, que mede a desigualdade no 

tocante à renda, indicou que em 2009 o Brasil caiu de 0,58 para 0,52 (quanto mais próximo de 

1, maior a desigualdade)27.  

Para Rousseau, a desigualdade tende a se acumular. E essa era a percepção de 

brasileiros que deixaram o país no passado para tentar a vida lá fora: que o abismo social só 

aumentaria. No retorno, a partir de 2008, acreditaram em uma mudança positiva da sociedade, 

com mais oportunidades e estabilidade para todos. O que de fato aconteceu. Mas que a partir 

de 2012 voltou a sofrer com custo de vida alto, desaceleração de setores da economia, menor 

poder de compra para a população, especulação imobiliária e investimentos que ainda não se 

mostram suficientes em áreas básicas como saneamento, saúde e educação.  

A certeza de que o Brasil estava longe de ser um paraíso ficou marcada pelas 

manifestações populares iniciadas em junho de 2013 no país. Tudo começou com a luta pelo 

não reajuste das tarifas de transporte público em São Paulo. Mas a mobilização se ampliou, 

com o brasileiro indo às ruas pedindo o fim da corrupção e de tantos outros problemas que 

parecem nunca acabar, como os de saúde, educação e segurança pública. É importante 

destacar que a insatisfação da população não estava relacionada a um governo ou partido 

específico. Mas a um histórico de incompetências, falta de continuidade e corrupção que 

atravessa décadas.  

Karl Marx dizia que a desigualdade resulta da divisão de classes entre os que detêm os 

meios de produção e os trabalhadores, que garantem a sobrevivência com a força de trabalho. 

A desigualdade, portanto, depende da maneira como a sociedade organiza a produção e 

distribui os bens. É essencial que o crescimento econômico gere empregos, melhore salários e 

renda. Porém, se não são aliados a políticas sociais o impacto é menor, menos eficaz e 

                                                           
26 BBC – Homepage. Relatório anual de desenvolvimento humano do Programa de Desenvolvimento das Nações 
Unidas (Pnud), 2005. Brasil tem 8ª maior desigualdade do mundo, diz ONU. Setembro/2005. Disponível em: 
<http://www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/2005/09/050907_idhrw.shtml>. Acesso em dez. 2012  
27 BRASIL – ECONOMIA E GOVERNO. A Desigualdade de Renda parou de cair? Artigo do doutor em 
economia Marcos Mendes, consultor legislativo do Senado. Instituto Braudel, 2013. Disponível em: 
<http://www.brasil-economia-governo.org.br/wp-content/uploads/2013/10/a-desigualdade-de-renda-parou-de-
cair-parte-i.pdf >. Acesso em jan. 2014  
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abrangente. Por exemplo, mais empregos com salários baixos continua impedindo que a 

população tenha acesso a uma série de bens e serviços. Assim como não resolve questões 

como qualidade da educação, moradia e saneamento básico.  

Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) 28, divulgados no final 

de 2013, indicam que em 2012 a desigualdade brasileira ficou estagnada. A causa disso foi o 

crescimento no rendimento das faixas de renda mais alta do que as de renda menor, 

especialmente no extrato do 1% mais rico da população. Entre essa minoria, a concentração 

de renda subiu 10,8%, numa velocidade superior à média. A renda dos 10% mais pobres 

cresceu 6,6%. 

Em junho de 2013, a Rede Nossa São Paulo apresentou a sexta edição do Mapa da 

Desigualdade. A ideia é mostrar as diferenças regionais dentro do município de São Paulo, 

ajudar a formular um Plano Diretor e revelar dados a pesquisadores e aos cidadãos. Um 

exemplo emblemático é a porcentagem de empregos por região em relação ao total da cidade. 

Em Marsilac existem apenas 0,0003% dos empregos na capital paulista. Já o Itaim Bibi tem 

7,56%. No caso da violência, a diferença é ainda mais assustadora, com 82,37 jovens mortos 

por 100 mil habitantes, enquanto em 19 distritos, como Perdizes, o índice é zerado. Outros 

dados importantes: 45 distritos não têm bibliotecas; 60 estão sem centro culturais, museus e 

cinemas; 38 estão sem parques e 31 não possuem hospital.  

Também em 2013, no mês de outubro, um outro levantamento foi divulgado 

mostrando que 76% dos paulistanos consideram a desigualdade em São Paulo alta ou muito 

alta. Os dados são da Pesquisa de Percepção da Desigualdade Urbana nas Cidades Latino-

Americanas, realizada em 2012. A percepção da desigualdade é a maior em São Paulo, 

empatada com Assunção, no Paraguai, entre dez cidades avaliadas, que inclui: Bogotá 

(Colômbia), Córdoba (Argentina), Guadalajara (México), Lima (Peru), Montevidéu 

(Uruguai), Quito (Equador), Santa Cruz (Venezuela) e Valparaíso (Chile). A média dos que 

consideram alta a desigualdade ficou em 61%. 

Significa que os paulistanos se deparam e percebem em maior grau diferenças sociais 

e econômicas. Para 39% deles, a desigualdade aumentou muito nos últimos cinco anos e para 

32% aumentará na mesma intensidade nos próximos cinco. Os acessos a serviços são 

classificados como “muito desigual”. São eles: emprego bem-remunerado (81%); educação de 

                                                           
28  IPEA. Relatório. Duas décadas de desigualdade e pobreza no Brasil medidas pela Pnad/IBGE. 
Outubro/2013.  Disponível em: 
<http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/comunicado/131001_comunicadoipea159.pdf>.   
Acesso dez. 2013>. Acesso em jan. 2014  
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qualidade (80%); saúde de qualidade (79%); segurança (75%); transporte público (52%); 

centros culturais (54%); e parques (52%). 

Segundo Véras (1987:43), a cidade de São Paulo e sua região metropolitana 

condensam o complexo quadro de carências habitacionais. Região que atrai migrantes (e 

imigrantes), onde a acumulação de capital e a especulação imobiliária são vigorosas e onde as 

políticas urbanas não têm favorecido o acesso da maioria dos habitantes sequer aos requisitos 

mínimos da cidadania, surge uma fenomenologia já conhecida: favelas, cortiços, falta de 

infraestrutura urbana e equipamentos coletivos, periferia, zonas segregadas e assim por diante. 

Todas manifestações de uma contínua luta pelo espaço, pelo direito à cidade, com a feição de 

um nomadismo inaceitável no século XXI.  

Há, portanto, uma crise habitacional latente na cidade, considerada a mais rica do país. 

Uma dura realidade é mascarada. De um lado, a demanda em situação de necessidade urgente, 

de outro, a ineficácia social da política habitacional, a omissão e o descaso dos poderes 

públicos, preocupados com a acumulação e permitindo a especulação em detrimento de 

reprodução de força de trabalho. Sem que se alterem questões básicas da nossa sociedade 

como a distribuição de renda e as consequentes migrações, políticas econômicas que não 

favorecem o emprego, o achatamento salarial (diante de um custo de vida elevado), a 

especulação imobiliária e financeira, enquanto não se discutir profundamente a questão 

agrária e a reforma urbana, tudo será retórica (VÉRAS, 1987:56). 

Não podemos esquecer que a segregação não se dá apenas em dois polos claros, 

opondo centro de um lado e periferia de outro. Os bairros da porção sudoeste da cidade, por 

exemplo, são os mais ricos. Para citar dois, Alto de Pinheiros e Jardins. Mas há bolsões de 

pobreza dentro de outros bairros ricos, como a favela de Paraisópolis vizinha ao Morumbi. A 

Lapa é dividida em três: Alto da Lapa (nobre), Lapa (classe média/média alta) e Lapa de 

Baixo (classe baixa/pobreza). A região central de São Paulo mescla áreas deterioradas e 

abandonadas com regiões recuperadas ou em recuperação. Bairros como Vila Leopoldina e 

Higienópolis, o primeiro com condomínios de luxo recentes e o segundo com condomínios de 

luxo tradicionais, concentram nas imediações grupos grandes de moradores de rua. Na 

Leopoldina, o Ceagesp (entreposto de abastecimento) atrai essa população. Em Higienópolis, 

eles se abrigam debaixo do Minhocão, o elevado que liga parte da cidade ao centro. A Zona 

Leste, em sua maioria, sofre com todo tipo de carência (trabalho, transporte, habitação, saúde, 

educação). Mas ali é possível também constatar bolsões de riqueza, como Tatuapé e Jardim 

Anália Franco. 
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Nessa São Paulo que contém tantas territorialidades e dramas, há também muitos 

olhares, que espelham distintos sujeitos e suas respectivas alteridades. A própria cidade 

representa um outro, para muitos, sendo lugar eleito para uns e, para grande parte de seus 

habitantes, lugar da contingência (VÉRAS, 1999:213). 

Os entrevistados de nosso trabalho indicam quanto o lugar da cidade em que residem 

influencia no restante de suas vidas. Marcelo não se sente totalmente satisfeito em voltar a 

morar na casa do pai, no bairro do Ipiranga (um dos mais antigos de São Paulo), depois de 

anos em Tóquio, onde vivia num apartamento de alto nível, bem localizado. Apesar de ver 

vantagem em retornar ao local em que reencontrou amigos de infância, há, para ele, certo 

sentimento de frustração. O Ipiranga, que ele chama de periferia, representa uma idealização 

desconstruída, de que bancaria a mesma vida que tinha no Japão. 

Andrea também retornou à casa paterna, no bairro de Perdizes, ao retornar dos Estados 

Unidos. Diz que, com o elevado custo de vida em São Paulo, não conseguiu logo se 

estabelecer num lugar só seu, como o apartamento que alugou em Washington. O bairro, 

ainda muito residencial, não a agradava completamente. Apesar de seguro e até tranquilo, 

Andrea afirma que não conseguia viver a cidade, no sentido de fazer as coisas a pé, ter 

serviços perto, variedade de transporte público, como no cotidiano americano ao qual se 

acostumou. Pouco mais de dois anos depois da volta, ela se mudou para um apartamento 

quarto-sala, no Jardins. O espaço, segundo Andrea, é pequeno e exige o pagamento de um 

aluguel caro demais. Porém, encontra mais acesso a serviços em geral, tem melhor 

mobilidade, o que na sua opinião é fundamental para ter qualidade de vida. 

Ana Paula está na região que muitos paulistanos elegeram para morar em busca de 

segurança, privacidade, tranquilidade e até beleza urbana: Alphaville, o bairro-condomínio 

fechado da cidade de Barueri, região metropolitana de São Paulo. O lugar mais afastado, 

porém com garantias de sossego foi exigência do marido, que é suíço, ao decidirem viver no 

Brasil. Ela diz que tem tudo que precisa por ali, mas precisa do carro para se locomover. O 

trânsito a incomoda. Sabe que o bairro é uma espécie de bolha, um universo meio paralelo, e 

um privilégio para poucos, especialmente quando precisa, por algum motivo, ir à capital 

paulista. Tem consciência também que, deixando os muros do condomínio, existem favelas 

bem próximas. 

Uma cidadezinha dentro da cidade. Essa é a Vila Leopoldina de Suzana. Até 15 anos 

atrás o bairro era mais lembrando pelo Ceagesp e por ser repleto de galpões de fábricas, 

indústrias que atuavam ali e que hoje são colocados abaixo para darem lugar a novos 

condomínios de alto padrão. Uma área da Leopoldina, especialmente nas imediações das ruas 
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principais (Schiling, Carlos Weber e Passo da Pátria), é o retrato da cidade para ser usufruída 

pelo cidadão. Todos os serviços podem ser feitos a pé. Até opções de lazer também não 

exigem grandes deslocamentos. É assim para Suzana, que mora na Carlos Weber e gosta 

justamente de poder reproduzir um pouco do cotidiano inglês que conheceu. No entanto, na 

área que compreende as avenidas Imperatriz Leopoldina, Mofarrej e Gastão Vidigal, isso já 

não é possível. Tanto porque ainda não há variedade de serviços suficientes na área, mas 

também porque se concentra moradores de rua, usuários de drogas e prostituição. O trem que 

serve o bairro, por exemplo, é eficiente para ser usado durante o dia. A noite, não é seguro. Há 

pouca iluminação e nenhum policiamento na região. 

Morador de uma das regiões mais valorizadas de São Paulo, Marcus vive em Pinheiros 

na casa herdada pela companheira. Não só se sente bem servido de transporte público (ônibus, 

metrô), como também consegue se locomover de bicicleta com certa tranquilidade pela área, 

bem urbanizada e com algumas ciclofaixas (ainda raro no restante da cidade). Destaca ter 

serviços e lazer a poucos passos de casa. Apesar disso, não acredita estar completamente 

seguro, inclusive porque o bairro, em sua opinião, é mais visado por ladrões justamente por 

ser nobre. Já presenciou cenas de assalto e violência. Ainda assim, diz que o lugar o ajuda a se 

sentir pertencendo à cidade. 

Livia, depois de passar pela casa de duas amigas na volta de Londres, finalmente se 

estabeleceu nos Jardins, num apartamento que dividia com mais duas moças. A experiência 

durou apenas alguns meses. Apesar de gostar do bairro, achar bonito, poder ir ao trabalho a 

pé, o custo de vida era elevado. Hoje, está no bairro do Paraíso. Também a agrada. Está perto 

do metrô e pode fazer algumas coisas a pé, como supermercado. Também divide com duas 

pessoas o apartamento. Não sentiu tanta diferença de um bairro para o outro. Só um custo de 

vida um pouco menor (mas bem pouco). É importante para ela permanecer numa distância 

fácil do trabalho e estar perto da Avenida Paulista, cartão-postal da cidade, referência de que 

realmente vive na capital. 

Reproduzir a vida europeia era o principal objetivo de Julio quando escolheu o bairro 

da Vila Madalena para morar, na volta da Espanha. Ele e a esposa desejavam realizar tarefas 

do dia a dia (mercado, farmácia, academia) e ter a opção de bares e restaurantes a noite. Tudo 

a pé. Quando juntaram dinheiro para comprar um apartamento e terem filhos, escolheram o 

Alto de Pinheiros, um dos mais ricos de São Paulo. Buscavam segurança, proximidade com 

área verde (Parque Villa Lobos), com uma das melhores escolas da cidade (Colégio Santa 

Cruz), centro de compras e lazer (Shopping Villa Lobos), facilidade para o uso do carro (ao 

lado da Marginal Pinheiros) e com opção de transporte público (ônibus e trem, metrô não 
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muito distante, na avenida Faria Lima). Mas, claro, são obrigados a pagar caro para 

conviverem com tantas vantagens. 

Segundo Villaça (1999:223/224), as classes sociais disputam a ocupação das 

localizações mais valiosas da cidade, quer para residência, quer para negócios. Nessa disputa, 

as classes sociais não se apropriam de uma mais-valia como ocorre no local de trabalho. 

Apropriam-se do valor (cristalizado do terreno). Através da propriedade desse valor, elas 

capturam parte do valor do trabalho social despendido na produção da cidade toda, o qual se 

materializa na valorização do terreno; mas esse valor não é mais-valia. Quanto mais centrais 

as localizações (dependendo aí do que se entenda por “centro”), maior seu valor de uso, ou 

seja, melhores condições têm elas de se relacionar cm o restante da cidade. Pela segregação, 

as camadas de alta renda dominam o espaço urbano não só produzindo suas áreas residenciais 

nas áreas mais agradáveis e bem localizadas, mas também atuando sobre toda a estrutura 

urbana segundo seus interesses. 

 

 

 

2.1 Cidade global? 

  

De simples vila sem importância no início da colonização portuguesa à capital 

financeira do país. São Paulo também foi testemunha das fortunas dos barões de café no 

século XIX e da concentração de indústrias no século XX. Tanto movimento e investimento 

exigiu também o desenvolvimento de todo tipo de prestação de serviço e mão de obra. Estava 

formada a grande metrópole, a quarta maior do mundo, com serviços e tecnologia de ponta no 

mercado de trabalho e no lazer das pessoas.  

O problema é que tal oferta nunca foi permitida a toda a população. Na verdade, 

pequenos grupos privilegiados, de regiões mais valorizadas da cidade, é que conseguem viver 

o status de metrópole rica de São Paulo. O crescimento não atingiu milhões de cidadãos. Eles 

enfrentam horas de trânsito de casa para o trabalho, e vice-versa, em transporte público 

deficiente. Muitos vivem em habitações precárias, áreas de risco, favelas. Escolas, creches e 

hospitais são inexistentes ou apresentam instalações e atendimento inadequados.  

Os graves obstáculos estruturais enquanto sede metropolitana incluem mobilidade, 

transporte público, equipamentos urbanos, moradia. Ainda não é uma cidade de benefícios 

equitativos disseminados, com saúde, educação e acesso a cultura para todos. Há evidentes e 

gigantescas desigualdades entre classes, com bairros da periferia enfrentando dificuldades 
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básicas, como a falta de saneamento. Enquanto isso, regiões nobres são reflexo da moderna e 

dinâmica cidade global, conceito que coloca São Paulo no ranking das metrópoles mundiais 

com requisitos para abarcar grandes negócios de caráter internacional. A segregação encastela 

alguns em espaços privilegiados da cidade e afasta as classes mais baixas para os distantes 

extremos do município, onde a infraestrutura é precária, as chances de emprego são pequenas 

e a violência registra índices alarmantes (apesar da violência ser presente em toda São Paulo, 

na periferia a insegurança piora).  

Ao mesmo tempo em que convive com tantos entrave, a cidade de São Paulo é a que 

mais se aproxima em oportunidades e chance de crescimento para quem volta ao Brasil, 

acreditam parte dos retornados. Muitos a consideram uma global city, como definiu Sassen 

(1991), para recomeçarem. A cidade, cheia de contrastes sociais e ainda com inúmeras 

dificuldades em áreas como transporte público, urbanismo, saúde e educação públicas é, ao 

mesmo tempo, a capital financeira do país, com empregos em qualquer especialidade, salários 

razoáveis e chances de ascensão social reais.  

Segundo Véras (2003:12), a cidade global reúne as características de ser fundamento 

do capital financeiro ou polo de tecnologias de ponta nas indústrias, bem como apresenta 

camadas sociais emergentes ligadas à gestão do capital e, também, massas de desempregados, 

grandes contingentes de trabalhadores informais, conflitos étnicos e outros processos. É um 

concentrar de polaridades, reunindo tanto o lado perverso e atrasado quanto o avançado, de 

conflitos em torno do acesso à cidade e ao trabalho, de embates étnicos. Enfim, toda sorte de 

processos ligados à desigualdade (VÉRAS, 2012:61). Em São Paulo, portanto, há a crise de 

moradias (favelas, cortiços, loteamento irregulares, sem-teto, moradores de rua) dividindo o 

espaço com shopping centers de luxo, centro de convenção, terciário sofisticado, pontos de 

renovação urbana, e, com as marcas dessa heterogeneidade, a distribuição diferencial de 

chacinas, de risco à violência, a discriminação, a vulnerabilidade socioambiental.  

No caso da territorialidade burguesa, ditada pelo mercado imobiliário, e como efeito 

também das políticas públicas e estatais que facilitam as condições para o capital, resultam 

áreas residenciais sujeitas à discriminação e à segregação socioeconômica, eventualmente 

étnicas, evidenciando que relações de poder são associadas ao consumo do espaço na compra, 

na locação e na fruição (VÉRAS, 2012:62).  

Ao lado de Nova York, Tóquio, Londres, Hong Kong, Toronto, Miami, Sydney, entre 

outras, São Paulo se transformou em 'espaço' transnacional no que diz respeito ao mercado 

(SASSEN, 1994:12). À medida que essas cidades prosperaram, passaram a ter mais em 

comum umas com as outras do que com centros regionais existentes em seus próprios 
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Estados-Nação, muitos dos quais declinaram em relevância. Sassen afirma: “(…) o impacto 

dos processos globais transforma radicalmente a estrutura social das próprias cidades, 

alterando a organização do trabalho, a distribuição dos ganhos, a estrutura do consumo, os 

quais, por sua vez, criam novos padrões de desigualdade social urbana.”  

Um dos maiores impulsos para essa “igualdade” entre cidades tão distantes, mas que 

passaram a se aproximar por semelhanças econômicas, foi o crescimento das indústrias da 

informação. A agilidade da comunicação possibilitou que muitos dados sejam transmitidos 

instantaneamente a todo o planeta. A globalização da atividade econômica sugere que o lugar 

– sobretudo o tipo de lugar representado pelas cidades – já não tem mais importância 

(SASSEN, 1994:13).  

As cidade globais da atualidade são: (1) pontos de comando na organização da 

economia mundial; (2) lugares e mercados fundamentais para as indústrias de destaque do 

atual período, isto é, as finanças e os serviços especializados destinados às empresas; (3) 

lugares de produção fundamentais para essas indústrias, incluindo a produção de inovações 

(SASSEN, 1994:16). No entanto, os benefícios e vantagens não chegam a todos. “O rápido 

crescimento da indústria financeira e de serviços altamente especializadas gera não apenas 

empregos técnicos e administrativos de alto nível, como também empregos que não exigem 

qualificação e que apresentam baixa remuneração. Além dessas novas desigualdades 

interurbanas (…) estamos também presenciando novas desigualdades econômicas nas cidades 

(...)” (SASSEN, 1994:18).  

Esses atuais mecanismos são essenciais para a operação da economia urbana e para as 

necessidades cotidianas de seus moradores. Mas sua sobrevivência é ameaçada em uma 

situação em que as finanças e os serviços especializados podem obter enormes lucros. A 

polarização de diferentes setores da economia quanto à obtenção de lucros sempre existiu. No 

entanto, afirma Sassen, os acontecimentos a que assistimos hoje se dão em uma ordem mais 

elevada, gerando imensas distorções nas operações de vários mercados, da habitação à mão de 

obra.  

Na obra “As Cidades na Economia Mundial”, a autora destaca que a alta capacidade 

de obtenção de lucros por parte dos novos setores em crescimento apoia-se parcialmente na 

atividade especulativa (1994:19). E que o lugar não importa mais e que o único tipo de 

trabalhador que conta é o profissional com sólida formação.  

Tal impacto de vastos fluxos de capital é particularmente sentido nos setores 

empresariais e financeiros da Cidade do México, Buenos Aires e São Paulo. Estariam nessas 

cidades o surgimento de condições que reúnem padrões evidentes nas grandes cidades 
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ocidentais: mercados financeiros altamente dinâmicos e setores de serviços especializados; 

supervalorização do produto, das empresas e dos trabalhadores desses setores; e 

desvalorização do resto do sistema econômico (SASSEN, 1994:56).  

As desvantagens são logo evidentes dentro desse sistema. A transformação do 

consumo final e intermediário e a crescente desigualdade das empresas e indivíduos, no que 

se refere a seu poder de negociar, induzem à informalização em um amplo espectro de 

atividades e esferas da economia (SASSEN, 1994:139). Então, a economia informal desponta 

como um mecanismo que proporciona a redução dos custos até mesmo no caso de empresas e 

residências que não precisam desse mecanismo para sobreviver.  

São as grandes cidades no mundo altamente desenvolvido lugares onde os processos 

de globalização assumem formas localizadas e também de contradições da 

internacionalização do capital, que ou se acomodam ou entram em conflito. Se considerarmos 

que metrópoles também concentram uma parcela cada vez maior de populações que se 

encontram em situação de desvantagem (migrantes, imigrantes, minorias, pobres) – 

percebemos que as cidades se tornaram terreno estratégico para uma série de conflitos e 

contradições.  

Concentram, por um lado, uma parcela desproporcional de poder corporativo e são um 

dos principais locais para a supervalorização da economia corporativa. Por outro lado, 

concentram uma participação desproporcional de pessoas em situação de desvantagem e são 

um dos principais locais para a desvalorização delas. Ainda segundo Sassen, essa presença 

conjunta ocorre em um contexto no qual (1) a internacionalização da economia cresceu 

enormemente e as cidades tornaram-se cada vez mais estratégicas para o capital global; (2) as 

pessoas marginalizadas passaram a ter voz e também fazem reivindicações em relação à 

cidade (1994:158). Há um poder que se apoia na capacidade de exercer um controle global e 

de produzir imensos lucros. Numa economia fraca e com a força do poder político, a 

marginalidade tornou-se uma presença cada vez maior.  

No caso de São Paulo, a capital paulista constitui hoje o mais importante polo de 

conexão da economia brasileira, segundo Véras, com fluxos globalizados de capital, 

desempenhando funções de centro financeiro, sede de grandes corporações transnacionais e 

base de complexas redes de serviços modernos de alta especialização, nas quais se apoiam as 

transações globais.” (in FERREIRA, 2007:29).  

Mas para Whitaker Ferreira (2007:82), quem viaja a Nova York, Londres ou outra 

grande cidade do Hemisfério Norte se espanta com a atual precarização do ambiente urbano, o 

empobrecimento da população, a presença de sem-teto nas ruas e o acirramento da violência 
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urbana, quadro pouco comum no auge dos anos fordistas, nas décadas de 50 a 70. Seria, 

portanto, um indício negativo da globalização.  

Ele diz que, como apontado por Véras e outros autores, a economia global, na verdade, 

tornou-se estruturalmente mais desigual, pela reiteração permanente de modelos 

concentradores da renda e a produção constante de uma 'massa sobrante' cada vez mais 

numerosa. Os Estados-providência do Norte passaram a ter dificuldades para sustentar a 

universalização dos serviços de assistência social, enquanto o desequilíbrio Norte-Sul levou à 

intensificação dos movimentos migratórios em direção aos países desenvolvidos, exacerbando 

ainda mais o problema.  

A 'hispanização' dos EUA, a focalização das políticas sociais na Europa em detrimento 

dos imigrantes, os recentes conflitos na França com jovens filhos de imigrantes nas periferias 

das grandes cidades, diz o autor, são alguns dos sintomas de uma crise estrutural do 

capitalismo e que indica a polarização entre ricos e pobres, antes reservada aos países 

subdesenvolvidos, tornando-se marca do mundo capitalista em geral.  

 

 

2.2 A força cibernética 

 

 Para Véras (2012:60) é importante dizer que as cidades de hoje trazem a marca da 

urbanização capitalista, em seu estágio globalizado, informacional e tecnológico, traços esses 

que não eliminam as velhas questões da desigualdade social na configuração urbana.  

Imagens de representação e códigos da informação em torno dos quais as sociedades 

organizam suas instituições, as pessoas constroem suas vidas e decidem seus 

comportamentos. Estaria aí a nova forma de poder, que se projeta na cidade global, nas 

metrópoles – e é cerne da expansão de parte da desigualdade: a internet. Cidades como São 

Paulo não mais podem funcionar sem a rapidez e a conexão da rede mundial de 

computadores. Não há mais vida profissional e educacional sem acesso ao sistema.  

É para Castells que o poder na Era da Informação é a um só tempo identificável e 

difuso. Quem, ou o que quer que vença a batalha das mentes das pessoas sairá vitorioso 

(1999:423). Aparatos rígidos e poderosos não serão capazes de acompanhar por muito tempo 

mentes mobilizadas em torno do poder detido por redes flexíveis e alternativas.  

Sobre o espaço planejado territorial-urbanístico-arquitetônico, impôs-se um terceiro 

espaço cibernético do mundo humano com o advento da rede mundial de informática, afirma 

Bauman: 
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As pessoas não podem ser separadas por obstáculos físicos ou distâncias temporais. 
Com a interface dos terminais de computadores e monitores de vídeo, as distinções 
entre aqui e lá não significam mais nada (…) teve impacto variado nas situações 
angustiosas de diferentes tipos de pessoas. E algumas – na verdade, um bocado delas 
– ainda podem, como antes, ser 'separado por obstáculos físicos e distâncias 
temporais', separação que agora é mais impiedosa e tem efeitos psicológicos mais 
profundos do que nunca. (BAUMAN, 1999:24) 

 

 

2.3 Tolerância cosmopolita e o preconceito 

 

Também é Bauman (1999:30) quem lembra como, infelizmente, algumas coisas estão 

fadadas a sair vitoriosas: a nova fragmentação do espaço da cidade, o encolhimento, o 

desaparecimento do espaço público, a desintegração da comunidade urbana, a separação e a 

segregação. Acima de tudo, a extraterritorialidade da nova elite e a territorialidade forçada do 

resto.  

O autor afirma que foi Sennet quem primeiro analisou a vida urbana contemporânea e 

deu o alarme sobre o iminente declínio do homem público (1999:53). Anos atrás, ele notou a 

lenta mas inexorável redução do espaço público urbano e a retirada dos habitantes da cidade 

(especialmente minorias e populações de baixa renda). Descreve um assustador quadro do 

estrago causado às 'vidas de pessoas reais em nome da realização de algum plano abstrato de 

desenvolvimento ou renovação'. 

As tentativas de 'homogeneizar' o espaço urbano, de torná-lo 'lógico', 'funcional' ou 

'legível' (na visão do mercado) levaram à desintegração das redes protetoras tecidas pelos 

laços humanos, ao abandono e à solidão. Uma das (piores) saídas encontradas pelo ser 

humano na atualidade para lidar com esse vazio é o consumismo. Como diz Bauman,  

 
Todo mundo pode ser lançado na moda do consumo; todo mundo pode desejar ser 
um consumidor e aproveitar as oportunidades que esse modo de vida oferece. Mas 
nem todo mundo pode ser um consumidor (…) Todos nós estamos condenados à 
vida de opções, mas nem todos temos os meios de ser optantes (BAUMAN, 
1999:94).  

 
São Paulo é uma representante do consumismo e de como a ideia de ter, parecer, é 

disseminada de maneira doentia. Os shoppings centers, que se espalham pela cidade, alguns 

criados dentro do conceito de exclusividade e luxo, são templos do consumo e do gasto 

inconsciente.  

Ao mesmo tempo, e apesar das desigualdades, é na sede metropolitana paulista que se 

encontra a tolerância cosmopolita, que Giddens destaca como sendo uma característica a 

entrar em conflito com o fundamentalismo no século XXI (2004:16). “Num mundo 
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globalizante, em que informação e imagens são rotineiramente transmitidas através do mundo, 

estamos todos regularmente em contato com outros que pensam, e vivem, de maneira 

diferente de nós. Os cosmopolitas acolhem essa complexidade cultural com satisfação e a 

abraçam. Os fundamentalistas a vêem como perturbadora e perigosa. Seja nos campos da 

religião, da identidade étnica ou do nacionalismo, eles se refugiam numa tradição renovada e 

purificada – e, com muita frequência, na violência”.  

Uma das questões importantes que os brasileiros que retornaram e foram entrevistados 

para esta dissertação destacaram é justamente essa tolerância cosmopolita como algo positivo 

a ser pesado na hora da residência em São Paulo. Apesar de não perceberem isso em toda 

cidade. Sabem que tratam-se de grupos. Mas que é aqui que eles existem. Não em outros 

locais do Brasil. Porque um dos aprendizados que viveram no exterior é o respeito à 

diferença, à tolerância. Entendem que é algo essencial para uma sociedade justa e igualitária. 

Mais que espaço físico, o território é espaço da memória, identitário, um “lugar” 

impregnado de cultura, forma de comunicação dos residentes com seu entorno, com seu 

grupo, permitindo a consciência da pertinência (VÉRAS, 2012:63). Enlaçando-se a vida 

urbana aos temas do território e da desigualdade, deve-se também agregar a eles a questão do 

“outro”. Como diz Moscovici (1978), as representações acabam por operar psiquicamente o 

conhecimento pelo qual os homens tornam inteligível o mundo que os cerca. Estão ligadas 

aos grupos sociais de que participam, são produtos sociais dinâmicos, como conhecimentos 

socialmente estruturados e culturalmente aceitos e irão condicionar as elaborações individuais 

e estas, vice-versa, contribuirão socialmente, em movimento duplo e recíproco.  

As representações muitas vezes naturalizam conceitos, classificam, selecionam. Por 

consequência, o tratamento dado ao “outro” depende da memória individual e coletiva, do 

processo de constituição da identidade e do cotidiano. Há um sistema de valores que emoldura 

as relações intersubjetivas e as questões sociais dos vínculos e afiliações, implicando uma 

oscilação da comunhão à exclusão. O “nós” e o “eles” são construções culturais que se 

condicionam reciprocamente, pois a imagem do “eu”, como autoimagem, depende em grande 

parte da identificação grupal. O paradoxo da alteridade reside em que o “outro próximo” é 

constitutivo do “mesmo”, mas é expulso do espaço intersubjetivo para constituir-se como o 

“outro distante”. Isso pode ser compreendido pelas relações sociais, tanto com momentos de 

sociabilidade aproximativa quanto interações de afastamento e exclusão (VÉRAS, 2012:64-

65).  

Ao processo de reconhecimento através do “outro”, daquilo que não sou, dá-se o nome 

de alteridade, a qualidade e estado de ser do outro, que o diferencia do meu próprio ser e dos 
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meus. Essa dinâmica, quando inserida em processos migratórios, toma uma dimensão muito 

mais expressiva. É dentro das relações entre emigrantes/imigrantes e naturais de um local que 

a diferença se revela em toda sua potencialidade, fortalecendo as concepções de quem somos 

em contraposição aos outros, identidade e alteridade (OLIVEIRA, 2012:87).  

Véras ressalta que no caso dos (i)migrantes, o tempo de residência e a localização no 

novo espaço são fundamentais (Elias e Scotson, 2000). A rotulação de “estranhos” – 

alteridade radical – surge aos recém-chegados ou aos diferentes. E é a cidade, com espaços 

privados e públicos, que contém processos de identificação e da alteridade, espaços de 

enfrentamento, não só do “eu”, mas de confrontação aos olhos do “outro” (2012:65). Vale 

acrescentar aqui que a heterofobia se disfarça no medo de que o intruso-estranho-outro-

diferente acabe por estar muito próximo, ameaçador, o que se acentua em sociedades 

desiguais. É o medo de que se torne igual, que roube seu emprego, dispute espaço, que afasta 

o diferente para “outro” (2012:70).  

Já na década de 30, a antropóloga Ruth Benedict indicava como o preconceito cresceu 

cada vez mais com a aproximação das civilizações (1983:23). A autora afirmava que a vida 

moderna pôs muitas civilizações em contato íntimo e que a reação dominante a esta situação é 

o nacionalismo e o 'snobismo' racial. “Nunca, mais do que hoje, a civilização teve necessidade 

de indivíduos bem conscientes do sentido de cultura, capazes de verem objetivamente o 

comportamento socialmente condicionado de outros povos sem temor e sem recriminação. 

(…) Desdém pelo estrangeiro não é a única solução possível do nosso atual contato de raças e 

nacionalidades (…) É a velha distinção entre o grupo de dentro e o grupo de fora, e neste 

aspecto continuamos a tradição primitiva, temos muito menos desculpa do que as tribos 

selvagens. Nós viajamos, orgulhamo-nos das nossas vistas desempoeiradas. Mas não 

conseguimos compreender a relatividade dos hábitos culturais, e continuamos privados de 

muito proveito e de muito prazer nas nossas relações humanas com povos de diferentes tipos 

de cultura (...)”. 

Em alguns momentos, tal preconceito foi sentido pelos entrevistados deste trabalho 

nos países que adotaram. Nada, no entanto, segundo eles, que fosse um caso grave de 

xenofobia. Mas é curioso notar como aqui, na própria pátria, eles sofrem outros tipos de 

preconceito. Inclusive o de terem saído por alguns anos, de terem “abandonada” o próprio 

povo em busca de outros horizontes e de serem críticos demais aos problemas que hoje 

encontram no Brasil.  

Se o indivíduo sente que precisa abandonar sua sociedade para se adaptar às regras de 

outra sociedade, com o intuito de ter uma vida melhor, sinal de que a sociedade de onde ele 
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vem falhou de alguma maneira. Esse é o imigrante, inclusive o brasileiro que teve que deixar 

o país anos atrás. Uma passagem de “O Saber Local”, de Clifford Geertz, ajuda a entender 

como o imigrante/emigrante/migrante é um indivíduo deslocado de sua própria sociedade por 

erros e falhas da mesma. “(...) A medida em que o conflito transformou-se em crise, e em um 

rápido fluir de emoções intensificadas, onde indivíduos sentem-se ao mesmo tempo 

envolvidos por um sentimento comum e livres de suas amarras sociais, formas rituais de 

autoridade – litigação, feudo, sacrifício, orações – são invocados para conter a crise e 

transformá-la novamente em ordem. Quando estas formas de autoridade têm sucesso, a rotura 

se solda, e volta-se ao status quo, ou a algum outro tipo de organização que a ele se 

assemelhe. Se falham, no entanto, a ruptura passa a ser vista como irremediável, e a sociedade 

entra em colapso, com vários tipos de finais trágicos: migrações, divórcios ou assassinatos na 

catedral.” (1997:46).  

Para Masayuki Fukasawa (2002:15), entre os grandes problemas da humanidade, 

encontra-se o das migrações. O autor, que estudou a imigração de brasileiros para o Japão, 

lembra que o movimento migratório é induzido por circunstâncias adversas, nas quais os seres 

humanos são obrigados a partir para terras estranhas, deixando para trás família e raízes. Vão 

em busca de sobrevivência e superação das desigualdades que enfrentam.  
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3 O OLHAR DE QUEM RETORNA SOBRE A CIDADE 

 

Crítica, opiniões aguçadas e uma ponta de decepção. O olhar de todos os brasileiros 

retornados entrevistados para este trabalho é ácido sobre importantes questões que envolvem 

a cidade de São Paulo: mobilidade, emprego, infraestrutura, moradia, custo de vida, relações, 

violência e desigualdade. Esses temas estão divididos abaixo, com partes dos depoimentos 

dos emigrantes.  

As vantagens da capital paulista também aparecem no discurso dos retornados. Eles 

não enxergam apenas o lado ruim. Mas as questões negativas tomam a maior parte do 

discurso, por exemplo, de Marcelo (retornado do Japão), de Julio (retornado de 

Espanha/Inglaterra), Suzana (Inglaterra) e Marcus (Canadá). Livia (Inglaterra) mantém 

observações mais neutras, assim como Ana Paula (Suíça). Andrea (EUA) pontua críticas 

equilibradas e ao mesmo tempo fortes tanto ao Brasil quanto ao país em que estudou e morou, 

vendo o positivo e o negativo de ambas as sociedades.  

É provável que o tom das críticas esteja relacionado ao tempo de vivência no exterior 

e também à formação e experiência profissional. Marcelo, 46 anos, formado em turismo e 

tecnologia, morou dez anos no Japão. Chegou a um alto cargo na área de informática em um 

banco no país. Julio, 35 anos, jornalista, permaneceu fora seis anos. Foi para fazer mestrado e 

virou correspondente internacional. Suzana, 53 anos, formada em administração, ficou cinco 

anos na Inglaterra chefiando um escritório de importação de carne brasileira.  

Marcus, 29 anos, funcionário público, teve apenas seis meses de Canadá, mas já havia 

passado alguns meses em outros países. Foi para tocar parte do mestrado de ciências sociais. 

Ana Paula, 33 anos, fisioterapeuta, morou cinco anos na Suíça depois de casar com um suíço. 

Seu filho, hoje com 5 anos, nasceu lá. Ela foi quem mais relatou se sentir mal tratada em 

diferentes situações no exterior. No caso de Livia, 29 anos, era sua primeira experiência longa 

fora do Brasil. Foi para estudar inglês e trabalhar com subemprego por um ano. Está cursando 

administração. Também Andrea, mestre em políticas públicas, 32, passava pela primeira vez 

um período longo em outra nação, três anos.  

De todos eles, Livia é a única que não cogita, pelo menos por enquanto, voltar a morar 

fora depois da experiência de retorno. Marcelo, Julio, Suzana e Marcus estão muito 

insatisfeitos com o que encontraram na volta. Ana Paula é um caso à parte porque, por uma 

exigência do marido para viver no Brasil, eles estabeleceram residência em um condomínio 

de Alphaville, Barueri, região metropolitana de São Paulo. Ainda assim, ela aponta 

incômodos com trânsito, mobilidade, custo de vida. Andrea tem esperança de que a médio e 
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longo prazo o Brasil avance e se torne mais crítico e desigual. Para ela, as manifestações 

contra a Copa do Mundo são emblemáticas naquele que sempre foi considerado o país do 

futebol. Enxerga, aí, o indício de uma mudança de consciência que tende a se tornar maior em 

alguns anos. Ainda assim, pensa em, alguns anos, imigrar novamente.  

À primeira vista, as reclamações dos retornados parecem muito similares às 

reclamações de quem mora em São Paulo, sem necessariamente ter residido no exterior. Há, 

porém, diferenças. A primeira delas é nas relações pessoais. Eles se mostram decepcionados 

com a falta de compreensão dos que o cercam em relação às críticas que fazem à sociedade 

paulistana e brasileira, aos problemas urbanos. Também, com base na experiência anterior, se 

deram conta que a estabilidade econômica, hoje, e como sempre, parece patinar. Se sentem 

enganados, de certa forma. Os entrevistados, sem exceção, retornaram ao Brasil após 2008, 

quando eclodiu a crise econômica mundial que atingiu em cheio Estados Unidos, Europa e 

Japão.  

O nível de detalhe das observações dos emigrados também vai além quando o foco é o 

ambiente urbano. Por exemplo, percebem que a cidade cheira mal, que os ônibus são 

desconfortáveis porque as ruas são mal pavimentadas, que o espaço público é muito 

desrespeitado com lixo, falta de educação no trânsito, barulho, desordem. Alguns deles 

destacam, ainda, quanto há preconceito nas relações sociais. Em geral, o brasileiro não se 

enxerga como um povo preconceituoso. São pontuações que não aparecem tanto no discurso 

de pessoas que não tiveram a experiência fora.  

O olhar “estrangeiro” é sempre importante. “Estranhar” o que se vê ajuda a entender 

que nas diferenças e comparações podem estar as indicações de que algo vai bem ou mal em 

uma sociedade. Sem dúvida, os emigrados deste trabalho, por vezes, lançam observações 

idealizadas do exterior. Por serem profissionais qualificados e membros de classe 

média/média alta, foram inseridos na realidade dos países que escolheram morar um tempo de 

maneira privilegiada, com acesso a bons serviços, o que nem sempre é possível (pelo menos 

não imediatamente) ao migrante que faz qualquer coisa para sobreviver, que depende do 

trabalho braçal para se manter. 

Algumas de suas comparações, portanto, são extremamente cabíveis. Por exemplo, 

quando falam de qualidade de transporte público, segurança, urbanismo, custo de vida. Não 

tanto, em nossa opinião, na questão de mobilidade, no caso de quem viveu em cidades bem 

menores do que São Paulo. No caso das relações pessoais e profissionais, é importante não 

esquecer que questões subjetivas, emocionais, e até históricos de vida, influenciam o discurso. 
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Ainda assim, as falas são ricas e uma reflexão interessante do que a cidade de São Paulo 

oferece a seus cidadãos. 

A seguir, os depoimentos dos entrevistados, organizados a partir de temas: 

 

Impacto 

 

Existem aspectos da sociedade que chocaram muito os emigrados. Os problemas, 

claro, já existiam antes deles partirem. Mas ao ganharem parâmetros para comparações as 

críticas aparecem com mais força no discurso. Eles mesmos fazem essa observação, de que 

enxergam as situações na cidade de São Paulo de maneira mais apurada. Até pequenas ações 

cotidianas são citadas, como tempo para cozinhar, por exemplo. Numa cidade em que tudo 

funciona, onde há organização, sobram horas para investir em qualidade de vida. Por outro 

lado, não deixam de apontar as críticas que surgiam aos países de lá e elogios ao Brasil por 

parte dos estrangeiros: 

“Me cansa ver quais são as escolhas que são pra favorecer um pequeno grupo. Nós 

temos um poder público muito tacanho e muito medroso. De enfrentar essa minoria que vem 

corrompendo a qualidade de vida coletiva. As medidas que estão sendo tomadas... Eu moro 

numa área rica de São Paulo, num lugar muito seguro, pago meu plano de saúde, não tenho 

carro por opção (poderia ter carro, mas não tenho). Vem de fato pesando pra mim duas 

coisas, mobilidade urbana e segurança pública.” (Marcus) 

 

“Eu sentia falta de comer um PF a 10 reais. Por outro lado foi legal porque 

desenvolvi muito mais meu lado de culinária. As coisas dão mais tempo de fazer porque se 

pega menos fila, chega mais rápido nos lugares, tem mais segurança. Então, não dá preguiça 

de pegar a bicicleta pra ir a noite no supermercado. Encontrar as pessoas é mais simples 

também, né?” (Marcus) 

 

 “Não, de jeito nenhum (sobre ter percebido a Espanha empobrecida). Aliás, você vai 

hoje lá e não vê isso. Não é tão latente como as pessoas pensam. A Europa tem que ficar mais 

30 anos em crise e o Brasil mais 30 anos crescendo pra ficar parecido. Os tais 25% de 

desemprego na Espanha não é no centro de Madri que você vai ver. É na periferia, com os 

imigrantes. A Espanha tem 10% de imigrantes na população, oficialmente. Fora o extra. Esse 

cara comprou o apartamento. E não teve como pagar. Esse cara perdeu o emprego na 

construção civil. A crise, claro, atinge o espanhol. Óbvio que atinge. O jovem, 
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principalmente. Mas com o imigrante foi cruel, criminosa. Com o espanhol pegou de jeito 

muitas famílias de classe média baixa. Mas você não vê ninguém roubando o outro com arma 

na mão.”(Julio) 

 

“Japão é tudo limpo, organizado. Tudo funciona, o sistema de transporte, médico, de 

educação. Me sinto seguro, protegido. Tudo que é doméstico não é problema. É fácil. Você 

não tem problema pra pagar conta, pra estudar, pra se vestir... Pra nada! Aqui, o básico é 

complicado. Educação, transporte, limpeza, saneamento básico, burocracias...” (Marcelo) 

 

“Qualidade de vida lá era muito melhor. Aqui, por exemplo, as pessoas têm 

verminose. Lá nem existe mais verminose. Cheguei aqui e em dois meses tava com verminose! 

Tomei um susto. A médica disse “mas aqui é normal, todo mundo tem verminose”. Daí já 

falei pro meu pai 'de hoje em diante só se lava frutas e verduras com água sanitária'. 

Obriguei meu pai. A última coisa que quero é pegar verminose em casa.” (Marcelo) 

 

 “A Suíça cabe dentro da cidade de São Paulo. Eu fiquei com medo de violência por 

meu filho. E desde que falei de morar em São Paulo eu fissurei em Alphaville. Que é um lugar 

tranquilo, menor... Consegue manter sua rotina ali dentro. Pra mim é como se fosse uma 

cidade menor. Aqui eu vou me achar. E fico tranquila por causa do meu filho.” (Ana Paula) 

 

 “Comparações, financeiramente falando, não dá pra dizer que Brasil está muito 

atrás da Inglaterra. Mas o que ainda tem um abismo de distância entre Brasil e outros países 

é questão da educação. O país passa por crises, problemas, e acho que a educação em si é o 

que dificulta. Hoje poderíamos estar muito melhores se a educação fosse diferente.” (Livia) 

 

 “Tem uma coisa pra mim que é muito forte, que faz muita diferença e eu sinto que 

pra mim pegou bastante que é a questão da educação. A educação dos ingleses, não só com 

as outras pessoas, mas na maneira de se portar. Eu acho que mudei bastante nesse sentido e 

de certa forma também fiquei muito crítica assim. Pessoas mal educadas me incomodam 

muito mais hoje do que antes.” (Livia) 

 

 “Logo que cheguei, no primeiro mês, fiz dois amigos ingleses. São dois engenheiros 

que o tempo que a gente conversava – e não só com eles, mas todos os ingleses que eu 

encontrava na rua – perguntavam o que a gente tava fazendo lá. Porque todo mundo sentia a 
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crise e sabia que o Brasil era um país em desenvolvimento financeiro. Eles sempre 

perguntavam o que a gente tava fazendo lá porque não tinha o que fazer, as pessoas 

acabavam ficando mesmo sem emprego. Esses meus dois amigos ingleses estudavam 

espanhol, já tinham um conhecimento intermediário, e o objetivo deles era vir morar mesmo 

na América do Sul. O objetivo deles é vir pra cá e aproveitar essa possibilidade do país que 

tá em crescimento. As pessoas se queixavam que a vida delas tinha piorado.” (Livia) 

 

“Segurança nem se fala. Eu chegava tarde e saía pra caminhar, aquela neve caindo, 

colocava meu casaco, minha bota, ninguém te incomoda na rua. Não é que nem aqui que 

você sai com medo. Tudo lá funciona. Quer trocar de telefone? Liga na central. 'Olha, 

amanhã às 7h16 eu vou mudar seu telefone'. Você liga no horário, tá funcionando. Compra 

alguma coisa que você não estará naquele horário, ligam pra ver o horário e te entregam. É 

muito menos estressante.” (Suzana) 

 

 “Aqui a gente tem faxineira, passadeira. Lá não tem esses serviços. Mas você se 

organiza totalmente. Eu ia pra academia lá. Porque tudo é certinho. Tinha uma menina, uma 

brasileira, que ia lá em casa fazer faxina. Já ajudava. Mas consegue se organizar de tal 

maneira que compra até roupa diferente. Uns tecidos que não têm que passar. Põe a roupa 

na máquina, que já seca, tirava um pouquinho antes de totalmente secado, fazia assim com a 

mão, pendurava no cabide, tava pronta a roupa. Acabou de comer, coloca louça na máquina, 

sai limpinha. Tem muita praticidade lá. No mercado tem muitos pratos prontos e é o mesmo 

preço de comprar o alimento pra fazer. Aqui os prontos são caríssimos e lá ainda é 

saudável.” (Suzana) 

 

“Algumas pessoas não vão entender isso nunca. Acham que você é fresca e acabou. 

Tenho vergonha de levar alguém ao MASP, juro por Deus. Depois que você visita um Louvre, 

um museu decente? Vai lá, não tem ninguém pra perguntar ou que te explique alguma coisa. 

Na Inglaterra, em cada salinha tem, às vezes voluntários, gente de idade, que vão te explicar. 

Só a pessoa que vai (pra outro país) entende o que a gente tá passando. Porque é vergonhosa 

nossa cultura aqui. Vai no Ibirapuera de domingo e de sábado, gente. Fala a verdade? Lá no 

Ibirapuera o pessoal batendo em você de skate. Fui no parque fazer um piquenique e tinha 

gente fazendo batuque, fazendo samba. Poxa, eu não queria ficar ouvindo samba lá, muito 

menos pagode. Eu vou numa escola de samba ouvir isso. Lá, nos parques, ninguém leva som. 

Ou só pra eles ouvirem, não os outros. Aqui, essa questão de conviver com o outro, não tem 
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respeito. Eu acho que é coisa de brasileiro. Aqui tem aqueles caras com o carro, com um 

puta autofalante, colocam na caçamba, e ficam ouvindo música ali. O cara colocou música 

de rodeio em frente ao restaurante japonês. Passei e falei 'escuta, você acha que todo mundo 

gosta da mesma música que você? Todo mundo tem que ouvir o mesmo que você ouve?' Meu 

marido disse 'Suzana, fica quieta'. Que esses caras são ignorantes, né? Tem hora que eu não 

guento. Fico me corroendo.” (Suzana) 

 

“Moraria, com certeza (fora de novo). Meu irmão tá mudando pra Santiago do Chile. 

Eu acho que qualquer lugar você tem mais coisa pra fazer e é mais barato. Aqui é tudo caro. 

Quem mora fora, sente saudade, gosta de ficar uns dias... Mas depois logo quer ir embora. 

Não dá pra quem tem uma vida boa lá fora. Não é que agora eu tenho que morar aqui. Tô 

morando aqui e não vou ficar reclamando. Tenho que tirar o que posso de bom da cidade. 

Tenho trabalhado bem menos com a empresa, faço uma assessoria. Tento tirar de São Paulo 

o pouco de bom que tem. Não consigo ficar parada reclamando da vida. Mas sei que eu teria 

uma vida melhor morando em outro país. Meu marido falou 'quem sabe se der certo pro seu 

irmão a gente não vai morar em Santiago?' Voltar 100% aqui leva quase um ano. E depois 

que eu morei fora fiquei menos tolerante com serviço ruim. Dizem que eu sou muito 

exigente.” (Suzana) 

 

 “Washington, como cidade, é muito organizada. É muito fácil de viver. Coisa que 

senti muito quando voltei pra São Paulo. Assim, como é difícil essa cidade! Era muito mais 

fácil lá fazer happy hour com os amigos, encontrava amigos com muito mais frequência. 

Aqui, você mora longe, as pessoas trabalham até muito tarde, é mais complicado.” (Andrea) 

 

 “Acho que falta muita educação. Uma coisa que percebi no metrô, claramente... 

Geralmente em Washington o metrô funciona bem. O lotado lá não chega nem perto do que é 

a Sé lotada. Mas já aconteceu de dar pane. As pessoas são mega educadas, a plataforma tá 

lotada, o cara manda esperar o próximo trem e as pessoas esperam. Aqui, as pessoas não 

esperam uma sair pra outra entrar no metrô! É o cúmulo da falta de noção da física. Dois 

corpos não ocupam o mesmo espaço. Eu acho que educação, de fato, vai levar um tempo pra 

mudar aqui. De coisas básicas. De sujeira na rua... As coisas lá são limpas porque as 

pessoas não sujam, né? Essa coisa de quebrar ônibus. Pô, é dinheiro público.” (Andrea) 
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“Eu gosto muito de política, acompanho muito. E eu vejo como o Brasil decaiu em 

termos de governantes. Realmente acho que do Fernando Henrique pra Dilma foi uma queda 

de qualidade absurda. O Lula foi muito irresponsável. Teve um papel de continuar, mas acho 

que ele foi irresponsável, acho que a Dilma é muito ruim e que o Brasil perdeu tempo pra 

melhorar. Um país desse tamanho você não ter trem, não ter logística. Isso não sai do papel. 

Olha pro outro lado e vê o PSDB. Vai faltar água em São Paulo. O cara não fez um 

reservatório e tá há 20 anos no poder. Nenhum lugar você vê competência, responsabilidade, 

dá uma canseira. Mas eu sou otimista. Vejo tanta gente bem intencionada. Acho que as coisas 

não mudam porque as pessoas boas não tão querendo entrar. Por exemplo, o Jean Willys, 

que foi a única coisa que saiu de bom daquele Big Brother. É um cara super comprometido, 

super sério, com trabalho importante. Ele é sozinho, mas encontrou uma bandeira importante 

e tá fazendo um trabalho sério. Nossa elite é ruim. Porque nos EUA tem uma massa que 

também não pensa e que só quer consumir. Eles têm condições pra aquilo. Eles trabalham, 

consomem e pagam imposto. Não param pra pensar pra onde o país vai. Mas tem uma elite 

que tá. Talvez a nossa elite seja muito ruim.” (Andrea) 

 

“Essa coisa dos protestos, da Copa. O Brasil tá uma merda, mas isso é muito 

sintomático. Quando você imaginou que teria um protesto contra a Copa do Mundo no 

Brasil? A gente sempre foi o povo obtuso, que só pensa nisso. E as pessoas estão 

preocupadas com dinheiro público que tá sendo gasto em estádio. Eu acho isso muito 

importante sobre o Brasil. Acho que realmente mostra que a gente tá mudando num sentido 

importante. A gente tá num ano de erupção. As coisas vão mudar de alguma forma. Vejo isso 

de um jeito positivo. Aquela coisa chinesa de olhar a crise como uma oportunidade.” 

(Andrea) 

 

 “Voltei a trabalho há um ano e pouco para Washington e a sensação foi muito 

estranha, ainda me é muito familiar. É como se eu estivesse em casa, conheço tudo. E a 

cidade é tão mais fácil... Percebi muito mais depois de voltar pra cá o quanto a cidade era 

organizada, quanto o metrô é bom, quanto eu consigo andar, quanto é seguro, você não se 

preocupa com nada. Essas coisas você começa a sentir falta. Voltei para o Brasil e achei que 

ficaria bastante tempo... Eu acho que vou ficar bastante tempo. Mas cada vez mais eu 

considero a possibilidade de morar fora de novo, sabe... O Joaquim, que é meu namorado, 

trabalha numa empresa que é baseada em Nova York, então tem a possibilidade de trabalhar 



66 
 

lá algum tempo. E a gente fala bastante da possibilidade de morar em Nova York um tempo, 

daqui, sei lá, dois, três anos... Em algum momento voltar.” (Andrea) 

 

Emprego 

 

A notícia de estabilidade econômica brasileira se espalhava lá fora em 2008, enquanto 

países antes considerados potências amargavam uma grave crise. Um dos chamarizes de tal 

estabilidade no Brasil era a maior geração de empregos e melhores salários. É verdade, como 

informamos na introdução e no capítulo 1 deste trabalho, que o país hoje vive uma situação de 

pleno emprego, com desemprego atingindo apenas cerca de 5% da população. Mas, ao mesmo 

tempo, o custo de vida aumentou. Na cidade de São Paulo o aumento parece ser ainda mais 

assustador, mesmo para quem viveu em locais conhecidos pelos altos preços como Londres, 

Zurique e Tóquio. Logo, os salários, apesar de melhores, já não dão conta dos custos 

cotidianos. O poder de compra é menor.  

Os entrevistados desta dissertação conseguiram emprego no retorno. Marcus, que foi 

para o Canadá, retornou ao antigo emprego. Mas eles apontam insatisfações. Andrea 

continuou trabalhando com a mesma instituição que a empregava nos Estados Unidos. 

Marcelo, que vivia no Japão, levou mais de um ano para aceitar uma ocupação. Afirma que 

não encontrava nada que estivesse à altura da atividade que exercia no Japão. Hoje, trabalha, 

mas não está feliz com a remuneração que conseguiu: 

 

“O que eu acho terrível, que acho que tá acontecendo aqui... O governo tá ganhando 

muito dinheiro a troco das pessoas ganharem salários muito baixos. Que é isso que tá 

causando o crescimento do país. As pessoas tão trabalhando muito, ganhando muito pouco e 

o dinheiro que tá circulando contribui para a cidade crescer. Por isso, as cidades estão 

crescendo. Na Europa e nos EUA as pessoas sempre foram bem remuneradas. Lá as pessoas 

têm mais dinheiro no bolso, não o país. Eu acho que o Brasil tem muito dinheiro nos cofres 

públicos. O desvio aqui é um absurdo! Como é que pode... Político ganhando R$ 25 mil de 

salário e o pessoal ganhando R$ 600?!” (Marcelo) 

 

 “No Japão, não existe trabalhador médio. Não importa a função. Trabalhador do 

escritório, da construção civil, do restaurante, o salário é praticamente igual. Você quem 

escolhe. Você vai trabalhar em escritório não vai ganhar muito mais de quem trabalha na 

rua, na fábrica. Os benefícios são iguais. E quanto mais perigoso, mais risco, maior o 
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salário, maior o benefício. E você se aposenta mais rápido. O pessoal de escritório trabalha 

mais tempo, tem menos benefícios. Tem uma vida mais estressante. Você vai se hospedar num 

hotel cinco estrelas, você vê pessoas de todas as condições sociais. Todo mundo tem 

condição. Você não se sente privilegiado de estar lá. Não tem desigualdade. Menos violência. 

Você tem uma bolsa Louis Vuitton? Novidade nenhuma. Uma faxineira tem.” (Marcelo) 

 

 “Foi considerado (estabilidade econômica no Brasil). Afinal de contas, eu tenho um 

filho pra criar. Não sou louca. Quando falei 'eu quero ir embora, eu vou de qualquer jeito', 

mas sempre com tem meu filho, não é assim. O Brasil se saiu super bem na crise. O Brasil tá 

conseguindo se auto sustentar. A gente tem um amigo, a gente conheceu ele lá na Suíça, a 

firma chamou ele aqui no Brasil, levou ele pra lá, pra dar jeito lá. Mas ofereceu em 

recompensa um super cargo aqui em São Paulo, que é onde ele mora. Ele é uma pessoa 

extremamente inteligente e sabe o que faz. Então, meu marido conversou muito com ele. E 

sempre bateu a real, falou é assim, assim, assim. 'Se você ganhar menos do que isso, não vai 

dar. Se for menos vai ter um nível social menor do que o que tinha aqui. Mas se conseguir um 

salário assim, vai ser bom, vai ser legal, equipara com aqui'. O Brasil tá bem, tá crescendo, 

engenheiro tá em falta”. (Ana Paula) 

 

“Eu nunca vivi satisfeita aqui. Nunca. Principalmente na questão de trabalho. A gente 

não é valorizado. Eu estava na Sadia há 15 anos. Vivia brigando por melhores condições. O 

pessoal do sul ganhava mais. Os homens ganhavam mais. Sempre me incomodou muito isso. 

Uma vez cheguei na mesa do meu diretor e falei 'tá vendo isso aqui? Tenho que pagar o IPVA 

e não tenho dinheiro pra pagar.' Falou 'te empresto'. Não quero dinheiro emprestado. Quero 

ter condições de trabalhar e pagar as minhas contas. Pra que trabalhar tanto então? Pra quê 

eu estudei? Aí, ele me deu um aumento que dobrou meu salário. Poxa, se eu não fosse lá 

reclamar tava ganhando uma miséria até hoje.” (Suzana) 

 

 “Fiquei cinco anos lá (na Inglaterra). Voltei 2008. Juntou tudo. Com essa crise, 

nossa carne começou a ficar muito cara lá fora. Com todos os impostos de importação, a 

nossa carne saía mais cara do que a local. Já não compensava mais. Levava os conteineres e 

acabava sobrando carne. Dava prejuízo. Aí, a gente acabou fechando o escritório lá.” 

(Suzana) 
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“Não voltei com emprego. Mas consegui uma semana depois. Aconteceu comigo o que 

eu achava que ia acontecer e o que eu achava que ia acontecer com ela também (Claudia, a 

esposa)”. (Julio) 

 

 “Em termos de dinheiro, ganho o mesmo que eu ganhava antes. Isso é um ponto de 

insatisfação. Eu queria tá ganhando mais. Eu voltei com mestrado, voltei falando francês, 

que eu não falava. Meu inglês melhorou. Eu voltei com um curso, um diploma lá de fora, com 

muita experiência que poderia agregar na minha empresa e isso não é aproveitado. Não é 

porque eu não ofereço pra eles. É porque não sabem aproveitar. Profissionalmente, não tô 

satisfeito porque minha potencialidade não é usada. Ofereço e não me deixam desenvolver. O 

que acontece? Eu tô olhando outros empregos, tô olhando outros concursos públicos, o meu 

doutorado lá fora. Deu a chance, tô indo embora. E a grana que o contribuinte depositou em 

mim? Essa grana, infelizmente, não é culpa mais minha. Minha parte era oferecer os projetos 

pra eles. Agora, eles não aceitam nenhum. É um drama da administração pública.” (Marcus) 

 

Custo de vida 

 

O aumento no custo de vida na cidade de São Paulo, especialmente nos últimos dois 

anos, assustou muito os emigrados. Pensando nos melhores salários que vinham sendo 

anunciados, acreditaram que o poder de compra também seria maior. Não foi o que aconteceu. 

A população perdeu parte do poder de compra graças à inflação de alimentos e da especulação 

imobiliária. Eles nunca imaginaram pagar mais caro, por exemplo, por um almoço na capital 

paulista do que em Londres: 

“Tá (cara) porque o almoço aqui custa mais caro do que o almoço em Tóquio! O 

almoço médio pra quem trabalha em escritório, quem é executivo, é R$ 20, dez dólares. Mas 

é mil iens. E é um almoço bom, de qualidade. Poxa, R$ 40 reais um almoço bom aqui, né? É 

muito caro.” (Marcelo) 

 

 “O apartamento de lá tinha em média 120 metros quadrados. A gente foi ver 

apartamento de 80 metros quadrados e falei assim 'eu estou desesperada'. É tudo 

extremamente menor. Muito pequeno! Fiquei desesperada porque pensei 'bom, se por esse 

preço tá desse tamanho'. Achei caro pelo tamanho, pelo que eles te oferecem.” (Ana Paula) 
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 “Coisa pra casa, preço e qualidade é muito mais acessível se você levar em conta o 

salário (na Suíça). Já foi no IKEA? Compro uma cama por 200 francos. Na Suíça salário 

médio é de 5 ou 6 mil francos. Não é o salário mínimo, é a média de quanto se ganha. Em 

real dá quase R$ 10 mil. Fui na Tok&Stock, que é o equivalente aqui, sabe? Uma mesa com 

uma gavetinha, R$ 600! Nessa hora, bateu uma saudade. Porque o preço é muito mais 

acessível. Comprava uns copinhos coloridos, bons, pro meu filho, sete copos R$ 3. 

Eletrônicos. sim, dá uma saudade de lá. Quanto você ganha quanto você gasta equivale.” 

(Ana Paula) 

 

 “Existem serviços no Brasil que são abusivamente caros. Estacionamento, por 

exemplo. Ou você ir num shopping e pagar R$ 60 num cinema. Eu acho um absurdo, um luxo. 

Não sei se desnecessário, mas um luxo. Aí, isso já entra pra mim numa coisa meio idiota de 

São Paulo. São Paulo tem também um grupo ruim, que em Londres eu não via isso. Gente 

que vive de status, de aparência. O cara não tem dinheiro na conta, mas vai ao JK, no cinema 

de R$ 60 e faz check-in no Facebook. Isso me irrita profundamente em São Paulo. Se for 

comparar as duas cidades, acabam ficando entre as cidades mais caras e ponto. Não tem 

grandes diferenças.” (Livia) 

 

 “São Paulo e Rio, mas serve pra todo o país, o Brasil é irritantemente caro. Nós 

somos roubados diariamente em todos os lugares. É no cinema, é no restaurante, é no 

Starbucks, é no McDonalds.” (Julio) 

 

 “É um absurdo, cara... É muito mais caro (que Washington). Bizarro. O custo de 

apartamento, o que tô pagando aqui, paguei num apartamento bem melhor em Washington, 

maior... E o custo das coisas. Montar uma casa de estudante lá é muito mais barato. Móveis, 

você tem Ikea. Já li bastante que é questionável em termos ambientais, não se sabe muito a 

procedência, mas as coisas são muito baratas. Você consegue comprar uma mesa que custa 

dez dólares, a cadeira custa dez dólares. Com 200 dólares você compra as coisas que 

precisa. Nada muito bom, tudo meio descartável. Mas funciona. Agora, você volta pra cá e 

tem uma Etna que a qualidade é bem parecida com a Ikea e custa cinco vezes mais caro. É 

ruim. Essas coisas são surpreendentes.” (Andrea) 
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Moradia 

 

Na maior parte das situações, os brasileiros retornados procuraram reproduzir, na 

medida do possível, a vida que levavam no exterior. O lugar escolhido para morar por cada 

um deles reflete bem a ideia. No caso de Marcus, ele voltou para a casa em que já morava 

com a companheira, no bairro de Pinheiros. Mas faz as comparações. Marcelo voltou a viver 

na casa dos pais, no Ipiranga. A mãe faleceu. Apesar de destacar como positiva uma 

reaproximação com amigos de infância, acha o bairro péssimo. Chega a chamar a região de 

periferia. Tais observações podem ser conferidas em mais detalhes no item “Um ano após a 

volta”. Em geral, destacam quanto é caro um imóvel bem localizado na cidade e que esteja em 

boas condições: 

“Me assusta porque tenho assistido reportagens falando que São Paulo não vai 

comportar o número de pessoas que tá esperando. Porque estão construindo prédio demais. 

Se todas as pessoas mudarem para esses prédios a cidade vai ficar superpopulosa. Vai dar 

um caos no transporte público, vai ser um problema depois que todos esses prédios ficarem 

prontos. Vai ser um problema porque as pessoas não estão calculando isso.” (Marcelo) 

 

“A gente arrumou um apartamento na Vila Madalena, de aluguel, na Rua Girassol. 

Ali pra abril de 2009. Foi quando a gente se ajustou. Eu tinha meu trabalho, ela tinha o 

trabalho dela. A gente escolheu a Vila Madalena de propósito porque a gente queria ter uma 

vida com transição da vida da Europa para a vida brasileira, de fazer algumas coisas a pé, 

de ir em bar, de morar perto de metrô. E acho que ajudou muito realmente.” (Julio) 

 

 “Isso foi essencial (sobre ir morar em Alto de Pinheiros). Pra gente comprar o 

apartamento que a gente comprou. Isso foi uma herança europeia. Tem o shopping (Villa-

Lobos) que dá pra ir a pé e o parque (Villa-Lobos) que chego a pé em dez minutos. Nosso 

apartamento tem vista pro parque, não pra selva de prédios. A gente tá há quinze minutos do 

trem, se precisar, e o Colégio Santa Cruz, que é um dos melhores de São Paulo, tá do outro 

lado da rua. A gente certamente levou em consideração tentar não usar carro. Eu não 

conseguiria morar em São Paulo se meu filho estudar em Moema. Pra mim não dá.” (Julio) 

 

 “O estado de bem-estar social do Brasil, né? Não é segredo pra ninguém. Não tem 

novidade. O Brasil sabe seus problemas há muitos anos. E não resolve por n fatores. Um 

deles porque não consegue coordenar seus interesses com outro fator que o empresariado 
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não se interessa em resolver porque ele lucra na confusão. O setor imobiliário em São Paulo, 

se organizar vai lucrar menos. Então, pra ele vai organizar, incentivar? Pelo contrário. Vai 

incentivar a desordem. E aí consegue lucrar muito.” (Marcus) 

 

 “Tá um déficit habitacional em São Paulo incrível e tá muito difícil alugar qualquer 

coisa aqui. Aí, cheguei (no Canadá) com medo de não conseguir alugar. Mas em uma semana 

em Montreal, tem 30 apartamentos se você quiser. Porque é muito simples alugar. Foi uma 

surpresa.” (Marcus) 

 

 “Já morava aqui (Pinheiros) antes de morar no Canadá. Sempre morei em local 

estratégico. Nunca em lugar afastado. Quando trabalhava no centro e morava no Paraíso ía 

de metrô, meia hora. Aquela época não tinha descoberto a bicicleta ainda. Acho que daria 15 

minutos. A casa é da minha companheira. Ela herdou a casa do pai, ele faleceu. Não foi uma 

escolha tipo 'ah, vamo morar em Pinheiros'. Se eu não morasse lá seria na Vila Leopoldina 

(onde trabalha). Não quero perder tempo indo pro trabalho. Quase todo dia vou de bike. Ou 

de trem.” (Marcus) 

 

 “Ajudou bastante morar aqui, fazer tudo perto. Eu tava em casa e descia. 'Vou tomar 

café', 'vou olhar fruta no mercado'. Só o fato de poder sair sem ter que pegar carro, 

estacionar. É um choque que a gente tem até saindo aqui do bairro (o trânsito).” (Suzana) 

 

“Fui para Perdizes porque a família tava lá. Mobilidade é muito melhor no Jardins. 

Pesou na escolha. Em Perdizes até tem, mas tinha que pegar um ônibus pra chegar ao metrô. 

E serviço, tem muito mais no Jardins, coisas pra quem mora sozinho. Tô entre a Paulista e a 

Oscar Freire. Perdizes é muito residencial. Não tem muita coisa, tem muita casa... E eu 

queria um lugar que me desse mais acesso às coisas. Então, nesse sentido, consigo viver a 

cidade melhor.” (Andrea) 

 

Infraestrutura urbana 

 

A eficiência e funcionamento de serviços, espaços e equipamento públicos também 

entraram na mira dos emigrados. Marcelo, que viveu no Japão, é quem mais reclama da 

situação. Provavelmente porque entre os entrevistados ele foi quem residiu no país onde a 

eficiência é uma das grandes marcas da sociedade. Apesar de apontar quadros um pouco fora 
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da realidade. Por exemplo, ele diz que enchentes acontecem apenas nas partes mais pobres da 

cidade – o que não é real. O incômodo nem sempre é pelo uso. Não necessariamente os 

emigrados usam o que criticam. Mas observam e conseguem fazer a ligação de que alguma 

coisa está errada: 

 “Eu me sinto bem (em Alphaville). É um lugar que eu gosto. Mas, lógico, a gente 

sempre faz comparação. Esses dias a gente tava passando e tinha um conteiner, cheio de 

lixo... Nem toda calçada é bem-feita. Podiam cuidar mais. Pelo nível que tem e pelo tanto 

dinheiro que gira ali, que é muito mais do que muitos lugares de São Paulo, acho assim que 

deixa a desejar. Mas andando vi praças por ali com playgrounds, do jeito que tinha na Suíça. 

Olha que legal! Eu posso trazer meu filho pra brincar na rua! Não é na esquina da minha 

casa. Mas não posso comparar com o tamanho da Suíça, que cruzo em três horas.” (Ana 

Paula) 

 

“Olha, tem coisas assim que acho absurdas que o ser humano tenha que viver. Esse 

cheiro de esgoto pela cidade inteira. Gente, nunca vi um país cheirando tanto a esgoto! Acho 

um nojo, fico enojado. Tirei a vesícula num hospital que era perto do rio e tinha esse cheiro 

de esgoto dentro do quarto! Magina, esgoto no quarto. No Hospital de Osasco. Gente, eu 

tava anestesiado. Não conseguia comer, tinha ânsia de vômito.” (Marcelo) 

 

 “Me assusta essa coisa de acabar luz, acabar água... No Japão nem com terremoto 

acaba luz. Acaba, mas volta rápido. Não sei como conseguem ser tão rápidos. Eles têm 

sistema de backup, sabe essas coisas? Nunca vi faltar luz, água, nem faltar sistema de 

internet... nada nunca acabou.” (Marcelo) 

 

 “Eu tava lendo uma reportagem que o 3G no Brasil não é nem 3G. Não chega nem 

perto disso. O 3G do Japão é 35 vezes mais rápido do que o do Brasil. Pra você imaginar, eu 

nunca usei wi-fi no Japão. Sabe por quê eu não usava wi-fi lá? O pessoal dizia que era mais 

lento que 3G! Então, wi-fi... é cabo ótico, né? Tem 100 megabytes de velocidade! A página 

faz assim “brum”! Ela não fica carregando. Você não espera nada! Isso era normal pra 

gente. E qualquer lugar tem wi-fi, ruas, transporte coletivo. Se você não tem 3G (o que não 

acontece), você tem wi-fi”. (Marcelo) 

 

“No Japão, são os moradores que varrem as ruas. As pessoas fazem grupos. E 

mantêm limpo. Ninguém suja, na verdade. Lá, tiraram as latas de lixo nas ruas porque ter 
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lata significa lixo nas ruas. Sem lata de lixo não tem lixo na rua. Leva o lixo pra casa. Leva o 

saquinho dentro da bolsa. Joga no seu lixo. É você que tá criando o lixo. Por que você não 

pode? Um papel que você amassou não pode levar pra casa e jogar no seu lixo?” (Marcelo) 

 

 “Percebi que tem mais eventos na cidade, mais campanhas, que as praças são mais 

bonitas e têm equipamentos para idosos. Só que é só para o centro de São Paulo. Não chega 

na periferia. Ipiranga mesmo não tem nada disso. Não tem nada nos parques, não tem nada 

nas praças, na ruas. Continua esburacado, continua horrível, continua feio. As coisas ainda 

são pra bairros mais privilegiados da cidade, eu acho. Os rios estão poluídos, as pessoas 

jogam lixo nas ruas e entopem os bueiros. Acho que (enchente) é falta de investimento do 

governo também. Inclusive acontece sempre nas partes mais pobres da cidade.” (Marcelo) 

 

“Tô sofrendo com o sistema público. Tenho plano (de saúde), mas não funciona. É 

uma bosta. Não consigo nada com o plano. Tenho a vantagem que tenho muitos amigos 

médicos. Um é ortopedista, me trata a coluna, faz exames e me passa a receita. Outro é 

cardiologista. Uma outra me ajudou com esse negócio da cirurgia da vesícula, né?” 

(Marcelo) 

 

 “Por exemplo, calçada. No Japão, calçada é público. É responsabilidade do governo. 

Tooodas as calçadas são iguais porque são cuidadas pelo governo. Mas a limpeza das 

calçadas é responsabilidade tua. As calçadas estão sempre bonitas. As ruas não têm buraco. 

Os asfaltos são perfeitos. Por isso, os carros japoneses não se adaptam às ruas brasileiras. 

Tem muito buraco. Muitas valetas, muitas lombadas.” (Marcelo) 

 

 “Transporte público e segurança. Em alguns lugares em São Paulo me sinto 

insegura. No primeiro dia aqui que eu peguei um ônibus e foi a sensação mais horrível que 

eu tive. Porque eu achava que todo mundo era bandido, achava que as pessoas tavam me 

olhando torto, pensava 'não precisava ter colocado esse relógio, não precisava usar essa 

bolsa', me senti insegura. Peguei esse ônibus na zona norte, um lugar que eu não conhecia. 

Logo no começo também peguei um problema no metrô que lotou a plataforma, na linha azul, 

as pessoas começaram a passar mal, ninguém dava informação, tinha tanta gente que não 

dava mais pra sair. Um horror.” (Livia) 

 



74 
 

 “O brasileiro aprende rápido. E o que me incomoda é que o brasileiro é um povo 

aberto a isso. Só que não busca isso. São Paulo, de uma forma ou de outra, ainda tem metrô, 

ainda tem ônibus, uma certa lógica de engenharia de trânsito. São Paulo, por pior que seja, 

ainda é melhorzinha que outros lugares. Urbanisticamente o Brasil é quase inviável. Em 

termos de violência, de trânsito, do desrespeito do pensamento individualista. Eu não vejo a 

roda andar pra frente. Sinceramente. Não vejo.” (Julio) 

 

 “Eu acho brutal a diferença (entre Brasil e outros países). Eu iria pra qualquer 

lugar. Até para os EUA. Por mais que eu seja mais europeu, tem coisas nos EUA que eu 

gosto. Eu não vejo São Paulo superar um abismo de qualidade de vida num período de dez, 

15 anos. Não vejo nem cortar pela metade. Nem trânsito, nem violência, nem nada. Sou um 

total descrente com o Brasil.” (Julio) 

 

Mobilidade 

 

Um dos grandes desafios de São Paulo é a mobilidade urbana. Deslocar-se pela cidade 

pode virar um martírio nos horários de pico. Seja de carro, ônibus, trem ou metrô. Quem tem 

carro, fica parado no trânsito e corre o risco de sofrer arrastões nos congestionamentos. Já o 

transporte público é lotado de tal maneira que as pessoas chegam a ser agressivas. Muitas 

passam mal. Não é incomum o sistema de trem/metrô apresentar panes e parar, especialmente 

quando chove. Os ônibus também passam por problemas em dias de chuva. Basta a 

precipitação ser um pouco maior e muitas vias alagam. Isso atrasa a circulação de ônibus. As 

comparações com outros países são das mais intensas quando se aborda a mobilidade entre os 

emigrados: 

 “Em Tóquio usava transporte público, ninguém usa carro. Nem quem tem carro. 

Trem, metrô, é um por quarteirão. Todos têm uma estação. Não quer passar calor na rua? O 

metrô tem ar condicionado! Você não quer nem andar. Tudo passa por baixo. Nos outros 

países as ruas são preparadas para os ônibus passarem. São bem asfaltadas, bem 

urbanizadas, os pontos de ônibus são mais confortáveis, você não fica tomando chuva. Lá no 

Japão, os pontos de ônibus são eletrônicos. A luz fica piscando e fala 'o ônibus está a três 

metros daqui; o ônibus está a dois pontos daqui; o ônibus está chegando'. E chega! E tá lá, 

no horário! E tem ar condicionado, o motorista é de uma educação... Eles têm microfone, 

usam luva, chapéu, tudo uniformizado. Falam 'o ônibus vai dar a partida; estão todos 

confortáveis?'. Fecha a porta e pede para ninguém se levantar, que ele vai dar tempo de 
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todas as pessoas descerem. Se estiver cheio, levanta e pede educadamente para as pessoas 

irem mais para o fundo. Ele não é só motorista. Ele tá lá controlando, organizando. Não é só 

um motorista de ônibus.” (Marcelo) 

 

 “É bom você poder confiar sim. Se eu sair cinco pras oito (na Suíça), sei que eu vou 

estar no lugar certo na hora que tenho que estar porque você pode confiar (no transporte 

público). Apesar que acontece sim atrasos. Mas eles já avisam 'está atrasado tantos minutos'. 

Você consegue se planejar. Diminui seu estresse. Você liga e avisa 'olha, o trem tá atrasado 

dez minutos'. É bom, mas você também é muito cobrado. Porque não tem desculpa. Por outro 

lado, ninguém tolera. 'Por que você não avisou? Eles avisam que o trem está atrasado'. Tem 

informação. É ótimo, mas eles também são tolerância zero.” (Ana Paula) 

 

“Cena chocante pra mim é o metrô cheio às seis horas da tarde e todo mundo fala ok, 

é aquilo todo dia e ninguém faz nada pra mudar. Tanto o transporte público quanto o trânsito 

de SP é um negócio que as pessoas deixam que aquilo faça parte da vida delas e tudo bem. O 

cara acha que ok ele ficar quatro horas por dia no trânsito ou pegar o metrô duas vezes por 

dia numa situação caótica, crítica e não fazer absolutamente nada pra mudar. Acho que as 

pessoas acabam sendo coniventes com isso, de certa forma. Vou mudar de apartamento 

novamente (mudou de casa quatro vezes em sete meses). Pra mim, preciso morar num lugar 

que eu consiga ir para o trabalho de uma maneira tranquila. Não vou suportar morar em São 

Paulo tendo que pegar metrô do jeito que eu pego, do jeito que as pessoas pegam assim. 

Talvez em algum momento eu precise disso. Mas com certeza tem que ser uma coisa 

tranquila. Ou tentar um horário alternativo no meu trabalho, fazer alguma coisa pra mudar e 

não pegar o metrô desse jeito. Não vou conseguir me conformar com isso.” (Livia) 

 

 “Eu tô usando a bicicleta aqui em São Paulo e é muito mais difícil, né? Eu não 

consigo ir a todos os lugares não é porque a cidade é impossível. É porque a cidade não é 

pensada para a bicicleta. Pra mim a bicicleta lá foi uma redescoberta. Eu usava na minha 

adolescência em Brasília. Ía pra escola de bicicleta.” (Marcus) 

 

 “Há um interesse nisso. E de dinheiro. Fui numa reunião do pessoal da 

cicloatividade com o pessoal da ong que tenta fazer de São Paulo uma cidade mais ciclável. 

Eu não ando porque acho seguro. Acho super perigoso. Eu ando como um ato de resistência. 

Tô colocando minha vida em risco. Se eu morrer fazendo isso foi uma escolha que eu tive. 
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Não é nada seguro. Você enfrenta milhões de argumentos. O primeiro é que o relevo impede. 

Aí, eu fui pra São Francisco. Se São Paulo é íngreme São Francisco é o que então? E lá eles 

têm uma cidade ciclável porque nenhuma cidade é íngreme por inteira. Ela é plana em 

alguns lugares. E onde em São Paulo estão as regiões planas? Nas avenidas. Então, tem que 

tomar o espaço do carro. Fazer ciclovia ali. Mas a prefeitura não quer fazer isso porque vai 

tomar o espaço do carro. Seria mais fácil e rápido pintar ciclofaixas e multar os carros que 

invadissem.” (Marcus) 

 

“São Paulo é uma desgraça. Uma cidade incapaz de ter uma rua lisa. O sacode me 

irrita mais do que o trânsito. Eu não ando de ônibus em São Paulo. Eu não tenho problema 

nenhum em falar que não ando de ônibus em São Paulo porque eu andei de ônibus cinco 

anos. Ou seja, meu problema não é com o ônibus. É com o ônibus em São Paulo. De metrô e 

trem eu ando.” (Julio) 

 

 “A questão de trânsito. Lógico qualquer cidade grande tem trânsito nos horários de 

pico. Mas lá eu saía de casa quinze pras oito, sabia que oito horas chegaria lá. Você 

consegue programar mais as coisas.” (Suzana) 

 

 “O transporte, pra andar, tem um caderninho (em Bristol, Inglaterra) com todas as 

linhas e horários dos ônibus. 11h02, 11h41. Você fica lá no ponto e o ônibus chega no 

horário. Você paga, ele espera você sentar e aí ele sai com o ônibus. Todos os ônibus lá têm 

lugar pra você entrar com sua bicicleta, carrinho de bebê. Abaixa, você entra e senta. Se eu 

tenho que ir para o Centro tenho usado o trem (mora na Vila Leopoldina). Não às 8h, que tá 

lotado do pessoal indo trabalhar, e volto no máximo 16h30, que depois tá aquele pico. Mas 

eu não pego trem a noite, tenho medo. Um sábado a gente foi de trem até a Paulista, pegando 

a linha amarela. Foi legal. Mas pegar nosso transporte no dia a dia?” (Suzana) 

 

“Mobilidade foi difícil. Me acostumei muito com o sistema de metrô lá. E voltei pra 

casa do meu pai. Queria alugar um apartamento, mas de cara não consegui. Estava muito 

caro, não consegui. Voltei determinada a não ter carro em São Paulo. Foi uma adaptação 

difícil. A desorganização também pegou. A coisa do jeitinho começa a incomodar mais.” 

(Andrea) 
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“(bicicleta) Ando mais no fim de semana. Mas ainda quero (andar mais durante a 

semana). Em Washington eu andava no dia a dia. E lá, claro, era mais fácil porque as 

pessoas respeitam a bike. Agora que eu mudei, que não tô na casa do meu pai que tinha dois 

carros que podia usar, vou voltar mais à bike. Acho que tá tendo uma mudança, sabe? Em 

relação à bike em São Paulo. As pessoas tão mais conscientes, tal. Eu tenho medo dos 

motoristas. No Brasil eles não estão preparados para respeitar uma bike. Tem briga clara 

com espaço. Os donos de carros acham que são só donos da rua.” (Andrea) 

 

Relações 

 

A dificuldade no se relacionar, tanto com pessoas próximas quanto no cotidiano, é 

destacado pelos brasileiros que retornaram. Desde diferença de opiniões até a educação com 

que tratam e convivem nos espaços públicos geram conflitos e a sensação de que a cidade (e o 

país) não consegue avançar. Para exemplificar, eles citam situações que experimentaram nos 

outros países. Também não deixam de apontar problemas que enfrentaram nas relações em 

outras nações em alguns casos: 

 

“As pessoas jogam lixo o tempo todo, destroem tudo, quebram. Acho brasileiro burro. 

Eles quebram coisas que são feitas pros pobres. Na verdade, as pessoas ricas tão cagando 

pra essas coisas que eles tão quebrando. Quebrou orelhão? E daí? A gente não precisa de 

orelhão, de lata de lixo na rua. Eles nem andam no meio da rua! Revoltados com quê, 

destruindo as próprias coisas? Praça pública? Praça pública é feita pra eles! Gente, pega 

metrô e destrói estação, e eles não conseguem trabalhar no dia seguinte. E aí?” (Marcelo) 

 

“O que eu consigo perceber é que as pessoas têm mais acesso às coisas. Inclusive, 

acho que as pessoas deveriam aproveitar mais isso... Eu achava esse povo a ralé da ralé... 

Agora, acho ótimo corinthiano ir pro Japão. As pessoas têm acesso mas deveriam aproveitar 

mais isso aqui dentro, crescer mais... Protestar mais em relação às coisas que elas têm 

direito e batalhar mais em grupo, ser mais unidos, como os japoneses fazem, sabe? As 

pessoas reclamam, mas precisam participar mais da comunidade.” (Marcelo) 

 

“Relacionamento humano é melhor aqui. Pra namorar é melhor aqui. Porque 

brasileiro só namora. É meio falta do que fazer. As pessoas não podem estudar, viajar, se 

especializar. Então, namora. Mas acho que é falta de oportunidade. Em outros países, vou 
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estudar, vou abrir uma empresa, vou viajar... As pessoas são tão preocupadas com elas 

mesmas que ninguém tem tempo pra ficar inseguro, tendo sonho de casamento. Acho tanto de 

país pobre. Pessoal lá só casa porque gosta mesmo muito daquela pessoa. Porque as pessoas 

estão tão ocupadas com tantos projetos de vida... Estuda dança, ou computação, ou tá 

viajando, ou vai reformar a casa...” (Marcelo) 

 

“Tenho pessoas que não conseguem se adaptar a minha maneira de ser, não 

conseguem me acompanhar. Sei que a gente não consegue mais se relacionar, sair junto, mas 

a gente tem aquele carinho de amigo. Tem uma amiga minha que não consegue mais se 

relacionar comigo. Eu percebi. Mas ela tá lá. Por exemplo, minha mãe morreu, ela foi a 

primeira a aparecer no enterro. Fala 'para de ficar viajando pelo mundo e arruma uma 

companhia pra você, pra construir alguma coisa'. Ela acha que eu tô brincando de viajar 

pelo mundo. Como se eu não tivesse construído nada. Mas eu tenho muito carinho por ela 

porque ela fez parte de momentos muito importantes da minha vida. A gente se fala por 

mensagem, se encontra. Vai numa reunião de amigos. Mas a gente não consegue mais 

conciliar, ela com as coisas dela e eu com as minhas.” (Marcelo) 

 

“Por ser estrangeira, às vezes eles tratam mal estrangeiro (os suíços). Por exemplo, 

eu fui no seguro desemprego. Fazia uns três meses que eu tava lá. A atendente me falou uma 

coisa que não entendi. Eu pedi pra ela repetir. Eu disse “não tô entendendo”. Ela repetiu, 

não entendi e perguntei 'você não fala inglês?' Aí, ela começou a gritar, a falar mais alto. Eu 

comecei a rir. Eu continuei não entendendo. Se você não entende a língua eles te tratam 

mal.” (Ana Paula) 

 

“Meu filho é muito brasileiro. E não é porque eu empurrei ele pra ser brasileiro, não. 

É dele. Ele é uma criança extremamente ativa, esperta, cativante. Então, ele fala com todo 

mundo, que é diferente da criança de lá. Não beija, não conversa, não dá um sorriso pra um 

estranho. Ele ía na creche duas vezes por semana. Que eu ia trabalhar e ele ia pra creche. A 

professora, a tia lá que cuidava dele, um dia falei 'vai lá dar um beijo nela'. Porque as 

crianças dão a mão. É, tem três anos! Ele chegava lá pra dar um beijo nelas, elas derretiam! 

Porque criança nenhuma faz isso.” (Ana Paula) 

 

 “Pessoal era muito mal informado. Achava que eu morava na rua. Por eu ser 

branquinha falavam 'mas você é brasileira mesmo?' (risos) Eu falava, tem muitos branquelos 
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no Brasil. E muitos achavam que meu marido me tirou daquela vida horrenda. Tinha uma 

senhorinha 'ai, seu marido foi te buscar no Brasil?' (risos). 'Não foi, querida. Meu pai é que 

me liberou pra ele'. E tinha um povo arrogante. E quando eram arrogantes eu era também. 

'Ah, mas você tá muito melhor aqui'. 'Não, não tô não. A senhora me desculpa mas aqui não 

tenho empregada, faxineira, lá eu não lavava, não passava, não cozinhava.' Aí, baixa a bola. 

Mas eram raros.” (Ana Paula) 

 

“Vi várias manifestações enquanto eu tava lá e eles têm uma coisa forte, 

principalmente na Inglaterra, deles respeitando muito a questão da monarquia e respeitando 

a rainha. E eles mesmo sendo muito patriotas têm uma coisa que brasileiro não tem que é 

assim 'esse país é meu e vocês não podem fazer o que quiserem com ele', sabe? Acho que isso 

é uma coisa muito forte pra eles mesmo tendo o respeito. Eles não abaixam a cabeça para 

decisões que são tomadas fora daquilo que eles acreditam. (Livia) 

 

 “Eu já era crítica, mas me tornei muito mais depois que voltei. Mas ao mesmo tempo 

acho que nada mudou. As relações continuam iguais. Acabei estreitando relações com 

amigos que eram amigos meus aqui no Brasil que passaram a morar na Europa e a gente 

passou a se encontrar mais lá do que a gente se encontrava no Brasil. Eu tomo muito cuidado 

também pra não parecer esnobe. Procuro não falar, assim, em novas rodas, novos 

relacionamentos, que eu morei em Londres pra não soar uma coisa esnobe. Se de repente 

alguém perguntar ou até tocar num assunto próximo eu até posso falar. Mas eu evito.”  

(Livia) 

 

“Hoje, converso muito com a Claudia (esposa), realmente não me vejo o resto da vida 

aqui. Não considero dificuldade de adaptação. Mas quando falo as pessoas ficam muito 

irritadas. Tenho que melhorar nesse meu aspecto… não perco uma discussão quando acho 

que tenho que defender meu ponto de vista. Deveria ligar o foda-se pra algumas coisas. A 

reação das pessoas é 'volta pra lá então'. Pra mim, patriotismo é uma das grandes idiotices 

que inventaram na humanidade. Pra mim patriotismo gera guerra. As pessoas deveriam se 

preocupar em fazer o meio delas melhor e respeitar o direito e o espaço do próximo. Aqui no 

Brasil a gente respeita muito pouco o espaço do próximo. E onde isso se aflora é no trânsito. 

É o maior exemplo. Respeitam enquanto tá tudo bem. Parou o trânsito é na porrada. Acho 

que esse é o grande problema no Brasil. Esse é o por que nós não vamos chegar na Europa 

nunca. Precisa de 300 anos, gerações e gerações, que é não respeitar o espaço do próximo. E 
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o pensar de forma individual por cima do coletivo. Nós brasileiros pensamos em nós antes de 

pensarmos no grupo em que estamos.” (Julio) 

 

 “Meu grupo daqui, que cresceu comigo, o cara não consegue entender que ele falar 

'não tenho nada contra homossexualismo, mas não gosto de viado se beijando no metrô' que 

isso é homofobia. O cara não consegue entender que ele é um ser intolerante. Isso é muito 

frustrante pra mim. Tanto quanto os fatores urbanísticos da vida em São Paulo.” (Julio) 

 

 “Aqui, eu saía na rua e não conhecia ninguém. Porque nem cheguei a de fato morar 

no apartamento da Leopoldina (logo foi morar na Inglaterra). Não conhecia ninguém aqui no 

bairro. As pessoas falando português. Parece meio ridículo isso. Mas tá tão acostumado com 

o inglês, escuta outra língua, mas ficava sozinha em casa. Eu fiquei perturbada. Meio 

deprimida. Umas duas semanas. Voltei no final do ano. Dezembro tava quente e minha 

pressão começou a cair. Fui três vezes ao pronto-socorro porque minha pressão chegou a 6 

por 4.” (Suzana) 

 

“Aqui tem coco de cachorro na rua. Lá você sai com seu cachorro na rua, vai nos 

parques, todo mundo leva churrasquerinha (parece uma bandejinha de alumínio), vai lá e faz 

churrasco, faz muito piquenique. No final do dia, você vai no parque, parece que não teve 

ninguém. Coco de cachorro, você pode sentar na grama que não tem. Ele fez coco você tem 

que catar. Sempre tem alguém olhando. Se alguém vê que a pessoa largou coco lá, vão lá na 

tua casa levar de volta, além da multa. Aqui, tá cheio. Vem o cara com o cachorro fazer coco 

no jardim do teu prédio. Essa falta de respeito com o outro é um absurdo. Muito me 

incomoda. Lá não tem isso. Você não incomoda o outro. Você não pode incomodar o outro. O 

horário do barulho é às dez? É as dez. Eu não tenho que ligar pra portaria pra pedir pro 

vizinho baixar o som. Eu não preciso fazer isso. As pessoas me acham uma chata.” (Suzana) 

 

“As pessoas são muito duras (nos EUA). A adaptação foi difícil. As pessoas são secas. 

Nos Estados Unidos em geral. No sul dizem que as pessoas são melhores. Não cheguei a ir. 

Mas por telefone, no trabalho que eu fazia às vezes tinha que ligar pra prefeituras, as pessoas 

eram mesmo muito mais legais. E até no meio-oeste. As pessoas são mais simpáticas. Mas na 

costa leste, Nova York, Boston, Washington, as pessoas são muito grossas, muito fechadas. 

No começo foi meio difícil, sabe... Todo mundo é grosso o tempo inteiro, você acaba ficando 

grossa, cria uma casca. Lembro que quando voltei ao Brasil e a mulher sorriu pra mim na 
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farmácia, fiquei super feliz (risos). Ninguém te ajuda, tudo é muito você sozinha pra fazer 

tudo. Acho que também eu cresci. Aprendi a me virar muito morando lá.” (Andrea) 

 

“As pessoas, sabe? Eu sentia muita falta das pessoas do Brasil, acho o povo 

brasileiro muito melhor que o americano no geral. As pessoas são mais educadas, abertas, 

mais de bem com a vida. Eu achava que todo mundo era mal comido nos Estados Unidos 

(risos). Pensava, pô vai fazer alguma coisa pra liberar isso (risos).” (Andrea) 

 

Violência 

 

As estatísticas de violência, na percepção dos brasileiros retornados, parecem nunca 

mudar, independentemente de uma melhora na situação econômica do país. Parte deles 

lembra que a violência se manifesta de diferentes formas. Inclusive no trânsito, algo que não 

identificavam no exterior. No discurso dos entrevistados, a agressividade das ruas de São 

Paulo é um dos principais motivos que os leva a cogitar voltar a residir fora do país. Eles têm 

a sensação de que a violência está aumentando ao invés de regredir como reflexo de índices 

sociais mais igualitários: 

“Lógico, ele (o marido suíço) sabe os perigos que tem, se preocupa comigo, com o 

Nik (filho). Assim, onde a gente foi morar... Ele queria que fosse um condomínio, que tivesse 

segurança. Ele 'eu preciso saber onde você vai estar'. Porque eu vou ficar na rua com o 

menino, eu que vou pra banco, pra não sei onde, pra levar pra escola, ir no mercado. O 

trajeto dele é casa-trabalho, trabalho-casa.” (Ana Paula) 

 

 “O papo do adaptar ao Brasil foi uma grande balela na verdade. Fiquei minha vida 

inteira em São Paulo. Ah, me desacostumei com a violência? Sim. Mas você não se 

desacostuma a ponto de não saber mais como lidar com isso. Simplesmente, aprendeu que 

existe um jeito diferente de viver. E quando eu voltava pra São Paulo todo ano, eu já mudava 

o chip pra olhar pelo espelhinho do carro, trancar a porta, fechar o vidro.” (Julio) 

 

 “Essa cidade é muito imprevisível. Aqui na rua do lado, na Pedroso, onde tem essa 

agência do Banco do Brasil, do lado do Itaú? Antes de ir para o Canadá eu estava voltando 

de uma balada às 5h30. Teve dois rapazes roubando com maçarico o caixa eletrônico do 

Itaú. Aí, dois policiais pararam no mesmo momento que eu tava entrando em casa. Eles 

tavam terminando o expediente deles, foram sacar dinheiro, os bandidos viram e sentaram o 
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dedo. De fuzil. Um dos policiais morreu. Aqui. E assim, tem duas entradas pra chegar na 

minha casa. Uma delas eu teria passado na frente e visto o tiro de camarote.” (Marcus) 

 

 “Me incomoda muito as pessoas se acharem donas do espaço público. São Paulo 

principalmente é uma cidade que privatiza muito o espaço público. Se você pega um carro 

você consegue alinhar 12 bicicletas no espaço de um carro. Isso me incomoda. A violência no 

trânsito é tão besta. Andando de bicicleta comecei a ver umas barbaridades que são 

cotidianas. As pessoas não querem ceder um espaço pra bicicleta que nem toma o espaço 

delas.” (Marcus) 

 

 “A violência se expressa de várias formas. Quando você vê o quão banal ela se 

expressa em São Paulo. Semana passada um cara me xingou porque eu tava atravessando um 

cruzamento. Eu retruquei. Aí, ele passa com o carro e fala 'ó, você fica esperto, heim? 

Porque se eu ver você de novo no cruzamento vou passar por cima.' É o poder público que 

não age. São poucos agentes de trânsito. O que é prioridade? As escolhas de prioridade aqui 

em São Paulo não são do bem coletivo. São de minoria abonada, abastada, besta. Porque 

essa minoria, sem perceber, se prejudica com essas escolhas.” (Marcus) 

 

“Acho que a gente vive meio que numa bolha, assim... Nos lugares que eu vou, onde 

eu vivo, segurança não é uma preocupação tão grande. Não vejo isso acontecer. Tenho 

amigos que já foram assaltados, mas não é muita gente. Eu morava em Perdizes, agora tô no 

Jardins. Minha família tem mais receio que eu. Meu pai já sofreu sequestro relâmpago. As 

pessoas têm a sensação de que andar de carro é mais seguro, mas acho o contrário. É muito 

mais fácil você ser assaltado de carro do que de táxi ou de ônibus. Vou trabalhar nos lugares 

com laptop na bolsa e nunca tive problema. Eu trouxe uma bike de Washington que é bem 

cara. E fiquei assim porque sabia que tava tendo roubo. Fiz um seguro de R$ 400 por ano.” 

(Andrea) 

 

Desigualdade 

 

Uma das consequências da estabilidade econômica para os brasileiros foi a 

possibilidade de aquisição de bens de consumo. Mais emprego, salários melhores e dinheiro 

circulando no mercado, porém, não necessariamente significou queda na desigualdade. Os 

índices são melhores do que no passado. Há mais crianças na escolas, cresceu o número de 
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universitários. O Bolsa Família empoderou mulheres que conseguiram manter os filhos 

estudando e alimentados com a renda recebida pelo benefício. Mas as mazelas ainda são 

muitas – e possíveis de serem verificadas na cidade de São Paulo. Más condições 

habitacionais, falta de saneamento básico, menos oportunidades de trabalho e estudo superior 

nas áreas periféricas. Os emigrados percebem que, em muitos casos, nada mudou. Incluem-se 

aí manifestações de intolerância e de preconceitos em geral. Até falta de conhecimento do 

próprio país para tecer observações sociais mais abrangentes e justas: 

“Ah, de jeito nenhum (sobre se o preconceito lá é maior do que no Brasil). Tem uma 

segurança social muito mais intensa. Eles têm uma política que por exemplo, o governo 

federal e o governo quebequense, eles têm política de ocupar cargos públicos com uma 

porcentagem de minorias visíveis. Chineses, negros, indianos, latinos, e agora incluíram a 

língua também. Quem não é francófono, quem não é anglófono. É uma política que dá conta 

como um todo. Não. Porque no mercado privado ela não entra. Mas já resolve em alguns 

pontos. Ajuda muito. Um negro? Um nordestino em São Paulo? Rio Grande do Sul? Se 

ferra.” (Marcus) 

 

 “O cosmopolita, de gente com cabeça aberta... Não enxergo. De jeito nenhum. 

Existem grupos de pessoas diferentes. Essa ideia de cosmopolita não acho que abrange a 

cidade inteira. Tem bairros, existem grupos de pessoas, ou classes, que são, que aqui têm sim 

essa possibilidade. Aqui tem pessoas que se respeitam. Coisa que na Baixada Santista (onde 

nasceu) não vejo em lugar nenhum. Acho mais conservador lá. Em São Paulo existem grupos 

que são menos preconceituosos. Acho que nem dá pra dizer que existe um grupo que não seja 

preconceituoso, que não tenha nenhum tipo de preconceito. Mas acho que existe quem se 

respeita mais. Mas também não é a cidade toda que tem esse pensamento.” (Livia) 

 

  “Falo pra todo mundo. São Paulo é uma merda. Mas se é pra morar no Brasil eu não 

consigo morar, não dá pra não ser em São Paulo. O brasileiro, em regra, viaja muito pouco. 

E conhece muito pouco o Brasil. O paulista conhece pouco, mas o cearense também conhece 

pouco. Uma coisa que eu reparei na Europa é que o europeu sai muito, viaja muito, dentro 

do país dele mesmo e outros países. O espanhol conhece de fato o país dele. O brasileiro não 

conhece seu próprio país. Tenho certeza absoluta. São vários fatores. Viajar dentro do Brasil 

é muito caro. Pra Europa e EUA é quase o mesmo preço. Então, por que o cara vai pra 

Fortaleza se ele pode ir pra Miami? E vai comprar tanta coisa que vai sair mais barata a 
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viagem por causa das compras de roupa, de eletrodoméstico. Pra onde eu fui fazer o enxoval 

da minha filha? Fui para os EUA. Muito mais barato.” (Julio) 

 

“Uma coisa que me incomoda demais no Brasil - e isso eu gosto muito nos EUA - é o 

que minha filha vai ser quando crescer. Ou meus sobrinhos que hoje têm 15, 16, 17 anos. Se 

a minha filha for a maior cientista nuclear que o mundo pode ter ou meu filho, que talvez eu 

tenha, for um baita ginasta olímpico, eles não vão conseguir descobrir isso aqui no Brasil. Se 

eu for um jogador incrível aos 20 tenho que parar pra fazer faculdade se quiser ser alguma 

coisa. Por isso gosto muito dos EUA. Os caras têm uma força universitária de 

conhecimento… Na Europa eles têm menos. Mas no Brasil a gente não tem nada. Olho pra 

minha filha e penso 'meu, o que essa criança vai ser no Brasil?' O país é um poço de 

desperdício de talento. Desperdício é a melhor palavra que define o Brasil.” (Julio) 

 

Vantagens de São Paulo 

 

São Paulo, a cidade de que tem tudo. E brasileiro, o povo do calor humano. Essas duas 

características se destacam no discurso dos emigrados como vantagens de voltar do exterior e 

viver na capital paulista. Ofertas culturais, urbanidades, todos os tipos de serviços e maiores 

chances de empregabilidade fazem de São Paulo o melhor lugar do país para tocar a vida, 

segundo aqueles que retornaram. Apesar dos inúmeros problemas. É como se as desvantagens 

fossem gritantes, mas ainda existem algumas compensações na opção deles pela cidade. Na 

comparação, o lado positivo é bem menor do que o negativo. E, por isso, continuam olhando 

os movimentos lá fora, para saberem se é hora de tentar de novo a vida no exterior: 

 “Classificaria (São Paulo como cosmopolita). Pra mim sempre foi Tóquio, Paris, 

Nova York e São Paulo. São as cidades, pra mim, né? Acho assim... tem atraso pra certas 

coisas, tem pessoas que não conseguem viver esses atrasos, as pessoas que têm mais acesso 

às coisas. Mas acho que tem muita oportunidade, tá crescendo. Tô achando legal essa 

história de Copa do Mundo, de reforma na cidade inteira, aeroporto.” (Marcelo) 

 

 “É muito bom porque o dia que eu quiser ir num restaurante japonês que eu nunca 

fui eu vou ter essa coisa. O que a gente quiser a gente tem, a qualquer hora! São Paulo te 

oferece tudo! É bom demais!!” (Ana Paula) 
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 “A Espanha não é perfeita. Longe disso. Mas tem muita coisa legal. E coisas que são 

uma merda. Serviço em restaurantes, a Ibéria, a Telefônica, o banco. Os serviços em geral, 

na Espanha, são piores do que aqui em São Paulo. Não digo que no Brasil. Digo aqui em São 

Paulo.” (Julio) 

 

“Eu acho São Paulo uma cidade de merda, muita ruim pra se viver, que tem algumas 

coisas boas. Que são as coisas boas que fazem no subconsciente as pessoas acharem que São 

Paulo é uma cidade boa. Por exemplo, você ter grandes opções de culinária, restaurantes 

muito bons, ter uma oferta cultural grande de cinema, de teatro… Que mais? (risos). Acabou! 

Sim, de emprego.” (Julio) 

 

“A sociedade quebequense é uma sociedade muito acolhedora da porta pra fora de 

casa. Da porta pra dentro eles não são acolhedores. Você andando na rua é muito bem 

tratado, as pessoas são educadas, te atendem bem, são gentis. Mas as pessoas não mantêm 

uma relação interpessoal. Não te convidam pra tomar um café em casa, não te convidam pra 

tomar uma cerveja. Eu tinha amigos canadenses que eu fiz antes, né? Eles são legais, mas 

mesmo assim há um limite, né? Por exemplo, se você é minha amiga e tá vindo morar no 

Brasil, pra um brasileiro não custaria falar 'dá pra você ficar uma semana aqui em casa'.” 

(Marcus) 

 

 “Sentia falta do calor humano. Lá no Canadá se você não tem nada o governo te dá 

alguma coisa. Mas as pessoas não tão nem aí pra você.” (Marcus) 

 

“Acho que a qualidade de serviço em São Paulo é das melhores do mundo em 

restaurante, hotel... Rio de Janeiro já é bem pior. Não dá pra comparar. Saiu de São Paulo é 

outro mundo no Brasil. Recife, é muito pior... Mas São Paulo é bem comparável a Nova York, 

Washington em termos de serviço. Isso pelo menos a gente tem bem.” (Andrea) 

 

Um ano após a volta 

 

  Três dos emigrados contaram suas percepções sobre a cidade de São Paulo após um 

ano desde a primeira conversa para nosso trabalho. Foram os três primeiros entrevistados. 

Marcelo é o mais insatisfeito com a situação. Apesar de receber propostas, demorou para 

aceitar um emprego porque considerava os salários muito baixos. Após mais de um ano sem 
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colocação, aceitou uma vaga em um hotel. Mas ressaltando que “o salário é ridículo”. Ele 

cogita muito em breve tentar novamente a vida no exterior. 

Ana Paula não pensou em deixar o Brasil. Mas pensou em deixar São Paulo. Trânsito 

e segurança, coisas que ela não se preocupava na Suíça, se tornaram preocupações constantes. 

Conseguiu emprego, mas se sente privilegiada. Ao conversar com amigos da época da 

faculdade, percebe que muitos têm dificuldade para se colocar e manter no mercado de 

trabalho. 

Livia não pensa em sair nem de São Paulo e nem do país. Se sente feliz e realizada 

profissionalmente. Mas o custo de vida e a segurança a deixam alarmada. Diz que quase não 

sobra dinheiro no final do mês e toma precauções ao sair de casa e não ser vítima de 

violência. 

A seguir, os três depoimentos: 

Ana Paula: 

“Aqui é muito gostoso, bem tranquilo, tem um jeitinho de cidade do interior. Ainda 

tem muitas árvores pela rua e o trânsito aqui é mais tranquilo (fora do centro).Tenho quase 

tudo o que preciso na mão. Porém, a desvantagem é que preciso do carro pra tudo! A única 

coisa mais perto de casa é um Pão de Açúcar que fica 10 minutos a pé. 

Claro que o trânsito de São Paulo estressa qualquer um. É um absurdo o tempo que 

se perde dirigindo, parado no trânsito. Acho que as distâncias não são tão ruins se 

considerarmos o tamanho de São Paulo. O que dificulta é o trânsito. É sempre assim, ir de 

um lugar ao outro sem trânsito leva 20 minutos. Com trânsito uma hora ou mais, isso 

desanima muito e muitas vezes. E aí, entra o quesito segurança, que é o que mais nos 

preocupa. Além de ficar parado no trânsito você tem que rezar para que nada te aconteça. E 

isso foi uma das razoes de eu querer morar em Alphaville, que não é um lugar 100% seguro, 

porém muito mais tranquilo do que a capital. Aqui em Alphaville consigo relaxar mais do que 

quando estou em São Paulo. Pagamos muito, um preço alto, muito imposto e recebemos 

muito pouco em troca. Sinto falta disso, da segurança e de pagar impostos e ter um bom 

transporte público, de uma boa infraestrutura, de justiça! 

Atualmente trabalho com uma prima que tem um salão de beleza e já possuía uma 

sala, separada, toda montada para a estética e assim fui trabalhar com ela, fazendo a 

fisioterapia dermato-funcional. Não trabalho em São Paulo, fico aqui em Alphaville. Acho 

que as coisas estão mais ou menos do jeito que eu pensava. Tive a sorte de não ter que entrar 

em competição para conseguir emprego. Conversei com alguns amigos da faculdade e claro, 
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que todos falam que a situação está difícil. Mas quando fui embora do Brasil, nove anos 

atrás, a situação também estava difícil. No Brasil, a situação está sempre difícil!!! 

Não pensei em deixar São Paulo, mas se eu pudesse escolher, mudaria para Santos, 

que era a minha ideia inicial.” 

 

Marcelo: 

“Estou morando com meu pai. Um ano e meio. Gosto menos do bairro atual 

(Ipiranga) que de onde morava no Japão. O meu apartamento anterior era todo decorado 

por mim, espaço meu, no local que eu amava e com todo conforto na vizinhança. A única 

vantagem do bairro atual é que meus quartos são mais espaçosos e tenho velhos amigos de 

infância da qual estou me relacionando muito bem. 

Minha relação (com a cidade) está meio duvidosa. Já fui assaltado duas vezes desde 

que voltei e no período de um ano. Muita insegurança e medo. Trânsito não me afeta, no 

Japão tínhamos muito também, não estresso com isso. Mas vejo que os brasileiros não têm 

educação no trânsito e muito menos paciência. Eu ainda uso transporte público e não estou 

tendo problemas. 

O país está muito inseguro, mas só posso dizer o que sinto em São Paulo. Custo de 

vida está bem mais alto que no Japão. Fiquei abismado. O metrô expandiu a linha, então, 

ficou mais fácil de se locomover. Estou preocupado sim. O crescimento econômico aqui pra 

mim é falso, todos endividados, custo de vida alto. Falta de mão de obra especializada é um 

fato falso, pois o mercado não dá oportunidades. 

Estou trabalhando há 15 dias, mas não estou satisfeito. Voltei para minha área de 

atuação de formação, mas o salário é simplesmente ridículo. Mas o trabalho eu tenho 

domínio e estou gostando. Você pergunta se estariam melhores no Japão? Não posso dizer. O 

mercado lá também é muito exigente. Mas é mais gratificante trabalhar lá pois você é cem 

porcento reconhecido como profissional. 

Gostaria muito de deixar São Paulo se tivesse oportunidade. Gosto muito do Sul. Mais 

limpo, civilizado, organizado e seguro. Penso sim em morar fora. Aqui no Brasil a qualidade 

de vida é muito ruim. Se pudesse gostaria de ir para os EUA ou mesmo quem sabe retornarei 

para o Japão.” 
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Livia: 

“Estou morando no bairro Paraíso. Dividindo apê com uma amiga. Estou aqui há 

nove meses. Prefiro esse apartamento, por ser mais novo e dividido apenas com uma pessoa. 

A desvantagem é que fica um pouco mais longe do meu trabalho e é mais perigoso do que o 

anterior (que era no Jardins). A vantagem não é pelo local, mas sim a infraestrutura do 

prédio. Mais satisfeita, porque hoje tenho mais amigos. Continuo apaixonada por tudo o que 

a cidade oferece de entretenimento. 

 

Não pego trânsito, pois trabalho a apenas três estações de metrô da minha casa. As 

distâncias são grandes, mas como moro próximo à Paulista acabo não tendo essa sensação 

que em alguns momentos é negativa. O custo de vida é absurdo e sobra pouco no fim do mês. 

Não me sinto segura e por isso quase não saio aos fins de semana sem ser de carro. Como 

não tenho, uso carona dos amigos ou peço táxi. O transporte público é precário para a 

cidade e população em geral, mas o pouco que preciso é satisfatório. 

Problemas na economia? Sim. Acredito que sentiremos os pontos negativos de fato em 

2015. Estou bem. Mudei de emprego há um mês, estou mais feliz pois voltei a trabalhar na 

área que estudei e de fato sou apaixonada. Topei ganhar menos, mas com a possibilidade de 

crescimento e desenvolvimento profissional. Não, não esperava estar feliz profissionalmente, 

como estou. Achei que ainda estaria insatisfeita. 

Não penso hoje e não pensei no último ano (em voltar a morar fora). Talvez daqui 20 

anos. Hoje estou satisfeita e feliz com a cidade, mesmo com todas as dificuldades, aqui temos 

acesso a pessoas e culturas diferentes, o que não acontece em uma cidade menor.” 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A migração internacional não é uma invenção dos séculos XX e XXI ou da 

modernidade. É parte da história da humanidade, embora tenha aumentado em volume e 

significância desde 1945 e, mais particularmente, desde meados dos anos 80, quando ganhou 

diversidade. Hoje, a crescente importância das migrações internacionais no contexto da 

globalização tem sido objeto de um número expressivo de contribuições importantes, de 

caráter teórico e empírico, que atestam seus significados e suas implicações (PATARRA, 

2006).  

As reflexões sobre o tema abordam transformações econômicas, sociais, políticas, 

demográficas e culturais em andamento no âmbito internacional. São mudanças 

desencadeadas pelo processo de reestruturação da produção, o que implica novas modalidades 

de mobilidade do capital e da população em diferentes partes do mundo. As novas 

modalidades migratórias, assim como a própria definição do fenômeno migratório, devem ser 

revistas. Sem esquecer que tais fluxos constituem a contrapartida da reestruturação territorial 

planetária intrinsecamente relacionada à reestruturação econômico-produtiva em escala 

global.  

Assim, nesse contexto, a migração hoje é descentralizada, temporária, de riscos 

calculados, mas que não deixa de gerar conflitos. É global e regulada. Nunca um fenômeno 

isolado. Para Martine (2005), a migração internacional, no contexto da globalização, não 

somente é inevitável, como seria potencialmente positiva. O deslocamento espacial maciço 

deve ser entendido como parte das estratégias de sobrevivência, de impulso para alcançar 

novos horizontes, e a globalização, de aumento do fluxo de informações a respeito dos 

padrões de vida e das oportunidades existentes ou imaginadas nos países industrializados. 

Cresceu, inclusive, o fluxo de migrantes qualificados entre diversos países. 

No entanto, as fronteiras que se abrem para o fluxo de capitais e mercadorias, estão 

cada vez mais fechados aos migrantes. Trata-se de uma contradição que define o atual 

momento histórico. O resultado é um aumento de indocumentados e do tráfico de pessoas 

pelas fronteiras. Na globalização, capitais, tecnologia e bens circulam livremente. As pessoas, 

não.  

Dentro do atual contexto global e da ideia de novas realidades migratórias, se 

encaixam os brasileiros retornados. Eles exemplificam bem quanto a migração não é mais tão 

definitiva e apresenta novas condições. E como, ao contrário do passado, as pessoas têm mais 

mobilidade e possibilidade de transformarem suas vidas de acordo com necessidades sociais e 
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econômicas. Ao mesmo tempo, quanto o migrar, o mover-se, deslocar-se de um lugar ao 

outro, implica necessariamente o contato com o diverso, pertencer a uma cultura, a uma forma 

de compreender o mundo e passar a conviver com outra, a partir do deslocamento geográfico 

(OLIVEIRA, 2012:85).  

Esses brasileiros voltaram acreditando na estabilidade da economia do país, que 

resistiu bem a uma crise que afetava nações ricas nos anos 2000. Também entenderam que a 

tranquilidade de um mercado com empregos e salários em expansão resultaria em melhorias 

sociais e de infraestrutura. Especialmente na cidade de São Paulo, onde aportaram após o 

retorno. Numa maré de prosperidade nacional, parecia óbvio que a já rica capital paulista seria 

ainda mais beneficiada por um cenário tão promissor.  

Mas o que os entrevistados para este trabalho demonstraram em seus depoimentos foi 

a sensação de que a história se deu um tanto diferente do esperado. Diferente do que 

constatavam na mídia internacional, na mídia nacional (pela internet e canais a cabo) e no 

contato com amigos e familiares.  

Sim, eles notaram mudanças para melhor, como queda na desigualdade social e 

situação positiva de pleno emprego. Perceberam, no entanto, que os problemas ainda são 

muitos e as estruturas econômicas e sociais instáveis. Educação, que é o que sustenta um 

crescimento real e concreto, ainda deixa muito a desejar. O custo de vida em São Paulo é alto, 

os salários não acompanham os preços, a violência é latente, a mobilidade é precária, a 

habitação bem localizada e com boa infraestrutura é para minorias privilegiadas, nas quais 

parte deles até se enquadram, mas não consideram vantagem e nem correto do ponto de vista 

social a partir da percepção e experiência que tiveram lá fora. Alguns dos entrevistados 

cogitam, inclusive, uma nova imigração, outra tentativa de vida com mais qualidade no 

exterior.  

Há um ar de desilusão para Marcelo (que morava no Japão) e Julio (que residiu entre 

Inglaterra e Espanha). Eles vêem a sociedade estagnada e não acreditam num crescimento 

sustentável e contínuo nem para São Paulo e nem para o Brasil. Suzana (que viveu na 

Inglaterra) e Marcus (que passou um tempo no Canadá) não chegam a demonstrar desilusão 

no discurso, mas são muito críticos e indicam que as relações pessoais também estão 

carregadas de atritos. Ana Paula (Suíça) e Livia (Inglaterra) parecem mais bem adaptadas e 

felizes. Mas Ana Paula, que tem um filho pequeno, se preocupa com a insegurança e não 

descarta sair de São Paulo um dia. Livia, solteira, jovem e com carreira em ascensão, reclama 

muito do transporte e da necessidade de cuidados extras devido à violência. Mas ainda 

enxerga mais vantagens na vida paulistana. Andrea, apesar de apresentar o discurso mais 
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equilibrado entre vantagens e desvantagens na comparação entre Washington, Estados 

Unidos, e São Paulo, já avalia a possibilidade de, em alguns anos, novamente morar em terras 

americanas.  

Os retornados, enfim, entendem que o Brasil continua sendo o “país do futuro”. Que 

as condições melhoraram. Há, porém, tanto para “arrumar” que “nem em 30 anos de 

crescimento por aqui e 30 anos de recessão em países ricos” (como definiu Julio) serão 

suficientes para igualar estilo e padrão de vida, de educação e de oportunidades.  

São Paulo, é verdade, é a cidade que mais consegue se aproximar das vantagens que os 

emigrantes experimentaram como imigrantes. As desvantagens, infelizmente, também 

existem. Não sofrem, por exemplo, preconceito como no exterior (apesar dos relatos do tipo 

serem menores entre estes entrevistados, cujo perfil era de qualificação e ensino superior). 

Mas são obrigados a conviver com intranquilidade e dúvidas geradas por violência, preços 

altos, empregos com salários baixos. E será, inclusive, que esses empregos continuarão 

disponíveis? Se a desaceleração econômica e a inflação são reais, o que garante que o 

mercado de trabalho não será atingido?  

Ao mesmo tempo, países como Japão e Estados Unidos já se mostram em franca 

recuperação. Canadá e Suíça mal sentiram a crise. A Inglaterra também menos do que outros 

países e vai bem. Valeu a pena voltar?  

Sim, dizem eles. Mas por questões de laços de afeto. Especialmente para aqueles que 

ficaram muitos anos fora (Marcelo, Julio, Suzana, Ana Paula e Andrea). Apesar da sensação 

de não saber se foi bom negócio voltar, a saudade da família e dos amigos era grande. 

Retomar essa convivência é apontada como algo positivo e de imenso valor. Mesmo que 

existam atritos e por vezes eles se sintam pouco compreendidos, até deslocados. Ver 

sobrinhos crescerem, trazerem os filhos para crescerem junto dos avós, voltar para cuidar dos 

pais que estão envelhecendo, reencontrar amigos de infância é um lado bom e muito presente 

no discurso deles.  

Isso não impede de também carregarem a certeza de que, precisando ou desejando se 

reestabelecer novamente em outro país, o farão. Muito porque sabem que a tecnologia ajuda a 

manter a proximidade, a ir e voltar com frequência. Claro, ressaltando que se trata do caso 

desses brasileiros qualificados. Não seria assim para muitos imigrantes que enfrentam 

condições precárias e perseguições com a ilegalidade.  

Se considerarem estilo e padrão de vida, descartando laços de afeto, os entrevistados, 

no fim, não consideraram o retorno tão vantajoso quanto esperavam. Eles notam o Brasil 

como o país que se equilibra eternamente na corda bamba e vive com o “fardo” de país do 
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futuro (que parece sempre faltar algo para se concretizar). Se consideram mais críticos que a 

maioria das pessoas de seu convívio. E, por vezes, carregam uma sensação amarga de parecer 

que os demais não querem enxergar os problemas do país numa dimensão mais ampla, que vá 

além do próprio entorno. Eles sabem que essa espécie de acomodação é, justamente, uma das 

características que impedem que o Brasil se desenvolva mais. A população exige e fiscaliza 

menos do que deveria o poder público. Compactua no silêncio com o que vai mal.  

Compreendemos os sentimentos dos entrevistados diante do retorno. Acreditamos que 

a frustração para alguns se mostre grande porque havia por trás da volta a esperança de um 

país finalmente estável, no qual poderiam reproduzir a vida que alcançaram no exterior em 

termos financeiros, de segurança pessoal e estilo de vida. Conseguiram em parte. O 

desequilíbrio econômico ressurgiu, assim como os salários na capital não acompanham o 

custo de vida geral. Apesar de se estabelecerem em regiões nobres, sabem que pagam caro 

demais por isso e que a situação não garante a certeza de estarem inseridos numa sociedade 

próspera. A maneira como lidam com a atual realidade está também, claro, muito ligada a 

questões emocionais, personalidade, ao modo como se colocam no mundo e até o estágio da 

carreira em que se encontram (se há sucesso ou não, se deram alguns passos atrás ou têm 

perspectivas futuras promissoras). No entanto, apesar de serem olhares carregados de 

emoções subjetivas, particulares, para nós eles refletem a insatisfação de uma população que 

sofre com inconstâncias socioeconômicas históricas. Em certos momentos, as idealizações 

dos emigrados sobre o exterior podem parecer exageradas. Mas são, em nossa opinião, um 

termômetro do que talvez a população geral sinta sem saber expressar. Eles expressam porque 

têm parâmetros de comparação. 
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APÊNDICE  

Roteiro de entrevistas 

 

O roteiro abaixo serviu como guia durante as entrevistas com os brasileiros retornados. 

As questões não necessariamente foram colocadas na ordem que aparecem aqui e não foram 

as únicas a serem perguntadas. De acordo com a história particular de cada um, novos 

interesses sobre as trajetórias surgiram e acabaram acrescentados às conversas. O mais 

importante é que os discursos se mostrassem ricos em detalhes e consideramos que este 

objetivo foi alcançado. 

  

A ida 

- Idade, profissão, natural de? 

- Formação. Casado? Filhos? 

- Se tivesse que apontar pelo menos três características suas quais seriam? 

- Para qual país imigrou? 

- Quanto tempo morou lá? Em quais cidades? 

- Por que a escolha de imigrar? O que o motivou? Qual era o momento da sua vida quando 

tomou essa decisão? 

- Qual cidade vivia? Estava infeliz com o funcionamento dessa cidade, os serviços básicos 

oferecidos (educação, transporte, saúde)?   

- O que mais o incomodava em relação à qualidade de vida? 

- Qual era o objetivo? Ficar rico mesmo, ter a experiência de morar fora, aprender, ou 

sobreviver mesmo? 

- Em que trabalhava aqui no Brasil? Quanto ganhava? 

- Quanto tempo levou para tomar a decisão de partir? 

- Por que escolheu esse país especificamente? O que o atraiu? 

- Como foram os preparativos? 

- Foi sozinho ou levou a família? 

- Demorou para conseguir emprego? 

- Quais empregos teve? Em quais áreas? 

- Quanto ganhava por  dia/semana/mês? Em qual função ganhou mais? 

- Qual trabalho gostou mais de fazer? 

- Caso tenha levado a família, em que eles trabalhavam e quanto ganhavam? 

-  Aprendeu a falar o idioma local? Em quanto tempo? 

- Teve a oportunidade de estudar? 
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- Já conhecia outro  país? Já tinha andado de avião? 

 

O país adotado 

- Quando chegou no país, era aquilo que você esperava? O que não correspondeu a sua 

expectativa logo de cara? 

- A adaptação levou quantos meses? Ou nunca se sentiu realmente adaptado? 

- O que mais gostou no país?   

- Numa comparação com  o Brasil, o que era melhor e o que era pior? 

- O que era melhor,  superava o lado negativo? 

- As coisas/situações boas que experimentou (por exemplo: transporte eficiente, beleza 

urbanística, atendimento de saúde, educação, etc) você compara  com o que é oferecido no 

Brasil? E qual sua opinião? Ainda estamos muito atrás? Melhoramos? 

- Conseguiu ganhar  dinheiro como esperava? Foi mais ou menos que o esperado? 

- Tinha que enviar  dinheiro para a família? Guardava a maior parte? O que fazia? 

- Onde morava? Sozinho,  família, com amigos/desconhecidos? 

- A casa era melhor do que a que você vivia no Brasil? 

- Vivia com conforto? 

- O que fazia nas horas de lazer? 

- Conheceu os pontos turísticos do lugar em que morava? 

- Conseguiu fazer turismo no país de adoção? Exemplos. 

- Diria que realmente conheceu a cultura local? Exemplos. 

- O que conhecer esses lugares influenciou na sua vida? Sente que aprendeu mais? 

- Graças a morar fora, conheceu outros países além do que adotou? 

- Se eram funções “menores” do que as que exercia no Brasil, como se sentiu? Abalou sua 

autoestima? Se sentiu humilhado em algum momento? 

- Sentia muita saudade do Brasil? Como matava essa saudade? 

 

A decisão de voltar 

- Quando decidiu que era a hora de voltar? Foi por causa da crise? Os trabalhos diminuíram, 

os salários caíram? Quanto? 

- Você foi morar no exterior pensando em ficar lá de vez ou em voltar? 

- A ideia era voltar já ou ficar mais um tempo? 

- Achou que a crise  econômica seria passageira? 

- Lembra exatamente o dia que definiu sua volta? Qual foi a sensação? 
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- Conversou com a  família aqui no Brasil antes do retorno? Pediu a opinião deles? Foi uma 

decisão conjunta? O que eles acharam? Apoiaram? 

- No tempo fora, conseguiu juntar dinheiro como o esperado? Quanto? Se importa em dizer? 

- Voltou decepcionado? Se sentiu derrotado? 

- Muitos amigos e familiares que também estavam fora voltaram dos países adotados? 

- Qual foi a sensação na última semana/dia no lugar em que morava? Houve nostalgia, 

lamento em deixar o lugar para trás? 

 

O impacto da volta para SP  

- Qual foi a primeira sensação ao desembarcar na cidade? Foi de volta para a casa ou não? 

Ficou emocionado ao rever família e amigos? Pode descrever em uma palavra esse 

momento? 

- Como se sentiu na primeira semana? Em festa? Ou logo bateu um desânimo? 

- Veio morar em qual bairro? De qual bairro saiu? 

- Por que escolheu o atual bairro para morar: família, localização, condição financeira? 

- Quais mudanças na cidade foram mais notáveis para você nesses anos, tanto do ponto de 

vista positivo quanto negativo? 

- Diria que já se readaptou? Por quê? 

- O que o deixou mais chocado em relação aos problemas da cidade? 

- Você faz constantes comparações em relação ao lugar onde estava morando? Quais os 

mais constantes? 

- Tem a sensação, hoje, de que onde morava era melhor?   

- Quando estava no  outro país tinha a sensação de que o Brasil era melhor? 

- Você classificaria  São Paulo como uma cidade cosmopolita, moderna, ou é cheia de 

atraso? Por quê? 

- Acha a cidade cara? Em quê? Qual preço mais o espantou até o momento? 

- Qual sua opinião  sobre a quantidade de prédios que continua a ser levantada em SP? E a 

quantidade de carros? 

- Sente que SP é uma cidade mais opressora do que o lugar onde vivia? 

- Do ponto de vista  urbano, incluindo paisagem, facilidade/dificuldade de deslocamento, 

locais de contemplação (como parques), segurança de vias (estado de calçadas e ruas), se 

sente incomodado e “desrespeitado” com o plano urbano? 

- Acredita que o país está mesmo hoje melhor do que quando você partiu? Ou melhorou em 

alguns aspectos e piorou em outros? 

- Enquanto morava fora, tinha vindo visitar o Brasil? Quantas vezes?   



103 
 

 

Questões psicológicas 

- Depois de tanto tempo longe da família e dos amigos, como está essa convivência? 

- Sente que alguns  laços nunca mais serão os mesmos? Que se distanciou tanto que não 

consegue se reacostumar ou reaproximar? 

- Isso é difícil pra você? Ou era até esperado? Fica triste com essa situação? 

- Sente que evoluiu em alguns aspectos e os que ficaram não? Exemplos? 

- Quando faz comparações entre como as coisas funcionam em SP e como funcionavam no 

país em que estava, sente que as pessoas não o compreendem? Ou o consideram 

inconveniente ou esnobe? 

-  Você ficou rico como imaginava que ficaria trabalhando lá fora? Se sente decepcionado ao 

comparar o que conseguiu e o que almejava? 

- Acha que o tempo que viveu fora acabou sendo um desperdício de tempo? Acredita que 

deixou de viver coisas importantes com a família por um sonho que  não foi o que era 

imaginado? 

- Quanto tempo levou para conseguir um novo emprego? Em que está trabalhando? Está 

feliz/satisfeito? 

- O que conseguiu construir com o dinheiro que ganhou lá fora? Um negócio, um imóvel? 

 

Entrevista um ano depois da chegada a São Paulo 

- Onde está morando hoje? Há quanto tempo? Gosta mais desse lugar/bairro do que do 

anterior? Por quê?  

- O que enxerga de vantagem e desvantagem desde então nesse bairro? 

- Como anda sua relação com SP? Está mais adaptado do que há um ano? Ou menos 

satisfeito? Por quê? 

- Poderia descrever como se sente em relação a trânsito, distâncias/mobilidade, segurança, 

custo de vida, transporte público, infraestrutura da cidade? 

- Está preocupado com a estabilidade econômica do país? 

- Profissionalmente, qual sua situação hoje? Achava que as coisas estariam melhores ou 

mais complicadas? Trabalha em SP? 

- Pensa em deixar SP? Ou pensou nos últimos meses? Por quê? 

- Pensou em voltar a morar em outro país? Qual? Por quê?  




