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RESUMO  

 

O teor securitário que compromete a eficiência das políticas migratórias na esfera nacional, a 

distribuição de competências entre os diversos níveis de governo e a proximidade entre as 

autoridades locais e os cidadãos fazem das cidades uma importante unidade de análise para a 

compreensão do fenômeno migratório. A presente dissertação busca verificar de que forma as 

cidades de São Paulo, no Brasil, e Barcelona, na Espanha, respondem às lacunas das respectivas 

políticas migratórias nacionais, examinando particularmente o acesso dos migrantes aos serviços 

de saúde na dimensão local. Ao reconhecer que a interface entre a mobilidade e a saúde humanas 

tende a expandir-se, eis que tanto as políticas migratórias como a sua ausência causam impacto 

significativo sobre a saúde dos migrantes e das sociedades de acolhida ou trânsito, a pesquisa 

investiga o papel das políticas migratórias na efetivação dos direitos humanos dos migrantes, em 

especial o direito à saúde. Determinadas iniciativas de administrações locais tentam responder às 

demandas geradas pelo fenômeno migratório, e se mostram comprometidas com uma agenda de 

proteção dos direitos dessas populações, em claro contraste com a orientação da legislação e da 

política migratória do plano nacional. Como já demonstra a literatura sobre migrações e governos 

locais, as cidades de São Paulo e de Barcelona demonstram tal empenho, embora suas respectivas 

administrações atuem em contextos jurídicoinstitucionais distintos: um de escassa consistência 

jurídica, no caso brasileiro, e outro de extensa legislação de teor restritivo, no caso espanhol. 

 

Palavras-chave: políticas migratórias, cidades, direito à saúde, São Paulo, Barcelona 

 

ABSTRACT 

 

The securitarian tone hindering the efficiency of migration policies in the national realm, the 

distribution of competences among several government levels and the closeness between local 

authorities and citizens, all make cities an important unit of analysis for understanding the 

migration phenomenon. This Master’s thesis aims to assess how the cities of Sao Paulo, in Brazil, 

and Barcelona, in Spain, respond to the gaps of their respective national migration policies, 

examining particularly the access of migrants to healthcare services at the local level. Admitting 

that the interplay between human mobility and health tends to expand, since both migration 

policies and their absence cause a significant impact on the health of migrants and reception and 

transit societies, this research explores the role of migration policies in making migrants’ human 

rights effective, notably the right to health. Some initiatives of local administration seek to meet 

the demands sparked by migration and seem committed to a protective agenda of these 

population’s rights, in a clear-cut contrast with the orientation of national migration laws and 

policies. As the literature on migration and local government exposes, the cities of Sao Paulo and 

Barcelona display such an effort, although their respective governments work in distinctive legal 

and institutional contexts: one of scarce legal consistency, in the Brazilian case, and another in an 

extensive legislation of restrictive contents, in the Spanish case.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas, as migrações internacionais atingiram dimensões absolutas inéditas. 

O número oficial de migrantes internacionais saltou de 77 milhões em 1975 para 244 milhões em 

2015 (ONU, 2016). Embora a cifra corresponda em termos relativos a 3,3% da população mundial, 

menor que os 5% do início do século passado, qualitativamente os fluxos se diversificaram e 

concernem hoje praticamente todas as regiões do planeta, seja pela partida, pela acolhida, pelo 

trânsito ou pelos três ao mesmo tempo. Regiões antigamente de partida -- sobretudo o continente 

europeu -- tornaram-se regiões de recepção dos migrantes, e novas zonas de atração emergiram, 

particularmente no Sul global, como o Golfo Pérsico, os BRICS e algumas partes da África 

(WIHTOL DE WENDEN, 2013).  

Se adicionamos às migrações internacionais os migrantes internos aos Estados, estimados 

em 740 milhões (PNUD, 2009), constatamos que o fenômeno das migrações se tornou 

incontornável no mundo contemporâneo e adquiriu, portanto, relevância crescente tanto em termos 

das políticas estatais que buscam gerir esses fluxos quanto nas relações internacionais. A despeito 

da abrangência e do volume das migrações atuais, até muito recentemente o campo de estudos das 

relações internacionais não dedicou, entre suas abordagens mais tradicionais centradas nos 

Estados, um espaço à altura da repercussão gerada pela mobilidade humana (MOULIN, 2010, p. 

9).  

Ainda assim, no plano global, desde o início dos anos 2000, houve uma profusão de estudos 

e iniciativas por parte das organizações internacionais no sentido de incrementar a cooperação 

internacional em matéria de migrações, que “repentinamente estava por toda parte, no sistema 

onusiano e além dele” (NEWLAND, 2005). Tais iniciativas teriam constituído uma incipiente 

governança global das migrações, à qual se dirigem muitas críticas, entre elas, a de que sua agenda 

seria elitista e verticalizada, posto que seus principais implicados, os Estados, tanto geradores 

como receptores de mão-de-obra, sustentam uma visão utilitária e desenvolvimentista do que se 

chama “gestão dos fluxos”, isto é, tendem a reduzir a questão migratória ao incremento dos ganhos 

econômicos derivados da mão-de-obra migrante (PÉCOUD, 2014; BARALDI, 2014). 

No entanto, mesmo que reconheçam a importância das migrações de um ponto de vista 

estritamente econômico, observam-se entre os Estados diferentes padrões de controle de fronteiras. 

No sentido Sul-Norte, o direito de saída do Sul é relativamente livre, enquanto a entrada no Norte 



é restrita, particularmente à mão-de-obra pouco qualificada; entre os países do Norte, o trânsito e 

a salvaguarda de direitos são mais homogêneos, gerando fluidez migratória e riqueza; do Sul ao 

Sul, a entrada e a saída são grosso modo abertas, sobretudo face a demandas de mão-de-obra, mas 

os direitos dos migrantes extremamente reduzidos; e por fim, no sentido Norte-Sul, embora o 

trânsito seja relativamente desobstruído, certos direitos como acesso à nacionalidade e à 

propriedade são bastante restritos (WIHTOL DE WENDEN, 2013). 

Baseados no princípio da soberania sobre o controle das fronteiras, os Estados de recepção, 

particularmente os desenvolvidos, investem pesadamente em mecanismos de dissuasão e 

contenção dos fluxos migratórios em sua direção. Dessa forma, criam em torno de suas fronteiras 

estruturas espetaculares de segurança, motivados também por questões econômicas, em especial a 

opulência do mercado de segurança; e político-ideológicas, sobretudo os discursos xenófobos 

legitimados na disputa política interna que equiparam a presença dos migrantes à uma suposta 

ameaça às identidades locais e ao bem-estar público (RODIER, 2012). À postura intransigente das 

políticas desses Estados se podem atribuir as dezenas de milhares de mortes -- estimadas em ao 

menos 60 mil nas últimas duas décadas -- nas linhas de fronteira entre as zonas de atração e 

repulsão de migrantes (OIM, 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo dos dois casos desenvolvido ao longo deste trabalho são exemplos de como os 

governos municipais ou subnacionais podem, dentro de seus limites de competências, responder à 

realidade migratória que lhes afeta diretamente, por vezes em oposição às decisões políticas 

tomadas no plano dos governos nacionais. Isto pode se dar porque, da perspectiva local, 

distinguem-se mais claramente as condições de vida concretas da população migrante, em 

contraponto à distante burocracia do alto escalão estatal. A eficiência desta resposta está sujeita a 

uma série de contingências de ordem política, jurídica ou econômica. 

Em termos de suas relações com os governos nacionais no âmbito das políticas migratórias 

e de saúde para migrantes, utilizando a tipologia proposta por Scholten e Penninx (2016), podemos 

identificar distintos padrões de governança entre São Paulo e Barcelona. A primeira demonstrou 

algum investimento em uma governança multinível. A Prefeitura contou, por exemplo, com o 

acordo pontual com o governo federal para colocar em marcha o Centro de Referência e Acolhida 

de Imigrantes (CRAI), via Ministério da Justiça e o Termo de Cooperação 92 estabelecido com a 

Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS), que viabilizou a implementação de uma 

série de medidas em relação aos programas de saúde pública dedicados à população migrante, com 

intermédio formal do Ministério da Saúde.  

Ainda assim, não se pode exagerar a densidade da coordenação entre o nível local e 

nacional, dado o contexto de uma legislação nacional ainda extremamente desfavorável a uma 

agenda progressista de direitos aos migrantes e o atraso para uma atualização legislativa nessa 

direção. Na verdade, o vácuo jurídico em relação ao papel dos governos locais e a incongruência 

do Estatuto do Estrangeiro com os preceitos da ordem constitucional podem ter precipitado ao 

mesmo tempo uma orientação localista, ainda nos termos de Scholten e Penninx, no sentido de 

que a cidade, principal pólo migratório do Brasil, protagonizou a formulação e a implementação 

de políticas próprias para migrantes, de forma inédita no país.   

A cidade de Barcelona, por sua vez, parece ter mantido ao longo dos últimos anos um 

padrão de governança mais próximo do que Scholten e Penninx denominariam “desacoplado” em 

relação ao governo nacional espanhol, e ao mesmo tempo multinível, com as OSCs e com as redes 

de cidades europeias. A ausência de coordenação política declarada entre os representantes dos 

governos municipal e autonômico e o governo de Madri no que concerne o trato das migrações na 

cidade já sugeria o “desacoplamento”, porém ele se evidenciou complemento pelos desdobramento 



políticos da interação entre os diferentes níveis de governo em 2017. No escopo deste trabalho, a 

aprovação da “Lei de Universalização da Assistência Sanitária” na Catalunha, precedida pela 

judicialização do RDL 16/2012, demonstra o conflito direto entre as orientações políticas dos 

governos nacional e regional e, por extensão, municipal, dado o papel relevante do governo de 

Barcelona no sentido da inclusão sanitária. Em um contexto mais amplo, a intervenção do governo 

espanhol na Catalunha, em resposta à tentativa de independência oficial da região, no fim de 2017, 

realça ainda mais a natureza historicamente conflitiva da relação entre os catalães e Madri. 

Em ambas as cidades, podemos identificar o elemento comum da governança no sentido 

horizontal, uma vez que ambas as administrações dispuseram de uma intensa interação com as 

OSCs, cuja atuação se ampliou da pressão exercida cotidianamente pelo aperfeiçoamento e 

adaptação de serviços públicos e de sua implicação direta no fornecimento dos serviços, para a 

participação direta na formulação de textos legais e iniciativas públicas favoráveis à proteção dos 

direitos dos migrantes. A dimensão e o vulto de ambas as cidades no que se refere à incorporação 

de populações consideráveis de diferentes origens permitiu o que Nicholls e Uitermark (2016) 

identificam como economias de escala e escopo, que se traduziu em uma ampla gama de 

instituições que adensam os discursos e a visibilidade em relação à migração. 

Em São Paulo, a presença de importantes comunidades, especialmente sul-americanas, de 

fluxos mais recentes, impulsionou a entrada do tema na agenda política da cidade e um processo 

altamente criativo de formulação de políticas públicas voltadas a essa parcela da população. Além 

disso, o governo municipal convocou, em diversas ocasiões, a participação da rede de organizações 

não-governamentais envolvida diretamente nas questões dos migrantes na cidade. Destacam-se, 

entre esses momentos de participação da sociedade civil, o Comitê Intersetorial da Política 

Municipal para Imigrantes, que redigiu a minuta da Lei Municipal para a População Imigrante e o 

Grupo de Trabalho (GT) formado no âmbito da SMS, que direcionou as atividades do TC 92 com 

a OPAS/OMS. 



Em Barcelona, com uma trajetória mais longa de recepção de migrantes, a extensa rede de 

apoio e representação de migrantes é tida, pelos próprios formuladores de políticas do âmbito 

municipal e autonômico, como parte essencial da política municipal. Essa participação do amplo 

tecido associativo da cidade contribui para o que Zapata-Barrero (2017) distingue como a 

formação de uma cultura pública comum baseada na diversidade característica da chamada 

abordagem intercultural para a integração de migrantes na cidade. No campo da saúde pública, a 

exclusão sanitária imposta pelo RDL 16/2012 e suas consequências negativas no nível local foram 

intensamente combatidas pelas OSCs defensoras do sistema de saúde de caráter universal, que 

chegaram também a subsidiar tanto o texto das “Instruccions” do SCS como o processo legislativo 

que culminou na Lei de Universalização da Assistência Sanitária.   

É importante assinalar, contudo, que a atuação mais assertiva dos governos locais em 

matéria de migrações não suplanta a relevância de políticas nacionais e supranacionais coerentes 

com as garantias de direitos humanos. Pouco vale que alguns poucos focos no território se tornem 

oásis de um bem-estar mínimo aos migrantes se em poucos quilômetros de distância eles podem 

ter seus direitos fragilizados pela ausência dessa garantia. Daí que as respostas locais devem vir 

articuladas a uma política migratória mais ampla de garantia de direitos e provisão de recursos de 

toda ordem para que as políticas públicas funcionem efetivamente na ponta da cadeia. 

 Dentro deste debate, as políticas econômicas de austeridade vão claramente na contramão 

dessa necessidade, já que em lugar de ampliar a oferta de recursos e aprimorar políticas públicas, 

elas desmontam as bases dessas últimas, afetando invariavelmente os mais vulneráveis, entre eles, 

migrantes em condições de vida mais frágeis. Tanto o caso espanhol como o brasileiro, apesar dos 

últimos avanços legislativos específicos em matéria migratória, evidenciam essa incongruência. 

Ainda é escassa a avaliação dos impactos diretos das medidas de austeridade sobre as condições 

de vida da população migrante no Brasil e na Espanha, embora os primeiros estudos já sugiram 

uma deterioração da qualidade da atenção sanitária neste último. A evidência reunida sobre outros 

casos, como mencionado anteriormente, demonstra um dano inequívoco às condições de saúde das 

populações mais frágeis, entre as quais os migrantes de baixa renda.   

Os casos de São Paulo e de Barcelona inserem-se em um contexto amplo em que a 

mobilidade humana alcançou patamares sem precedentes em escala global, de variadas motivações 

e em múltiplas direções, em que pesem as restrições ao (ou as omissões estatais diante do) ato de 

migrar. Na qualidade de cidades globais, é de se esperar que os seus governos empreendam 



políticas que estejam à altura da complexidade do fenômeno migratório, no sentido de convertê-

lo em fonte de bem-estar social, baseado na proteção dos direitos das pessoas que nelas residem. 

Se não o fazem, estas pessoas são relegadas à margem do corpo social urbano. É justamente a esta 

margem que em geral se atribuem as disfunções de um sistema econômico por sua própria 

dinâmica já profundamente desigual, transformando os migrantes em “bodes expiatórios” das 

crises econômicas e do mal-estar social.   

Para além dos benefícios econômicos da mobilidade que as próprias organizações 

internacionais há tempos reconhecem como manifestos, a integração política e social de migrantes 

nas cidades – e idealmente em todas as escalas geográficas – representaria um avanço civilizatório 

do reconhecimento da condição humana em todos os seus aspectos. O direito à saúde examinado 

por este trabalho na escala local, porém já consagrado em acordos internacionais, constitui um dos 

aspectos mais basilares de nossa condição como pessoas, o que nos impele a almejar sua proteção 

o mais horizontal e indiscriminadamente possível. Esta proteção se materializa na escala das 

cidades, o que sugere que delas pode emergir uma nova concepção do que consideramos ser 

cidadão. 
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