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RESUMO 

 

A presente pesquisa tem o objetivo de expor um ponto de vista acerca da imigração 
atual de trabalhadores para o Brasil, relacionado ao estudo sobre reconhecimento e 
concessão de proteções mínimas que o país oferece a esses imigrantes para evitar 
que fiquem vulneráveis a viver em condição análoga a de escravo. A análise se inicia 
com um conteúdo histórico que visa a demonstrar a existência de algumas similitudes 
entre o primeiro grande movimento imigratório para o Brasil e aquele ocorrido na 
atualidade. A formação do povo brasileiro, a relação do trabalho escravo, no Brasil, 
com o modo capitalista de produção, a substituição da mão de obra escrava pela 
imigrante e as condições que os imigrantes experimentaram são evidências de um 
país que não se ocupou com proteções sociais a esses trabalhadores. Após cem anos 
de história, alguns imigrantes padecem em condições similares àquelas do passado. 
A compreensão desses dois momentos e a verificação das proteções que atualmente 
alcançam esses trabalhadores revelam a necessidade de se atribuir maior atenção às 
questões sociais sobre a imigração.  

 

Palavras chave: Imigração. Trabalho Escravo. Imigrante. Trabalho. Ilegalidade. 

Estrangeiro. Direitos Trabalhistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

ABSTRACT 

This research aims at providing a point of view on the current workers immigration to 
Brazil, regarding the acknowledgement and grant of minimum guarantees the country 
makes available to these immigrants in order to avoid making them vulnerable to live 
as slaves. The analysis starts with an historic content focusing on the similarities 
between the first relevant immigration to Brazil and the one taking place currently. The 
Brazilian people formation, the relation between slavery and capitalism in Brazil, the 
substitution of slaves for immigrants and the conditions the immigrants experienced 
are evidence of a country that was not committed to provide social protections to these 
workers. After a hundred years, some immigrants suffer conditions similar to those of 
the past. Understanding these two moments and verifying the protections currently 
reaching out to these workers reveal the need to give more attention to social issues 
regarding immigration. 

 

Keywords: Immigration. Slavery. Immigrant. Job. Illegality. Foreign. Labor rights. 
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INTRODUÇÃO  

 

O primeiro movimento imigratório de trabalhadores para o Brasil, marcante 

no século XIX, gerou fenômenos sociais, econômicos, culturais e jurídicos. 

Igualmente, a imigração de trabalhadores ocorrida na atualidade determina e 

determinará diversas consequências nos citados campos. Entende-se que a 

discussão sobre os movimentos imigratórios do passado e presente é necessária 

para a compreensão das proteções e desproteções em relação às quais o 

trabalhador está sujeito pela principal característica de ser imigrante, no Brasil. 

A importância dessa análise justifica-se a partir da identificação de 

elementos comuns presentes na imigração usualmente motivada por questões 

relacionadas à própria sobrevivência dos trabalhadores, que atualmente são 

marcados por uma situação de irregularidade que os tornam vulneráveis a condições 

de superexploração, exemplificadas na realização de trabalho análogo ao de 

escravo. 

Para os propósitos dessa dissertação, buscou-se entender o primeiro grande 

movimento imigratório para o Brasil, quando se analisou a formação do povo 

brasileiro, os fatores que determinaram a imigração, a evolução legislativa da época 

e as consequências decorrentes dessa imigração, na perspectiva das proteções e 

desproteções relacionadas ao trabalhador imigrante.  

Paralelamente, pretendeu-se estudar a imigração ocorrida na atualidade, 

com proposital enfoque naqueles imigrantes corriqueiramente expostos a condições 

de vulnerabilidade e desproteção, aqui exemplificados como aqueles oriundos da 

Bolívia, Haiti, Peru e Paraguai. Também se visou a demonstrar que a condição de 

refúgio – típica do exemplo haitiano – não distingue o trabalhador imigrante da 

situação de superexploração que pode sofrer em solo brasileiro. Dentro desse 

escopo, discutiu-se sobre o fator determinante para essas imigrações, o atual 

movimento imigratório, a legislação base relacionada e as consequências 

decorrentes dessa imigração também na perspectiva das proteções e desproteções 

relacionadas ao trabalhador imigrante. 

Com efeito, a análise do contexto da primeira grande corrente imigratória de 

trabalhadores, para o Brasil, revelou a intenção de produção progressiva de um 

exército de reserva, de modo a vincular o número de trabalhadores ocupados a uma 



10 
 
 

grande oscilação e à produção momentânea de um contingente excessivo. Como 

consequência, houve aumento da exploração do homem pelo capital e da 

degradação do ser humano. 

De igual forma, a análise do contexto atual da imigração demonstrou 

similitude com questões que remontam cenários ocorridos há mais de 100 anos, na 

perspectiva de superexploração. O Direito, por sua vez, atuou e atua como 

importante instrumento de manutenção e favorecimento das estruturas econômicas 

dominantes, especialmente por se traduzir em sistema racional e auto integrado que, 

aparentemente, preocupa-se com a resolução de conflitos de forma lógica, embora 

essencialmente se esquive de questões sociais e éticas. 

Ressalte-se que as proteções e desproteções relacionadas a esses 

imigrantes foram analisadas com o enfoque na verificação de se, de fato, o Brasil 

possui uma agenda voltada para esses trabalhadores, numa perspectiva de 

concessão de garantias efetivas que os desvencilhem de situações de 

vulnerabilidade e superexploração. Por isso, não se aprofundou nos detalhes 

relacionados a normas trabalhistas e respectiva evolução como, por exemplo, o 

Capítulo II, Seção I, da CLT, sobre a nacionalização do trabalho, e os vistos e 

autorizações de trabalho dispostos no Estatuto do Estrangeiro e normas do CNIg. 

Aliás, ao revés, visou-se a discorrer sobre exemplos de legislação protetiva, de 

agentes e formas de combate à exploração do trabalhador imigrante e de evidências 

de desproteção desses trabalhadores. 

Especificamente no que diz respeito à metodologia, trata-se de pesquisa 

explicativa que busca estudar as proteções e desproteções relacionadas aos 

trabalhadores imigrantes, no Brasil, com base em levantamento de dados históricos, 

análise legislativa e verificação de algumas das condições atuais da imigração e 

suas repercussões. 

O estudo do tema foi realizado preponderantemente pelos métodos dedutivo 

e histórico, com base em levantamento bibliográfico em materiais já publicados 

(doutrinas, legislação, jurisprudência, artigos científicos, publicações em sites da 

internet, jornais e revistas, etc.). 

Mediante a combinação desses métodos e da natureza da pesquisa 

proposta, pretendeu-se apresentar uma dissertação com reunião dos resultados das 
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constatações realizadas, de modo a servir de base para outros estudos que sigam 

linha de pesquisa similar. 

Espera-se que o aprofundamento do tema traga contribuições para a 

comunidade científica em geral, especialmente para se promover o debate sobre 

questões essencialmente relacionadas à melhoria da condição social do trabalhador 

imigrante. 
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CONCLUSÃO 

 

A partir do contexto histórico, verificou-se que a população brasileira dos 

séculos XVII e XVIII foi edificada sobre o aniquilamento da população nativa, 

inclusive com a interrupção de sua linha evolutiva, que não conseguiu perceber a 

dominação portuguesa e, tampouco, se insurgir contra essa investida de modo a 

provocar uma resistência efetiva. Também se pôde constatar que as dificuldades de 

se manter essa população nativa em cativeiro para a produção açucareira 

determinaram a utilização de mão de obra escrava africana. 

Por outro lado, muito embora a escravidão tenha se constituído na principal 

forma de expropriação pelo trabalho, entre os séculos XVIII e XIX, não se pode 

afirmar que, no Brasil, houve um modo de produção escravista – como um sistema 

organizado de produção e distribuição de recursos para a subsistência material da 

população nela aplicada –, no período em que esse regime de trabalho forçado e 

violento predominou. 

Com efeito, o fato de a dominação portuguesa sobre o Brasil ter ocorrido com 

a finalidade de possuir ingerência sobre os meios de produção desse país para 

aumentar os lucros de outro país, Portugal, mediante o abastecimento do mercado 

europeu, de forma cadenciada e de acordo com o aumento da demanda, sem que 

houvesse sujeição aos transtornos que eram comuns à expansão portuguesa no 

Oriente, fez com que o Brasil se inserisse no modo capitalista de produção desde o 

Período Colonial.  

Indo além, a ingerência portuguesa não somente determinou a existência, no 

Brasil, do sistema capitalista de produção, mas também o colocou em posição de 

sujeição a pressões e influências internacionais, o que se constatou em relação à 

forma em que se deram sua independência política – mediante a tomada de 

empréstimo inglês – e a transição do regime de expropriação pelo trabalho – da 

escravidão para o assalariamento de forma pacífica e determinada. Especificamente 

quanto a esse último, constatou-se que o Direito atuou de forma intensa para 

emprestar forma às determinações de substituição de mão de obra. 

Esse conjunto de fatores revela a característica do Brasil de nação explorada 

e sujeita a determinações internacionais focadas na extração de suas riquezas 
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naturais e exploração do trabalho humano. A evolução desse cenário gerou a 

superexploração do trabalhador imigrante, que, embora livre, experimentou 

condições de vida e trabalho iguais ou piores que o escravo. 

A falta de ocupação do Estado em relação às agendas sociais originou uma 

série de revoltas e greves, entre meados do século XIX e início do século XX. A 

reação quanto esse particular, contudo, não se traduziu no tratamento das situações 

de aviltamento da condição humana dos trabalhadores imigrantes. Pelo contrário, 

esse conflito foi aparentemente deslocado para a própria questão da imigração, 

como se os imigrantes fossem a causa dos problemas que experimentavam. 

Em meio a esse contexto, pensamentos xenófobos, racistas, 

segregacionistas, assimilacionistas e de eugenia permeavam o ideário da 

sociedade, os quais levaram inclusive à promulgação de normas para restrição da 

imigração, proporcionalidade de postos de trabalho para imigrantes, expulsão de 

imigrantes e estímulo para criação de uma educação eugênica. Entende-se que 

esses ataques contra o proletariado imigrante visavam a intensificar a exploração da 

classe trabalhadora. 

Por outro lado, a história mais recente, precisamente entre o fim do século XX 

e início do XXI – após a substituição da mão de obra declaradamente escrava, a 

implantação da lógica do assalariamento e o povoamento do solo, portanto –, a 

imigração de trabalhadores em situação de vulnerabilidade continuou ocorrendo. 

Atribuiu-se como principal fator a esse fenômeno atual a forma de circulação do 

Capital, bem como à manutenção do modo de expropriação pelo trabalho e à lógica 

do assalariamento. 

Paradoxalmente, enquanto o Capital circula sem fronteiras e a concentração 

de riquezas se acentua constantemente, milhões de pessoas trabalhadoras – que 

viabilizam a lógica da acumulação capitalista – não possuem o reconhecimento do 

direito fundamental de imigrar em busca de condições mínimas para garantia da 

sobrevivência. Essa situação aumenta a vulnerabilidade do trabalhador no país para 

o qual imigrou e o coloca à margem das proteções legais. Nesse momento, a 

expropriação deixa de atingir somente o trabalho objetivado, mas também alcança a 

própria vida do trabalhador imigrante. 
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Especificamente em relação às imigrações de trabalhadores em condição de 

vulnerabilidade para o Brasil, mencionou-se as hipóteses dos bolivianos, haitianos, 

peruanos e paraguaios. Muito embora não se ignore a condição de refúgio dos 

imigrantes haitianos, demonstrou-se não haver sentido prático, do ponto de vista 

dessa pesquisa, a diferenciação dessa imigração para as demais, ante a similitude 

das respectivas questões de vulnerabilidade, desproteção e exploração. 

Aliás, verificou-se que todos os países em relação aos quais referidos 

imigrantes provêm passaram por instabilidades econômicas e políticas que, 

independentemente das causas respectivas, determinaram a falta de circulação de 

capital necessário à manutenção de referidos imigrantes em seus países de origem. 

Como reforço de referido argumento, os dados do PNUD demonstram que os 

citados países possuem índices de IDH mais baixos que o brasileiro, bem como a 

expressiva economia desse país. 

No que diz respeito à legislação do final do século XX, verificou-se que Brasil 

relativizou o direito à imigração a partir do pretexto de defesa dos interesses do país 

e dos nacionais, inclusive com a previsão de instrumentos arbitrários de deportação 

e expulsão de imigrantes. Esse tratamento legal intensificou a desproteção do 

trabalhador que imigrasse em situação irregular, o colocou em situação de 

vulnerabilidade extrema e revelou hipóteses de superexploração. 

Igualmente, verificou-se que a produção normativa do CNIg se ocupa 

precipuamente da imigração de mão de obra qualificada para atendimento de 

determinados fins de natureza econômica, em detrimento da regularização de 

imigrantes sobre os quais a superexploração ocorria impiedosamente. 

Portanto, dentro de uma relação de causa e efeito, o proletariado objeto 

dessa pesquisa migra, no mínimo, para prover o sustento próprio e, usualmente, o 

de sua família. Por sua vez, a falta de atuação estatal provoca a irregularidade da 

permanência do imigrante no Brasil, o mantém indocumentado e o coloca em 

posição de vulnerabilidade. Essa circunstância afasta os imigrantes trabalhadores da 

proteção legal e acarreta uma condição de sobrevivência análoga a de escravidão. 

A falta de ocupação com as questões sobre redução de trabalhadores a 

condições análogas a de escravo expôs negativamente o Brasil, no plano 

internacional, sobretudo com a denúncia realizada pelas organizações não 
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governamentais American Watch e Centro pela Justiça e o Direito Internacional, 

perante a OEA, que foi acolhida em 1999 e foi objeto de acordo de solução amistosa 

em 2003. Ainda no plano internacional, também se ressaltou a denúncia 

apresentada à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, em 12.11.1998, pela 

Comissão Pastoral da Terra e Centro pela Justiça e o Direito Internacional. 

Esse contexto determinou a criação de alguns projetos estatais para 

erradicação do trabalho escravo, dentre os quais se encontra a proteção dos 

trabalhadores que imigram em condição irregular e são colocados em situação de 

vulnerabilidade e desproteção jurídica. Referidos projetos estão refletidos em 

normas internas e acordos internacionais, que versam, por exemplo, sobre o 

reconhecimento da existência de tráfico de pessoas, no Brasil, e da redução de 

trabalhadores a condições análogas de escravo; a criação da “lista suja”; a 

possibilidade de expropriação da propriedade rural na qual se constate a exploração 

de trabalho escravo; a anistia a imigrantes irregulares; a regularização de imigrantes 

vítimas de tráfico de pessoas e de trabalho em condição de escravo; a regularização 

de imigrantes oriundos dos Estados Partes do Mercosul, Bolívia e Chile; alteração 

do tipo penal de redução de pessoas à condição análoga a de escravo; e a 

eliminação da exigência de legalização de documentos públicos estrangeiros, com 

vistas a desburocratizar a regularização de imigrantes. 

Contudo, verificou-se que referidas ações preventivas, embora necessárias, 

estão sendo adotadas tardiamente, além de não solucionarem os problemas em 

curto prazo, haja vista a intensificação das atividades dos agentes estatais de 

combate à exploração do trabalho do imigrante, neles compreendidos o MTE, MPF, 

DPU, MPT, PF, MJ, AGU e JT, bem como a veiculação na mídia recente de diversos 

resgates de trabalhadores imigrantes submetidos a condições análogas a de 

escravidão, principalmente aqueles oriundos da Bolívia, Haiti, Peru e Paraguai. 

Não bastasse isso, as mazelas que atingem os trabalhadores imigrantes 

também podem assumir antigos contornos xenófobos e racistas do início do século 

XIX, colocando o imigrante como causa dos problemas que sofrem, muito embora a 

responsabilidade efetiva decorra da falta de ocupação do Estado em relação às 

agendas sociais voltadas para a proteção efetiva desses trabalhadores. 
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Outrossim, apesar de a falta de ocupação estatal com relação às questões 

sociais relacionadas à proteção do imigrante ter sido mais explícita no passado, a 

essência dessa questão repete-se presentemente, de modo que trabalhadores 

imigrantes vulneráveis seguem à margem das proteções legais e reduzidos à 

condição de escravidão.  

Ademais, não obstante já se tenha avançado um século da História, com a 

criação de agentes de repressão efetiva e promulgação de normas visando à 

proteção dos trabalhadores imigrantes, o Brasil continua sendo visto como país que 

não consegue erradicar trabalho escravo e tráfico de pessoas. 

Aliás, também se nota a existência de elementos comuns aos movimentos 

imigratórios do passado e presente porque, muito embora, na atualidade, a 

imigração não seja mais um intento do próprio Estado, ela continua a atender às 

finalidades do sistema capitalista de produção – do qual o próprio Estado se 

beneficia –, de modo a deslocar os trabalhadores para a localidade onde há 

circulação de Capital que garanta, no mínimo, a subsistência dessas pessoas. 

Por sua vez, o Direito, antes utilizado mero instrumento para emprestar forma 

às determinações do Capital de substituição de mão de obra, apresenta-se na 

atualidade também com o potencial de ser a ferramenta a possibilitar mecanismos 

de proteção do trabalhador imigrante em detrimento dos interesses imediatos do 

Capital. 
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