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INTRODUÇÃO 

A presente investigação tem como tema as Trajetórias migratórias de brasileiros em 

na cidade de Badajoz. Pretendemos aqui nesta investigação estudar a imigração 

brasileira nesta cidade, buscando entender e conhecer as trajetórias realizadas por estes 

personagens desde origem, Brasil, até a estância na cidade na referida cidade. 

Esperamos através de este estudo identificar e compreender  toda a dinâmica da vida 

anterior a migração e também  posterior no país de destino. Conhecer a história pessoal 

de cada um desses protagonistas,  entender seus sentimentos, projetos, dificuldades e os 

ganhos adquiridos com essa imigração. Pretendemos também averiguar se a imigração 

provocou câmbios na identidade nesses indivíduos. 

O interesse por investigar a imigração e seus efeitos, nasceu do contato direto com 

muitos imigrantes na referida cidade e onde pudemos constatar que a população 

estudada possía algumas características atípicas  dos demais contigentes de imigrantes 

nessa cidade. Também porque percebíamos que cada dia crescia mais o número de 

imigrantes da nacionalidade que agora estudamos nesta cidade e que eles possuíam uma 

rede de contatos que possibilitava que quase todos trabalhassem no mesmo ramo de 

atividades. Também despertava em nós a curiosidade o fato que eles trabalhavam numa 

cidade fronteriça de Badajoz em Portugal e seguiam vivendo em Espanha. Também 

outro ponto de curiosidade dessa imigração é que muitos vinham para continuar sesu 

cursos de medicina já iniciados na Bolívia. Todos estes fatores fazia crescer em nós o 

desejo de estudar este universo de pessoas. Também outro dado que nos intrigava era 

saber por que as empresas nesse ramo de atividade crescia em grande  proporção. 

Somado a estes fatores também vinha o fato de pertencermos a mesma nacionalidade 

dos nossos entrevistados e isso nos aguçava mais o desjo de entender como nossos 

compatriotas vinham a essa cidade como se moviam e como era suas atividade. Devido 
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ao grande interesse que tivemos pelo tema decidimos também buscar trabalho nessas 

empresas para poder estar mais perto e perceber melhor toda a dinâmica que envolvia 

esses entrevistados. 

 Através desse trabalho tivemos a possibilidade de conhecer um poco da realidade 

vivida por este contigente, porém os dados que encontramos aguçaram em nós o desejo 

de seguir investigando e tentar sanar algumas dúvidas que tínhamos sobre as diferentes 

trajetórias delineadas por esses personagens. Assim sendo, o nosso objetivo principal é 

estudar as trajetórias desse contigente de imigrantes, seus sucessos e fracassos durante 

essa caminhada e também gostaríamos de descobrir se a imigração provocou alguma 

mudança na identidade dos mesmos e se pode causar algum prejuizo em suas emoções. 

Além de nossos argumentos anteriormente apresentados também decidimos estudar a 

imigração por perceber ser um tema sempre atual, pois ainda hoje, no ano de 2015, 

vivemos conflitos importantes e seguidos com relação a este tema e que parece ainda, 

sem ter uma solução. Outro fator importante foi perceber que muitos estudos vêm sendo 

desenvolvidos sobre o tema da imigração em variados contigentes de imigrantes, mas 

percebemos que no que se refere à imigração brasileira em Espanha há escassos estudos, 

e que ainda há muito por ser estudado, principalmente sobre o âmbito que pretendemos 

enfocar que são as trajetórias e seus efeitos no âmbito psicossocial. Buscamos com a 

nossa investigação poder responder a nossa pergunta: 

 As trajetórias migratórias de homens e mulheres brasileiras na cidade de Badajoz 

são vividas de maneiras diferentes quanto a objetivos, logros e barreiras?  

Até que ponto a imigração pode influenciar na identidade e gerar efeitos no aspecto 

psicossocial desses imigrantes?  

Esperamos que através do estudo das trajetórias migratórias, dos discursos dos 

nossos personagens e do auxílio de autores como Cavalcanti, Sollé, Parella, Margolis, 

Assis, Pedone, Martes, Massanet entre outros, possamos encontrar respostas às 

perguntas que nos fazemos.  

Utilizaremos uma metodologia qualitativa onde através de entrevistas em 

profundidade buscamos conhecer a vida desses personagens e através de seus discursos 

procurarmos encontrar as nossas respostas. O tratamento desses dados será processado 

informaticamente pelo programa Atlas Ti. 
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Assim decidimos fazer uma análise sobre teorias migratórias internacionais, onde nos 

debruçaremos desde as neoclássicas até às dos dias de hoje, identificando os primeiros 

estudos a partir dos quais a migração passou a ter interesse e posterior estudo do 

fenómeno. Seguiremos nossa explanação abordando as migrações na Europa e 

finalmente de brasileiros em Espanha no qual fazemos uma referência à chegada de 

migrantes espanhóis ao Brasil, e finalmente falaremos sobre os migrantes brasileiros e 

em Espanha.  

Abordaremos em nosso marco teórico aspectos relacionados a vida desses 

protagonistas no país de origem, sentimentos e condicionantes para a partida, projetos,  

redes de apoio social, trajetórias iniciadas  no país de origem e a viagem. Num segundo 

momento abordaremos a chegada ao país de acolhida, barreiras, sentimentos, trabalho, 

inserção na sociedade, as diversas trajetórias, projetos reconstruídos no país de destino e 

as conquistas realizadas. Buscaremos também um viés para abordamos os câmbios na 

identidade que essa imigração possa ter ocasionado. Ao finalizar nosso trabalho 

abordaremos as conclusões a que chegamos e as recomendações que vemos para 

estudos posteriores. 
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Eles não sabem, nem sonham, 
que o sonho comanda a vida, 

e que sempre que um homem sonha 
o mundo pula e avança 

como bola colorida 
entre as mãos de uma criança. 

 António Gedeão (1956)‐ Poema Pedra Filosofal 
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INTRODUÇÃO  

Para melhor entendimento dos processos migratórios necessitamos fazer um 

enquadramento no tempo, e identificar a globalização como uma linha separadora entre 

os processos anteriores e posteriores à mesma. Sabemos que os migrantes desde sempre 

passaram por vários percursos no seu processo migratório, a partida, a viagem e a 

chegada ao destino fazem parte do mesmo fio condutor e isso desperta em nós a 

intenção de aprofundar e tentar conhecer melhor esses percursos. 

Sabemos que deixaram um passado para trás para construir um presente com visão 

de futuro e procuraremos encontrar respostas para saber das razões que os terão levado a 

esse mesmo percurso. 

Também sabemos que os primeiros percursos migratórios estão associados ao 

desenvolvimento urbano quando o setor secundário começa a substituir o setor 

primário, por outras palavras, a industrialização começa a ser o desenvolvimento da 

economia de um país em substituição do setor primário, a agricultura e as populações 

demandam as cidades em busca de melhores condições de vida.  Se como ponto de 

referência também fizermos uma separação entre o século XX e o atual, isso nos irá 

ajudar a entender melhor os percursos ao longo dos tempos de cada fluxo migratório. 

A palavra globalização faz parte dos tempos modernos e sabemos que a mesma 

tinha, entre outros objetivos, além de deslocar meios de produção para economias 

menos desenvolvidas e assim beneficiar de custos de produção mais baixos,  

desenvolver esses países e facilitar a circulação de pessoas e bens. O binómio 

economia/desenvolvimento sempre esteve intrinsicamente ligado ao processo 

migratório. 
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Ao longo da historia podemos identificar movimentos de pessoas de um país para 

outros. Os primeiros movimentos são associados à colonização e a primeira questão 

pertinente é saber se os colonos foram migrantes emigrantes ou imigrantes. Pensamos 

que no seu momento foram migrantes, pois segundo a definição da palavra migrante no 

dicionário da Língua Portuguesa da Porto Editora1, o migrante é alguém que muda de 

região ou país. Partindo desta definição poderíamos considerar os colonos como 

migrantes, pois mudavam de região e por vezes de país, apesar de o mesmo continuar a 

pertencer à Coroa do país de onde precediam. Peixoto, (1998) sublinha que as teorias 

migratórias foram ignoradas pelos principais autores das principais ciências sociais.  O 

mesmo autor sublinha que considera George Ravenstein (1852-1931) como o primeiro 

autor clássico a debruçar-se sobre o tema das migrações. Alemão de nascimento, 

demógrafo, cartógrafo e geografo de profissão, durante 20 anos vive em Inglaterra onde 

se lhe atribui o primeiro estudo estatístico em dois censos sobre a residência da 

população inglesa. As Leis das Migrações do autor estudavam a mobilidade das 

populações de Inglaterra e do País de Gales e Ravenstein provou, baseando-se na 

naturalidade e residência, que a migração não tinha nada de aleatório.  

Concordamos com este pensamento do autor e extrapolamo-lo para os dias de hoje, 

pois nos tempos da era das novas tecnologias o conceito se mantém mais atual, pois as 

migrações têm um destino previamente identificado e escolhido, tal como o autor 

identificou, nada de aleatório. Outra teoria com que estamos de acordo com o autor diz 

respeito à identificação dos princípios dos modelos atração-repulsão ou no 

entendimento mais moderno push and pull, Everest, (1966: 47:57).    

Ravenstein, (1885) sublinhou nos primeiros percursos migratórios estudados, onde 

explica a  transferência do mundo rural para as cidades que viviam o começo da era 

industrial, que se norteavam pelo seguintes critérios que apresentamos no quadro a 

seguir onde aos identificados pelo autor complementamos com uma análise critica 

associada ao migrante brasileiro. 

Quadro 1- As Leis das Migrações de Ravenstein uma abordagem critica relacionada 

ao Brasil 

                                                            
1  Priberam  dicionário  digital  da  Porto  Editora  referência  em  livros  de  texto  e  dicionários  da  língua 
portuguesa. 
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Leis das Migrações de Ravenstein  Análise Crítica (Brasil) 

A maioria dos migrantes deslocava‐se para 

pouca distância 

As primeiras migrações do meio rural fazem‐se para 

o meio populacional mais próximo. 

As mulheres migravam mais que os homens 

As mulheres migram mais que os homens porque as

famílias que lhes dão trabalho de casa passam a 

viver nas cidades e abandonam o campo. 

No entanto se a distancia era considerável havia 

um sentido inverso por sexo, eram os homens a 

maioria e havia um sentido inverso por sexo. 

Mais homens deslocam‐se para as grandes cidades 

porque a demanda de emprego era na sua maioria 

de procura masculina. 

Os migrantes dos meios rurais quando se 

deslocavam para grandes distâncias procuravam 

as grandes cidades. 

As grandes cidades eram as que tinham mais oferta 

de trabalho. A indústria era o motor da economia. 

Se a distancia era muito grande costumava‐se 

fazer por etapas, pois os migrantes iam ocupar 

as vagas deixadas pelos emigrantes. Neste caso 

era para as cidades progressivamente maiores. 

Se a distancia era muita o processo fazia‐se por 

etapas pois a demanda era ocupar os lugares de 

outros que tinham feito o percurso para cidades 

maiores. 

As correntes migratórias principais geram por 

sua vez outras secundárias que podem ser 

compensadas no sentido inverso. 

Os lugares deixados vagos por aqueles grandes

fluxos migratórios tinham de ser ocupados por 

outros fluxos de sentido inverso para suprir essas 

vagas.  

O perfil do migrante do meio rural é jovem, 

composto por adolescentes ou adultos jovens. 

O migrante do meio rural habituado a trabalhos 

pesados é regra geral jovem 

Os que nasceram nas cidades em geral migram 

menos do que aqueles que nasceram no meio 

rural. 

Os  processos migratórios  são  direcionados  na  sua 

maioria  para  os  grandes  centros  urbanos  onde  se 

encontram mais ofertas de trabalho razão porque os 

que vivem nas cidades migram menos. 

Fonte: Análise Critica e elaboração própria adaptado de de Castro (2008) 

Passados 130 anos da primeira teoria sobre a Lei das Migrações sabemos que pouco 

ou nada mudou durante este longo espaço de tempo.    

Para autores clássicos das migrações do início do século XX, como Malthus, Marx, 

Durkheim e Weber que consideravam as migrações como secundárias num contexto que 

as mesmas estavam relacionadas com o desenvolvimento económico resultante do 

desenvolvimento industrial e das cidades é com a mobilidade populacional na Europa a 
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caminho dos USA que se dá origem ao primeiro debate politico relacionado com o 

enfrentamento da sociedade americana face à presença de imigrantes. Thomas & 

Znaniecki (1918), The Polish Peasant in Europe and America publica o estudo pioneiro 

que, apesar de enfocar os mais de 2 milhões de polacos que em 30 anos migraram para 

os EUA (1880-1910) ressalta a quebra dos laços familiares. É a chamada Escola de 

Chicago, que entre os anos 20 e 30 com o crescimento desmesurado e rápido associado 

à chegada de imigrantes de raças, religiões e nacionalidades diversas, que desenvolve as 

análises de Thomas & Znaniecki. Estes enfocavam as suas análises nos processos de 

adaptação e assimilação dos grupos migrantes à sociedade norte americana, pois ao não 

saberem se assumiriam os valores da sociedade anglo-americana não saberiam se o 

processo de aculturação seria assumido pelos diversos grupos de migrantes. Como 

resultado dessa assimilação ou a chamada americanização surge o termo melting point 

(ponto de fusão) que não implicava um corte com as referências, valores e modo de 

vida, mas pelo contrário, em constituírem-se em grupos cada vez mais amplos e 

instalados. As teorias decorrentes da Escola de Chicago vieram a resultar na não 

identificação das diferenças dos fluxos migratórios, colonialismo e migração, ao não 

reconhecer que o modelo clássico de adaptação dos migrantes às ideias de ciclo das 

relações não era a mais adequada, Sasaki e Assis, (2000). 

É no período do pós guerra dos anos 50, com as transformações politicas e 

económicas surgidas, que os fluxos migratórios começam a ser entendidos de outra 

forma, período a partir do qual nos passaremos a ocupar, separando no contexto 

histórico/estrutural, dois tipos de teorias sobre migrações, as macro e micro. 

As teorias das migrações internacionais começam a ser motivo de estudo mais 

aprofundado a partir da metade do século XX, quando se torna necessária mão-de-obra 

para a recuperação da Europa do pós-guerra. Todas tinham em comum explicar o 

fenómeno migratório, porém divergiam muitas vezes na metodologia, bases teóricas ou 

maneira de abordar determinada problemática, por isso algumas vezes se fazia 

necessário lançar mão de algumas delas e neste entrecruzar de teorias, encontrar a 

melhor forma de compreender um fenómeno em concreto. 

Na tentativa de explicar os movimentos migratórios internacionais vários enfoques 

foram criados buscando tratar os processos intrínsecos à mobilidade, porém não 

suficientemente claros entre si devido à natureza multifacetada das migrações 
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internacionais e da complexidade do tema. Ao longo das décadas novos estudos foram 

feitos, novas abordagens foram apresentadas em busca de novas explicações e 

procurando trazer a tona temas emergentes, como as causas e consequências das 

migrações, que cada teoria toca ou reformula, buscando a melhor compreensão do 

fenómeno. Ao considerarmo-las como estruturais, resolvemos dividi-las em dois 

grupos, macro e micro. 

1.1. TEORIAS EXPLICATIVAS SOBRE OS PROCESSOS MIGRATÓRIOS 

1.1.1. Teorias Macro Estruturais 

1.1.1.1.  Teoria do sistema Mundial 

 Tem como objeto de estudo o sistema mundial com o objetivo de explicar as origens 

dos movimentos migratórios internacionais, pois este se produz dentro de um sistema 

global que é resultado do desenvolvimento histórico comum, Arango (2003). O centro 

de interesse desse modelo está nos processos macrossociais e tem como análise inicial o 

sistema mundial onde busca entender o comportamento das unidades que o compõe. 

Enfatizam as variáveis económicas como responsáveis pelo fenómeno, dizem que esses 

fatores estariam relacionados à desigualdade económica das regiões, ou seja, as regiões 

mais desenvolvidas seriam foco de atração de migração de pessoas de outras regiões 

com carência de recursos económicos. Assim sendo, ressalta que a imigração tem sua 

origem nas desigualdades internacionais e que por sua vez aumenta as desigualdades. 

Para esses teóricos o detonante para a emigração está nas componentes económicas, 

ou nas relações de desigualdade sentidas por pessoas de zonas menos favorecidas em 

relação a zonas mais privilegiadas economicamente. Essas desigualdades impulsionam 

as pessoas a traçar um projeto migratório onde a meta é deslocar-se para um país mais 

desenvolvido e com melhores condições econômicas. Desta forma a componente 

económica estaria fortemente determinando o processo migratório. Arango (2003) diz 

que a visão somente económica do homem frente às migrações não é justa com a 

realidade migratória e nem com o perfil dos atores reais. 

Pedone (2000) em seu posicionamento reafirma que a crise financeira e a falta de 

oportunidades laborais são propulsores objetivos para a emigração, no entanto para a 

referida autora há outros fatores mais importantes, os subjetivos, imaginários, pessoais, 
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e que devem ser analisados antes dos fatores económicos, e através da análise desses 

fatores se tornará possível uma interpretação social e cultural. 

Também Goycoechea (2001) compartilha o pensamento anterior de Pedone e diz que 

ao considerar-se a situação mundial na atualidade, esta está marcada por grandes áreas 

pouco desenvolvidas economicamente, e que por isso haverá uma exclusão do sistema 

internacional, então sim, pode-se pensar em uma migração por motivos individuais e 

económicos, sobrepondo aos benefícios que se poderia conseguir no país de destino, e 

pensa ainda que esta seria uma saída para o desemprego e salários reduzidos dos 

indivíduos dos países de origem. 

Sayad (2001) também faz afirmações sobre o tema e diz que trabalho e migração 

estão diretamente relacionados, porque não há como pensar em um imigrante sem 

trabalho, porque ele é basicamente uma força de trabalho. 

Vimos que as desigualdades económicas em zonas menos favorecidas e as riquezas 

de outras zonas mais desenvolvidas podem funcionar para alguns indivíduos como 

fortes motivadores para se realizar um projeto migratório, assim reafirmamo-las como 

uma das motivações apontadas por muitos autores como as principais nesse 

deslocamento migratório. 

1.1.1.2.   Teoria da Dependência       

Santos (2000) o ponto de partida das concepções desenvolvidas nesta abordagem é o 

fracasso de substituição de importações e do projeto nacional de desenvolvimento que 

pretendia criar bases de um capitalismo autônomo na região. Tem-se em conta neste 

enfoque a situação de desenvolvimento e pobreza do terceiro mundo. Esse enfoque vê 

como causa do subdesenvolvimento a dependência dos países periféricos com respeito 

aos países centrais. Esta abordagem centra nas relações estruturais de exploração no 

cenário mundial e das crescentes busca de mão de obra barata. 

1.1.1.3    Teoria de Mercado de Trabalho Dual de Piore 

Piore (1983) a migração internacional não se deve a uma escolha individual e 

racional, mas sim é desencadeada devido a uma necessidade permanente de 

trabalhadores estrangeiros demandados pelos países desenvolvidos, e a causa desta não 

estaria condicionada a baixos salários ou carência de emprego no país de origem, mas 
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sim pelos fatores de atração percebidos nos países desenvolvidos. Esta abordagem tem 

como foco a sociedade de chegada e das possibilidades laborais oferecidas por esta 

sociedade. Assim, os empregadores tratam de atrair os trabalhadores para desenvolver 

trabalhos não qualificados, que os nacionais não querem realizar. Seguindo o raciocínio 

anterior pode-se explicar porque havia tanta demanda de trabalhadores emigrantes por 

empresários, e a explicação está na presença de um mercado dual dividido no mercado 

primário, trabalhadores estáveis, qualificados, capital intensivo e por outro lado o 

mercado secundário com trabalhadores com pouca qualificação, mão-de-obra intensiva, 

trabalhos não qualificados e sem estabilidade. Se por um lado o empresário se via 

obrigado a investir no trabalhador qualificado procurando aperfeiçoar e desenvolver seu 

potencial, pois o trabalho que desenvolviam exigia uma educação especializada, por 

outro no setor secundário não existia essa mesma preocupação. Outro fator importante 

era quanto às garantias e indenizações, enquanto que os trabalhadores especializados 

estavam protegidos por elas, os demais não possuíam segurança no trabalho, podendo 

ser dispensado quando assim desejasse o patrão, e em geral com custos mínimos. Diante 

deste cenário os países mais desenvolvidos buscam na mão-de-obra estrangeira a forma 

de conseguir trabalhadores para o setor secundário, onde nenhum nacional queira 

trabalhar devido aos baixos salários e as más condições de trabalho, em função disso 

havia disputas entre trabalhadores nacionais e estrangeiros, porque os nativos não 

queriam perder as suas vantagens.  

Outras teorias são desenvolvidas e cada uma com o seu olhar fixado em pontos que 

para os autores são cruciais ao falar de migrações internacionais.    

1.1.2. Teorias Micro Estruturais.     

 Dizem respeito a uma perspectiva individualista e histórica que vê o social como um 

conjunto de ações individuais. Essa abordagem enfoca que o caráter racional e 

individual das decisões migratórias, ou seja, quem decide é o indivíduo e baseado em 

sua análise racional do processo. Centraliza sua abordagem nos custos e benefícios que 

o indivíduo possa ter ao deixar o seu país, porém o faz realizando anteriormente 

cálculos de custos e benefícios que poderá obter deslocando-se para outro país. Assim 

os indivíduos escolhem os destinos, devido às suas qualificações, e que creem ser mais 

vantajosos e que lhe possa trazer ganhos e até mesmo para a família. Nessa abordagem 
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o fator salarial, económico tem um papel fundamental na tomada de decisão, porém é o 

indivíduo, o ator social, que toma a decisão de emigrar, de trocar de trabalho, etc. 

1.1.2.1.    Explicação Neoclássica      

As pioneiras na abordagem das migrações, tendo em Ravenstein o precursor do 

estudo das migrações e do pensamento moderno sobre a imigração. Arango (1985) em 

alusão a Ravenstein diz que os indivíduos migram por fases buscando em geral um 

lugar melhor do que o anterior. Já havíamos destacado anteriormente esse pensamento 

de que os indivíduos são levados a sair do seu país em busca de melhores oportunidades 

ou uma vida melhor que tinha anteriormente e pelo desejo de obter melhores salários e 

condições financeiras, também observamos que se priorizam as motivações económicas.  

 Logo após a Ravenstein veio a escola de Chicago com o conceito de assimilação nos 

processos de inserção de imigrantes em contextos urbanos Durand e Lussi (2015), que 

ainda continua sendo utilizado para compreender os processos produzidos pelas 

mobilidades populacionais. 

1.1.2.2.    Modelo de Atração – Expulsão (Push and Pull Factors)       

Combina a perspectiva macro dos determinantes estruturais com a perspectiva micro 

das decisões individuais, e têm como ponto central as diferenças existentes entre 

indústrias, setores, regiões, etc. Difere da abordagem micro analítica ao ver a família 

como unidade principal de análise. Combina os fatores push que são os que 

impulsionam as pessoas a abandonarem suas áreas de origem, fatores como crescimento 

demográfico, falta de oportunidades e os fatores pull que são aqueles que atraem as 

pessoas para as zonas receptoras, esses fatores de atração diz respeito à necessidade de 

mão-de-obra. Para esses teóricos os indivíduos são motivados a deslocar de um país a 

outro por melhores salários e condições de trabalho, Peixoto (2007). A partir do ponto 

de vista macro destaca as diferenças económicas existente entre os países e também as 

diferenças salariais como atrativos para a emigração, Arango (2000). 

Outras teorias apareceram cada uma buscando enfocar algo novo ou simplesmente 

modificando alguns aspectos das demais teorias e entre as mudanças estava também o 

enfoque relativo ao processo decisório. A inserção no país de chegada, as vantagens, as 

desvantagens e as redes migratórias. 
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1.1.2.3    Teoria das Redes ou Cadeias Migratórias       

As redes ou cadeias migratórias, outra abordagem teórica que procura explicar a 

continuidade dos fluxos migratórios, tem como ponto central a percepção anterior da 

periodicidade e direcionamento do fluxo migratório. Dessa forma esta abordagem não 

só busca entender os motivos que levam uma pessoa a emigrar, mas também fixa sua 

preocupação em estudar a continuidade dessas migrações no decorrer do tempo 

Silvestre (2000). 

O estudo das redes migratórias é bastante complexo devido à multiplicidade de 

abordagens teóricas, metodologias e técnicas, porém trouxe amplas contribuições para a 

compreensão dos movimentos migratórios internacionais. Dentro das ciências sociais 

duas escolas abordam o tema, porém com ênfase distinta quanto à ideologia, conceitos, 

métodos e teoria. Por um lado a sociologia estadunidense com enfoques estruturalistas, 

morfológico e sincrónico por outro a antropologia britânica com um caráter processual, 

diacrónico e analítico situacional. 

Após a segunda guerra mundial a antropologia social britânica apresentou um grande 

desenvolvimento e paralelo a este desenvolvimento veio também o estudo das redes 

sociais em resposta as insatisfações sentidas em relação aos estudos realizados na época, 

com sociedades tribais, cuja visão era de uma sociedade inerte e, por conseguinte podia-

se pautar o comportamento dos indivíduos por normas predeterminadas. Devido ao 

crescimento das sociedades e as constantes transformações das mesmas, esse enfoque 

tornou-se desapropriado, perdeu força e deu lugar à análise de redes que buscava regatar 

a visão da interação social entre os indivíduos que tinham tanto a capacidade de 

manipular como ser manipulado pelos demais, Pedone (2003). 

Desde então há um crescente interesse em pesquisar temas sociológicos, e a partir da 

década de 80 a história social restabelece o papel dos indivíduos na construção dos 

vínculos sociais, assim a Micro História busca reedificar a maneira como os indivíduos 

constroem o mundo social mediante as diversas situações que vivem Pedone (2000). O 

foco central dessa abordagem é o estudo e a análise das relações sociais tendo como 

foco as famílias, comunidades, indivíduos, etc. É a partir dos anos 80 quando os 

teóricos dessa abordagem passam a dedicar-se mais a estudos das cadeias migratórias. 
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As redes migratórias podem ser estudadas sobre vários aspectos, desde a perspectiva 

de migração interna ou outra mais complexa que são as migrações internacionais. O 

estudo ajuda a explicar o fenómeno e as mobilidades e através delas recria soluções, 

descobrem possibilidades e reinventam percursos de sociabilidade (Durand e Lussi, 

2015). Também podemos observar as redes quanto às possibilidades de trabalho, as 

decisões de partida ou também aos círculos de relações de ajuda. Buscaremos aqui nesta 

abordagem a análise conjunta de todos esses fatores, pois acreditamos que todos são de 

suma importância na trajetória migratória desses indivíduos que é onde se centra nosso 

interesse. 

1.1.2.4   Como Podemos Definir As Redes Migratórias 

As redes migratórias podem ser definidas como um conjunto de elos interpessoais 

que unem o migrante, não migrante, retornado, familiar e de uma forma geral seja em 

seu país de origem ou no país de destino e estão estabelecidas por laços de parentesco, 

amizade ou mesmo o país de origem em comum, Arango (2000). Assim sendo, a família 

funciona como um importante ponto de apoio para a migração, Pedone (2000), Oso 

(1998), Goycoechea (2001). Os laços de parentesco e amizades fazem com que 

diminuam os custos e os riscos de deslocamento, pois estes servirão de apoio aos 

futuros migrantes que virão, proporcionando alojamento, ajuda económica, transmitindo 

as informações necessárias, Massey (1990). Esses fatores possibilitarão um aumento do 

fluxo migratório internacional, já que os riscos e gastos como mencionamos antes se 

veem reduzidos. Segundo esse enfoque quando a emigração ocorre, ela se estende por 

toda comunidade e através dos grupos de pertença, Izcara (2010). 

Também podemos observar o que pensam os seguintes autores: 

“Las redes sociales se desarrollan a partir de un proceso de interacción social, en el 

cual unas personas se orientan hacia los otros y actúan en respuesta de los 

comportamientos de unos a otros” Abello e outros (1996: 73-89). Dito de outro modo, 

as pessoas tentam através das interações sociais alcançarem os seus propósitos 

dirigindo-se a pessoas específicas que consideram como formas de apoio. Dessa forma, 

as redes podem funcionar como uma forma de apoio económico, social, moral 

conseguido através de amigos, parentes, vizinhos que possibilitam a troca contínua de 

informações ou ajudas de um modo geral e assim, as redes sociais vão aumentando com 

a chegada de novos membros e se plasmam no espaço, e determinadas zonas com uma 
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necessidade específica de mão-de-obra constituem-se normalmente em uma área de 

atração para determinados grupos populacionais. 

Como apontamos no início desta explanação, entendemos como redes migratórias os 

elos que unem os migrantes a familiares, amigos ou conterrâneos e que lhes 

possibilitam obter informações e apoio tanto no país de origem como de destino e 

influenciam diretamente a decisão individual ou familiar de emigrar. As redes 

funcionam como auxilio tanto na partida como na chegada ao país de origem, pode ser 

de grande ajuda nos trâmites de saída, pode possibilitar meios económicos para viagem, 

ajudar encontrar trabalho ou mesmo auxiliar em temas relacionados à moradia, 

MalgesiniI y Giménez (1997). 

O fenómeno dos deslocamentos migratórios na atualidade está inserido nas 

transformações sociais, econômicas e tecnológica pela qual passa a sociedade. Hoje já 

não mais se plasma a imagem do emigrante/imigrante com uma pessoa que perde os 

laços de contato com sua terra devido as grandes distâncias. Hoje no mundo globalizado 

os espaços reduziram e o contato e informações estão cada vez mais disponíveis, 

possibilitando que as pessoas que migram possam manter contato com familiares, 

amigos, com a sua origem, permitindo que esses elos se tornem presentes apesar da 

distância. Também essa possibilidade de contato funciona como redes no país de 

origem, tanto para aliciar novos indivíduos a partir como também pode funcionar como 

apoio no momento de dificuldade. 

Essas redes funcionam também como efeito de chamada, ou seja, os vínculos sociais 

atuam na origem desde o momento do planejamento da emigração continuando durante 

o processo migratório, pois a informação a respeito daquele que partiu circula entre 

aqueles que ficaram no país de origem, funcionando como atração para seus 

conterrâneos e familiares. As informações circuladas entre os que estão conectados 

nessa rede faz despertar em alguns o desejo de seguir os mesmos passos daquele que foi 

o pioneiro e acaba por funcionar como encorajador na tomada de decisão de emigrar. 

Além disso, é comum entre aqueles que emigraram destacar os sucessos conseguidos e 

ocultar os fracassos, enquanto que os que partem procuram diminuir os riscos que a 

migração pode supor Domingo e outros (1995). Ainda seguindo o mesmo pensamento, 

é normal observar entre aqueles que emigram o desejo de mostrar a seus conterrâneos 

que conseguiram realizar os projetos que tinham quando deixaram o país de origem, 
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para muitos além de não preocupar os que ficaram é importante transmitir uma imagem 

de êxitos e que a imigração não foi em vão.  

Também há indivíduos que vivem o dia-a-dia e a realidade do país de acolhida, 

porém ao mesmo tempo mantêm ligações com o país de origem construindo ou 

interferindo em decisões daqueles que ficaram e a esses indivíduos chamamos de 

transmigrantes. A concepção de transmigrantes trata-se de uma mudança na perspectiva 

na qual se olha e se interpreta a realidade da mobilidade humana e de seus atores 

Durand e Lussi (2015). Os transmigrantes fazem circular ideias, bens sociais e culturais 

adaptando as regras pré-determinadas pelos Estados às possibilidades de seus projetos. 

As redes migratórias também podem ser vistas como uma forma de capital social, 

pois dizem respeito a uma relação social que possibilita aceder a melhores salários, 

emprego, outros bens de importância económica, Massey y outros (1998). Assim sendo 

capital social é: 

“...la suma de recursos reales o potenciales que se vinculan a la posesión de una red 

duradera de relaciones de conocimiento y reconocimiento mutuo – afiliación a un 

grupo- más o menos institucionalizadas que le brinda a cada uno de los miembros 

respaldo del capital socialmente adquirido…” Bourdieu (1986: 248) 

Então podemos entender através da visão de Bourdieu, quer o capital social quer as 

relações sociais que uma pessoa dispõe. São pessoas com quem se mantém contato e 

que se pode recorrer e aceder quando se necessita de algum recurso, e através desse 

capital social os indivíduos podem ter acesso a meios económicos como empréstimos, 

informação sobre investimentos e ajuda de uma forma geral, além disso, este capital 

social só se transmite ou acumula em afiliação a clubes, família, etc. Portes (1999). 

Desta forma, o capital social poderá ser visto como uma possibilidade de melhorar a 

qualidade de vida e também aliviar a pobreza, podendo ser realizado também através 

associações de vizinhos, bairros ou na comunidade em geral. 

Woolcock y Narayan (2004) falam sobre o capital social como meio para o 

desenvolvimento dos países, e diz que o importante é a quem se conhece, pois em um 

momento de dificuldade se sabe que são os amigos e família que serão o poio e 

possibilitaram uma rede de segurança. Analisando o pensamento de Woolcook y 

Nayran, podemos deduzir que o capital social tem como ponto central a família e 
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amigos como meios de apoios em situações de carência. Em outras palavras, o capital 

social pode ser visto como a união de recursos disponíveis por possuir uma rede de 

relações de conhecimento mútuo e com estabilidade. Com base no relatado 

anteriormente torna-se mais evidente que para aqueles que deixam seu país uma rede de 

contatos é muito importante, e normalmente este capital social é conseguido no lugar de 

origem e funciona como âncoras que facilitam a vida no país de destino. São aqueles 

pioneiros que partiram e se estabeleceram em outro país que poderão atuar como fonte 

de apoio aos futuros imigrantes. 

Também é comum outra modalidade de redes migratórias que está relacionada com 

empresas de recrutamento e assistência que oferecem a possibilidade de trabalho em 

outro país, oferecendo meios de alojamento e manutenção no país de destino. 

As redes sociais como outras formas de comunicação devem ser vistas pelos dois 

lados da moeda, se até aqui apontamos os seus aspectos positivos, e sabemos que são 

muitos, também é importante destacar alguns pontos negativos nesse processo. Já 

apontamos anteriormente que as redes podem ter um aspecto desfavorável, se são 

tomadas como meio de exploração, também pode ser prejudicial quando essas relações 

estão centradas apenas em contatos e estruturas de origem, podendo retardar a 

integração e até mesmo um isolamento.  

Também há outro tipo de rede bastante divergente apontada por Harney (1990) 

chamada por ele de “Comércio da emigração”. Para este teórico neste tipo de rede está 

presente a exploração, contraponto o conceito anteriormente abordado de redes de 

solidariedade, pois segundo o autor quando se olha as diferentes relações de poder 

dentro dessas redes fica difícil saber onde termina a solidariedade e onde começa a 

exploração.  

Também podemos ver outros tipos redes com componentes contrários à 

solidariedade onde intervêm ilegalmente determinados funcionários de consulados, 

polícia ou de algumas redes formada por máfias ligadas a tráficos em geral. 

Apresentamos algumas abordagens sobre o tema de redes migratórias, sabemos da 

complexidade e extensão do mesmo, porém para não tornar exaustivo a nossa análise 

procuramos abordar os aspectos que consideramos mais significativos para a nossa 

análise e também buscamos o encontro de algumas teorias apresentadas, pois pensamos 
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que nos possibilitará compreender melhor os percursos migratórios e responder algumas 

perguntas que fazemos em nosso estudo. 

Segundo os enfoques teóricos que analisamos pudemos perceber que algumas 

pessoas são levadas a emigrar por fatores económicos, por desigualdades sociais, 

ausência ou oferta de trabalho etc. Pensamos que é conveniente analisar as motivações 

que têm os indivíduos para deixar o país de origem para podermos entender com mais 

clareza sues percursos. Para iniciarmos nossa análise fazemos a seguinte interrogação:  

Em síntese, a migração é um problema demográfico: influencia a dimensão das 

populações na origem e no destino; é um problema económico: muitas mudanças na 

população são devidas a desequilíbrios económicos entre diferentes áreas; pode ser um 

problema político: tal é particularmente verdade nas migrações internacionais, onde 

restrições e condicionantes são aplicadas àqueles que pretendem atravessar uma 

fronteira política; envolve a psicologia social, no sentido em que o migrante está 

envolvido num processo de tomada de decisão antes da partida, e porque a sua 

personalidade pode desempenhar um papel importante no sucesso com que se integra na 

sociedade de acolhimento; e é também um problema sociológico, uma vez que a 

estrutura social e o sistema cultural, tanto dos lugares de origem como de destino, são 

afetados pela migração e, em contrapartida, afetam o migrante, Jansen, (1969: 60-73). 

São alguns dos motivos percebidos e que impulsionam os indivíduos a deixar o seu 

país de origem e buscar em outro a possibilidade de realizar seus propósitos. Assim 

identificamos alguns dos motivos principais, embora saibamos que muitos outros 

poderão existir e funcionar como motivadores para as migrações. 

1.2. MIGRAÇÕES CONTEMPORÂNEAS – TRANSCONTINENTAIS E 

CONTINENTAIS 

A partir dos anos 50 os movimentos populacionais migratórios passam a ser 

identificados por um novo conceito relacionado com o sexo, a religião e a diversidade 

étnica. Se na transição do século XIX para o XX o cariz das migrações internacionais e 

transoceânicas, foram na direção dos USA e Brasil,  no pós-guerra os países começam a 

sua reconstrução para alojar não só os seus habitantes como também os milhões de 

refugiados decorrentes do conflito. Numa primeira fase e com a ajuda dos USA que 
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através do denominado Plano Marshall injetou milhões de dólares na recuperação dos 

países aliados, nomeadamente França e Reino Unido que em conjunto com a Alemanha 

e a Itália, foram os principais beneficiados. Este apoio deu origem à reconstrução e ao 

desenvolvimento industrial destes países e a Alemanha com falta de mão de obra e a 

dinamização da sua indústria, começa a receber migrantes de países da Europa 

Ocidental. 

É ainda na década de 40 do pós-guerra que o Brasil, entre outros países da América 

do Sul, volta a receber refugiados europeus provenientes da Alemanha e Polónia, 

principalmente, que escolhem o sul do país para se estabelecerem.  

Os anos 60 são uma década de crescimento económico em quase todos os países e na 

Europa passam-se acontecimentos marcantes para o futuro que a título de registro 

histórico aportamos como curiosidade porque pode servir de reflexão para os dias de 

hoje. 

O crescimento económico deve-se em parte à eliminação de direitos aduaneiros entre 

os 6 países do centro europeu, ao aumento da produção de alimentos que garantisse 

alimentação para todos. Fica também marcado pela construção do muro de Berlim em 

61 para evitar a fuga das restrições de liberdade e circulação. 

Alemanha recebe migrantes da Turquia, Jugoslávia, Italianos, Gregos, Espanhóis e 

Portugueses. Nos anos 70 e posteriormente nos 80, com a entrada da Itália em primeiro 

lugar e da Grécia, Espanha e Portugal na então UE faz diminuir e em alguns casos 

retornar ao seu país, alguns migrantes dos países do sul da Europa. 

Associado a este crescimento o movimento migratório internacional caracteriza-se 

por uma participação de mulheres mais forte, segundo Assis cit Zlotnik (1998), o 

número de mulheres migrantes no mundo aumentou 63% - de 35 milhões para 57 

milhões - entre 1965 e 1990, um crescimento 8% maior que o dos migrantes 

masculinos. Nos Estados Unidos, 53,3% dos novos imigrantes eram mulheres em 1998. 

Apesar de já nos inícios do século XX a presença de mulheres nas migrações 

internacionais estarem presente, a inserção das mesmas era vista como, ou 

acompanhante esperando os filhos ou maridos, sendo tidas de uma forma estereotipada 

como dependentes passivas, aquelas que seguem os homens, Grieco e Bloyd, (2001).  
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Outros autores como MARTES, (1999) fazem notar uma diferença de inserção entre 

mulheres e homens ao longo do processo migratório. 

1.2.1.    Migrações no Continente Europeu 

A Europa é um continente velho, e só a chegada de milhões de imigrantes tem 

iludido este fato ONU, (2006: xvii). 

Mas, o que entendemos por imigrante? 

Consideramos que um indivíduo se pode chamar de imigrante, quando decide ir viver 

e trabalhar para um país diferente do seu. Este conceito não tem a ver com distancia, 

pois um indivíduo pode ser considerado um imigrante e ter-se deslocado poucos 

quilómetros do seu país de origem, Malgesini y Giménez (2000). 

A decisão de abandonar o seu país, sua casa, família, amigos, obriga a uma reflexão 

profunda das razões para essa tomada de decisão. Não são decisões fáceis e a chegada a 

um país europeu que pertença ao espaço Schengen, é um sonho que permite a livre 

circulação de pessoas e bens, entre esses estados. Os valores de liberdade, tolerância, e 

integração, apanágio da Europa e os laços culturais e históricos de países europeus com 

países de outros continentes, ex-colónias, faz essa aproximação. 

A consequência da descolonização e posterior independência de países africanos, 

antes colónias, do Reino Unido, França e Portugal; de países árabes, Reino Unido e do 

continente americano, centro e sul, Espanha e Portugal, para citar os mais influentes em 

cada região do globo, levaram a que durante o processo de descolonização de cada país, 

alguns dos habitantes dessas ex-colónias, tenham decidido deixar o seu país natal e 

aceitar a nacionalidade do país colonizador. 

Estes processos vieram mais tarde a permitir que familiares em 1º grau tenham 

iniciado e procurado o amparo dos seus ascendentes para imigrarem para a Europa. 

1.2.  Migrações para Espanha – País de Emigrantes a Imigrantes 

Com o aproximar do final do século XX e chegada do XXI Espanha deixa de ser um 

país de emigrantes e passa a um pais de imigrantes. Mas, se a entrada na UE trouxe 

benefícios económicos e a sociedade de bem estar, comungando da demografia dos 

países mais desenvolvidos, assiste-se a uma baixa de natalidade. 
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No gráfico abaixo, mostramos a evolução do número de imigrantes em Espanha, 

desde a transição do século até 2015, comparando-a com a evolução da população 

nativa e que delimitamos em 3 períodos, início do século, ano de 2011 onde atingiu o 

seu número máximo e do ano em curso, 2015 (mês de julho). 

Gráfico 1 - População Nacional e Estrangeira 

  

Fonte: INE – Elaboração própria  

Segundo o INE, a população imigrante em Espanha desde o início desde século veio 

aumentando progressivamente até ao ano 2011, tendo atingido o máximo de 5.751 

milhões, o que terá representado uns 12% da população total nesse ano. O gráfico 

também nos indica que no mesmo período de 2011/2015 a população imigrante terá 

diminuído 17%. 

Por outro lado, em termos percentuais no ano da transição para o novo século, a 

mesma população representava em termos gerais, só cerca de 2% da população total. É 

com a entrada do novo século e com a chegada de imigrantes, primeiro dos países da 

América Latina e depois a partir de 2007 com a chegada de europeus comunitários dos 

países do ex-bloco do leste e o aumento dos de Marrocos, que a população estrangeira 

chega a atingir 12% da população. 

Estas novas trajetórias com origem em novos países exportadores de mão-de-obra, 

confirmam de algum modo as previsões que o Estudo Económico e Social Mundial 

(WESS em inglês), patrocinado pelas Nações Unidas, projetam para o período 2005 a 

2050 com revisões anuais desde 2006. 
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Nesse estudo prevê-se que a população mundial possa alcançar, até à metade do novo 

século, os 9.200 milhões de habitantes, o que por sua vez, corresponderia a um aumento 

de 2.500 milhões face à atual população. No entanto, dá-se a particularidade que esse 

número corresponderia à população mundial existente no ano de 1950.  

Que impacto pode ter este movimento demográfico em Espanha? 

Segundo dados do INE para o período 2008/2013, que abrange o início e o apogeu da 

crise que se instalou em todo o mundo e à qual Espanha não foi indiferente, o 

comportamento do crescimento da população tem vindo a baixar, e a partir de 2013 

passa a ter um valor negativo, apesar de o saldo vegetativo continuar a ser positivo, 

como mostramos no gráfico a seguir. 

Gráfico 2 – Evolução do crescimento da população em Espanha (2008-2013)  

  

        Fonte: INE - Evolución del crecimiento anual de la población de España (2008-2013) 

E qual a explicação para, apesar de um saldo vegetativo positivo, a população 

espanhola para o período citado ter vindo a diminuir? 

Encontramos no saldo das migrações, internas e externas, a razão para esse 

crescimento negativo, como apresentamos na tabela a seguir: 

Tabela 2 – Evolução demográfica em Espanha – Ano 2013 

População Residente a 1 de janeiro – 2013 46.727.890 

Nascimentos 424.494 

1,25%

0,53%
0,39% 0,32%

‐0,19%

‐0,47%
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Gráfico 4 - Idade por Países. Comunitários e Não Comunitários - 2014. 

 

Fonte: INE – Elaboração Própria 

Neste gráfico, onde dividimos os países pertencentes ao espaço comunitário e não 

comunitário, por idade média dos seus imigrantes, observamos que, aqueles que 

residem em Espanha com a média de idade mais alta, pertencem às duas maiores 

economias da Europa.  

Mas, na última década também vem sendo cada vez mais presente outro tipo de 

mobilidade de indivíduos, com um objetivo especifico, o de estudar.  

UE, (2014) segundo a Comissão Europeia Espanha é o primeiro país demandado por 

estudantes bolsistas de Erasmus, seguido da Alemanha e da França. 

Será pertinente definirmos se, no nosso entendimento poderemos incluir o coletivo 

de estudantes como imigrantes. 

Pensamos que sim, pois segundo a definição que demos a imigrante, os estudantes 

vêm a Espanha para residir, mesmo que temporalmente e fazer o seu trabalho, estudar. 

Como reforço do nosso entendimento, observamos que a própria OCDE classifica os 

estudantes como imigração qualificada. 

Peixoto cit Skeldon e Tremblay (2007) classificam a imigração de estudantes como 

percursora da migração altamente qualificada. 
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Mahroum S, (1999) define a migração de estudantes como uma categoria própria 

qualificada, e ordena-a numa escala de 5, “1 – Diretores e Executivos; 2 – Engenheiros 

e Técnicos; 3 – Académicos e Científicos; 4 – Empresários; 5 – Estudantes”. 

A importância desta mobilidade de indivíduos com uma especificidade tão própria 

levou a Comissão Europeia a iniciar uma experiência piloto com os primeiros dados a 

serem publicados pelo INE, referentes ao ano de 2014, em abril de 2015. 

Na tabela a seguir, mostramos a evolução de estudantes estrangeiros em Espanha, 

matriculados entre os anos 2009/2010 e 2013/2014, para cursos de 3º grau (Mestrados). 

Tabela 3 – Evolução de Estudantes Estrangeiros nas Universidades Espanholas 

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14

14.516 18.384 20.931 21.347 21.756 

                       Fonte MEC y D 

Podemos observar que entre o curso de 2009 e o de 2013 o número de estudantes 

imigrantes de Mestrado em Espanha, quase que aumentou em 50%. 

Por outro lado o relatório “Datos y Cifras del Sistema Universitário Español” de 

2015 mostra-nos estudantes de novos países com presença em Universidades 

Espanholas e fora do programa Erasmus, com presença cada vez mais significativa de 

estudantes imigrantes, provenientes de países da América Latina, à base de protocolos 

entre Universidades espanholas e outras de cada um desses países MECD (2015).  

Os estudantes estrangeiros matriculados em Mestrados nas Universidades 

Espanholas representaram 18,1% no ano de 2013/14. 

Estes dados confirmam a importância e peso que uma migração específica e 

qualificada vai tendo cada vez mais nos percursos migratórios internacionais.  

Porém, desde há 4 anos outro tipo de migração tem vindo a ganhar peso institucional, 

a dos chamados refugiados que nos dias de hoje, setembro de 2015, atinge números e 

preocupações nos governos europeus, com a chegada de milhares de refugiados à 

Europa, por mar e terra, fugidos da guerra, da morte e da miséria que para poderem 

sobreviver, abandonam as suas casas e bens. 
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Na verdade os conflitos armados em países árabes e africanos, originados por 

questões religiosas, parecem ter tornado essa zona do globo ingovernável e sem 

condições de vida. 

1.3. Contexto Demográfico e Económico das Migrações  

É conhecido como a imigração gere sentimentos antagónicos nas populações 

autóctones segundo a situação económica do país receptor. Para uma posição de 

tolerância quando a população nativa deixa de se interessar por determinados tipos de 

trabalhos que por sua vez, são ocupados pela população imigrante, passa-se a outra 

posição de recusa e enfrentamento quando a situação se inverte e o desemprego obriga 

os nativos a recuperar profissões até então ocupadas por imigrantes. 

Normalmente trabalhos de baixa qualificação tipo, cuidadora de idosos, faxineira, 

vigilante noturno, que à falta de outras oportunidades, entra em concorrência com as 

necessidades da população nativa, que vêm na população imigrante uma ameaça às suas 

necessidades de trabalho com o argumento de que os salários baixam devido a essa 

concorrência que alguns consideram desleal. 

Cremos ser pertinente recuperar os pontos chave do discurso de despedida do cargo 

de Secretário Geral da ONU, Koffi Annan, a 19 de setembro de 2006 sobre os conceitos 

da imigração nos países de acolhida. 

ONU (2006: X) nos países de acolhida existe alguma desconfiança, principalmente 

em épocas de crise, que os imigrantes são geradores de desigualdades nos postos de 

trabalho, pois a oferta diminui para os nacionais e o comportamento oferta/salário joga a 

favor da diminuição dos salários, pois os imigrantes aceitam receber menos. Pelo 

contrário, nos países de origem a pressão sobre o mercado de trabalho diminui, pois a 

demanda diminui e o país beneficia-se com a chegada de divisas das remessas dos seus 

emigrantes.  Aqueles que voltam ao seu país de origem aplicam os seus conhecimentos 

e poupanças, em pequenos investimos, dinamizando assim a economia local e 

contribuindo para a riqueza do país.  

Segundo o Banco de Espanha, em 2007 as remessas de imigrantes a seus países 

atingiram o valor máximo de 8.449 milhões de euros o que parece estar de acordo com 

as previsões do estudo. 
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Outro argumento negativo respeito aos imigrantes é associar um baixo nível de 

escolaridade aos mesmos assim como um aumento da delinquência. 

Segundo o mesmo relatório outro estigma pelo qual passam os imigrantes é sobre a 

sua escolaridade, pois se instala na população a mensagem que são pouco ou nada 

escolarizados. A realidade, no entanto, fala-nos de outro cenário e diz-nos que os 

imigrantes da América Latina, são em média o dobro de escolarizados que os seus 

conterrâneos que ficam no país. Já no que diz respeito aos africanos a média sobe para 

três vezes. 

1.3.1   Nexo demografia migrações 

É ainda com Koffi Annan que, no ano de 2002, a ONU cria o Estudo Demográfico 

Económico e Social para o período 2005/2050 e que desde 2003 publica entre 

Outubro/Novembro um relatório sobre os movimentos do ano anterior e faz uma 

atualização para a projeção futura. 

Sobre o crescimento demográfico, ainda nos diz o relatório de 2006:  

ONU (2006 :XI) prevê-se que 25% do crescimento da população mundial possa 

corresponder às regiões menos desenvolvidas, cujo total se prevê que passe dos 5.400 

milhões no ano de 2007 para 7.900 milhões. Para as regiões mais desenvolvidas e para o 

mesmo período, não se prevê uma alteração significativa da população atual, prevendo-

se que se mantenha pelos 1.200 milhões e que se não fosse compensada pela chegada de 

imigrantes, poderia diminuir. 

 Estes dados que poderiam pecar por excesso de objetividade na opinião de alguns há 

quase 10 anos, hoje vimo-los como realidade. 

Mas identificamos o binómio, maior crescimento de população mais atraso no 

desenvolvimento, e quais podem ser os países onde se fará mais notório esse 

movimento demográfico?  

ONU (2006: XIX) o crescimento demográfico será mais sentido nos países já 

populosos e metade desse crescimento prevê-se que corresponda a 8 países: Índia, 

Nigéria, Paquistão, Bangladesh e China, USA, Etiópia e Congo. Por outro lado, e no 

que a imigração diz respeito, identifica-se os USA como o principal país receptor, 

seguido do Canadá, Alemanha, Itália, Reino Unido, Espanha e Austrália, como 
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receptores de uma população migrante à volta dos 2 milhões/ano, cabendo aos USA 

cerca de metade dessa previsão.   

E quais os países com valores de emigração neta mais elevada? 

Prevê-se que China, México, Índia, Filipinas, o Paquistão e a Indonésia sejam os 

países a que corresponda uma emigração neta mais elevada. No período de 2005-2010, 

a migração neta foi mais do dobro que o crescimento natural da população (nascimentos 

menos mortes) em oito países ou zonas, a saber, Bélgica, Canadá, Espanha, Hong Kong, 

Luxemburgo, Singapura, Suécia e Suíça. A migração neta compensou de algum modo o 

racio nascimentos/mortos em 8 zonas ou países: Áustria, Bósnia Herzegovina, 

Eslováquia, Eslovênia, Grécia, Ilhas Anglo normandas, Itália e Portugal. 

A qualidade e aumento de esperança de vida nos países desenvolvidos deu origem a 

uma sociedade de bem estar, com uma população cada vez mais idosa que caminha para 

um racio preocupante para poder sustentar essa mesma qualidade e assim assegurar o 

pagamento das pensões de aposentadoria, o que se veio a agravar com a crise 

internacional iniciada em 2007 e o consequente aumento de desempregados, pondo em 

risco a sobrevivência do Fundo de Pensões para as gerações futuras. 

O que este estudo não podia prever era situações de guerra que viessem a agravar a 

projeção, já de si preocupante e a torná-la mais dramática.  

Diariamente, através dos meios de comunicação, somos conscientes dos dramas pelo 

quais passam imigrantes no Mediterrâneo, para entrar em um país europeu, seja 

Espanha, Itália, Grécia, na Ilha de Malta ou Chipre. A crise, indiferente a religiões ou 

raças, ainda é mais acentuada em países que vivem em dificuldades continuadas, onde a 

pobreza limita os horizontes das populações, sem presente nem perspectivas de futuro e 

que se agravou com as situações de guerra em países como a Síria, Irã e Afeganistão. 

No ano de 2012 houve 320 mil pedidos de asilo político, dos quais 70% foram feitos 

a países que fazem parte da UE, Alemanha, Suécia, Bélgica, Reino Unido e França, 

Malmstrôm (2013).  

Na Somália, Etiópia, Nigéria, Líbia, onde campos de refugiados montados pela ONU 

se encontram sobrelotados, o eterno conflito Israel/Palestina e mais recentemente na 

Síria, têm originado um movimento de milhões de pessoas que fogem dos conflitos 
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armados e da pobreza, que uma crise económica demasiado longa, faz acentuar. 

Oliveira (2013). 

Os órgãos de comunicação nos últimos dias noticiaram o drama de milhares de 

refugiados sírios que pretendem chegar à Alemanha e que se encontram retidos na 

Hungria. A tragédia teve seu epílogo com a fotografia passada em todo o mundo pelas 

televisões e jornais, de uma criança de 3 anos, que deu à costa, sem vida, em uma praia 

da Turquia. Os movimentos de cidadãos de solidariedade com os refugiados sírios teve 

um efeito de expansão em toda a Europa ocidental, e obrigou a UE a estabelecer cotas 

de acolhimento por cada país para estes milhares de refugiados. Todos estes 

movimentos demográficos têm originado novas migrações que no tempo em que se 

efetuam, associamos ao século XXI. 

Assim, identificamos, além dos processos migratórios tradicionais, para trabalho, 

outros novos, como o de lazer e o de estudantes. 

Finalmente, o processo migratório de refugiados, que no século passado teve alguma 

presença com os chamados refugiados políticos, no novo século apresenta-nos outra 

vertente, a dos refugiados de guerra. 

1.3.2.   O Brasil desde o Ano 2000 – Perspectivas Sociais e Económicas 

Antes de passarmos propriamente para os percursos do migrante brasileiro, faremos 

breves considerações sobre o Brasil para que possamos compreender um pouco da 

estrutura sócio económica do 5º país do mundo em superfície e população e 7ª 

economia mundial e assim procurar entender melhor os fluxos migratórios desse país. 

Como explicamos no paragrafo anterior, o Brasil é um país de grandes dimensões 

territoriais, ocupa quase metade da América do Sul, o 5º país em população e superfície 

do mundo e também marcado por importantes assimetrias sociais. Até aos anos de 1930 

a economia brasileira esteve concentrada no setor agrícola, principalmente no cultivo do 

café, porém após a 2º guerra mundial, entre os anos de 1945 a 1980, houve altas taxa de 

crescimento no país, fase conhecida como milagre económico, devido a um modelo 

adotado de substituição de importações, onde o Brasil teve sua industrialização 

fortemente apoiada no capital multinacional Castro (2011). Capital, que segundo Fiori 

(1995) foi a base para projetos de forte cunho nacionalista, iniciado pelo presidente 

Getúlio Vargas. 
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O presidente Castelo Branco em 1964, adota durante a sua presidência o Plano de 

Ação Económica do Governo, com a finalidade de controlar os preços e restringir o 

poder de compra, passando assim a responsabilidade do combate à inflação para a classe 

trabalhadora. Singer (1977) ressalta que esse plano acabou por consolidar o modelo de 

acumulação, mas trouxe como efeitos posteriores a ampliação da dependência de 

importações, desencadeando com isso um aumento da pobreza devido a uma 

distribuição de renda mais concentrada. Nessa época a indústria automobilística foi a 

grande impulsionadora do crescimento económico brasileiro. 

Os anos 80, conhecidos como a década perdida, quando se faz referência ao 

desenvolvimento económico, pois o começo desta década foi marcado pela crise social 

e económica, um período de estagnação, e que desencadeou mudanças no modelo de 

desenvolvimento, passando a um modelo enfocado no crescimento económico, 

promovido pelo FMI e Banco Mundial, segundo o qual a intervenção do Estado na 

economia só prejudicava o crescimento económico dos países e que o desenvolvimento 

económico estava nas privatizações de empresas públicas e no livre mercado entre os 

países. Fonseca (2005) 

Políticas que foram vividas pelo Brasil e também por outros países da América 

Latina e que ocasionou uma retração agressiva do produto industrial, desencadeando 

inflação e crescimento baixo do Produto Interno Bruto (PIB), volatilidade de mercados 

e aumento da desigualdade social. 

Porém, é já neste século e com a chegada ao governo do PT, liderado pelo presidente 

Lula da Silva que, aproveitando a descoberta de novos recursos naturais, gás e petróleo, 

e o aumento das receitas do estado que está na base de um crescimento exponencial do 

PIB e medidas sociais e económicas dirigidas a extratos da população até então 

desprotegidos, com duas medidas de forte impacto social e económico, a Bolsa Família 

e Brasil sem Miséria, que garantiram um mínimo de produtos básicos para a 

alimentação das famílias mais desfavorecidas e o programa Minha Casa Minha Vida 

que tinha como objetivo a construções de 2 milhões de casas para proporcionar um teto 

ao maior numero de famílias. 

Entre 2001 e 2013, o percentual da população vivendo em extrema pobreza caiu de 

10% para 4%”, . “De 1990 a 2009, cerca de 60% dos brasileiros passaram a um nível de 

renda maior. Ao todo, 25 milhões de pessoas saíram da pobreza extrema ou moderada. 
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Isso representa uma em cada duas pessoas que saíram da pobreza na América Latina e 

no Caribe durante o período, Banco Mundial (2015). 

Ainda segundo o estudo citado, no que diz respeito ao nível educacional, entre 2001 

e 2012, houve incremento na escolaridade dos estudantes em todas as faixas etárias 

analisadas, o que é importante para o melhor aproveitamento do aprendizado. Para 

estudantes com 12 anos de idade, por exemplo, aumentou a proporção daqueles com 

pelo menos 4 anos de estudo. Esse número e o das outras faixas revelam que é cada vez 

maior a proporção de estudantes que se aproximam da escolaridade adequada para sua 

idade. 

Na área da saúde, os indicadores na esperança de vida dos brasileiros terão passado 

dos 70,3 anos em 2001 para 74,5 em 2012 para os homens e de 74 para 78,2, no mesmo 

período de tempo, para as mulheres. Também na prevenção de AVC (acidentes 

cardiovasculares) e na assistência medicamentosa, os progressos são evidentes, pois a 

taxa de mortalidade por AVC caiu 32% em onze anos na faixa etária até 70 anos (óbitos 

evitáveis). O declínio da mortalidade de doenças crônicas não transmissíveis como o 

AVC está associado a melhorias na atenção médica, maior acesso a medicamentos e 

redução de fatores de risco, como o tabagismo e o sedentarismo. Mas o maior êxito na 

área da saúde diz respeito à meta da redução da mortalidade infantil que o Brasil 

alcançou 4 anos antes da data estabelecida pela Organização Mundial de Saúde (Global 

Health Observatory Data Repository). O Brasil faz parte do grupo de 20 países que 

reduziu em mais de 70% este indicador nas duas últimas décadas. Também o processo 

de vacinação permitiu reduzir o número de doentes por doenças infectocontagiosas, 

como o tétano, a meningite e a rubéola.  

Estes dados permitiram que mais famílias tivessem acesso a bens de consumo, entre 

os quais a Internet que terá passado dos 8,5% para os 40,9%, no mesmo período de 

tempo citado, o que terá permitido a melhoria do conhecimento e da informação.  

Durante séculos o Brasil, foi receptor de colonos e mais tarde de imigrantes que 

resultou numa sociedade multicultural devido à presença de imigrantes do Japão, 

Tailândia, Síria, China, Alemanha, Polónia, Itália, Portugal, Espanha e Bulgária, sendo 

a atual presidente do Brasil Dilma Rousseff de descendência deste último país. Além 

destes países citados há outros com menor representatividade populacional. 



 

Se

de 90

oport

Estad

Euro

brasi

É 

que o

confi

Fo

de 20

O

brasi

e em sua hi

0 a ser um 

tunidades e

dos unidos, 

opa, Espanh

ileiros no m

1.3.3

costume d

o mapa mun

firmar. 

onte: MAE 

014 atualiza

Os números a

ileira, pois 

istória passa

país de em

e ascensão 

Japão, Port

ha, que nas

mundo e segu

3.    Que paí

izer-se no B

ndo de imig

Estimativas

ados a 28/08

apresentado

podemos 

ada o Brasi

migrantes e s

social. Po

tugal etc., p

s décadas a

undo em Eu

íses são mai

Brasil que h

grantes bras

s Populacio

8/2015). 

os parecem 

constatar 

il tinha sido

seus nacion

orém, a par

passam agor

atuais pass

uropa. Masa

is demandad

há um bras

ileiros por c

onais Comun

querer conf

que há um

o país de im

nais buscam

rtir daí já 

ra a também

sa a ser o 

anet (2008)

dos por bras

ileiro em q

continente a

nidades Bra

firmar essa 

ma presenç

migrantes, pa

m em outros 

não procur

m buscar um

7º destino 

sileiros 

qualquer can

apresentado

asileiras no 

ideia instala

ça registad

assa nas dé

países mel

ram somen

m novo desti

preferido 

nto do mun

o a seguir, p

Mundo (Va

ada na socie

da em todo

38 

cadas 

lhores 

nte os 

no na 

pelos 

ndo, o 

parece 

 

alores 

edade 

os os 



39 
 

continentes do mundo. No entanto, vimos que existe uma projeção delimitada por dois 

valores em cada um deles. 

A razão para isso é a origem em duas fontes diferentes, ambas oficiais. Uma, a 

menor, do IBGE (Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística) e a outra, do Ministério 

dos Assuntos Exteriores tendo como fonte a rede de Consulados Brasileiros espalhados 

pelo mundo. Pensamos que o dado referente ao MAE nos merece mais credibilidade, o 

que tem levado a que ambos os organismos tenham vindo a aproximar e unificar 

critérios. Pelo fato de no Brasil o voto ser, além de um dever cívico também obrigatório, 

o recenseamento para quem vote ou não o possa fazer na condição de viver no exterior, 

obriga a um procedimento administrativo de justificação da falta, que se efetua nos 

serviços Consulares. Também por ter havido eleições no Brasil em Outubro de 2014, a 

atualização dos dados corrigidos a 28/08/2015, apresentam uma aproximação mais 

realista sobre o numero de brasileiros no exterior. 

Pelos números apresentados no mapa mundo de imigrantes brasileiros, verificamos 

que 70% do total no exterior, se distribuem pelo continente europeu e pela América do 

Norte.  

O brasileiro que emigra nos dias de hoje para os Estados Unidos é proveniente da 

classe média baixa, a chamada classe C. A maior parte tem ensino médio ou curso 

superior e vem de centros urbanos, principalmente do Sudeste e do Centro-Oeste, EBC 

(2015). 

Também 10% do total de presença no Oriente, principalmente no Japão, é 

significativa. A razão para essa forte presença de imigrantes brasileiros no Japão deve-

se também à existência por sua vez, de um número importante de japoneses na 

sociedade brasileira, com origem nos primeiros anos do século XX e que desde os anos 

90, com o início da democracia no Brasil se iniciou com destino ao Japão, MAE (2015). 

Também se dá a particularidade que o Japão, segundo informação do MAE, é o País 

onde praticamente todos os brasileiros estão recenseados e registados em estatísticas 

oficiais, o que confere uma informação mais próxima da realidade. 
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Gráfico 5 – Brasileiros na Comunidade Europeia  

 

             Fonte: MAE (Ministério Assuntos Exteriores) 

Sendo a Europa o segundo continente mais procurado por brasileiros, podemos 

observar que Portugal é o país mais demandado, o que se justifica pela proximidade 

cultural e de idioma entre os dois países, sendo a Espanha o segundo, a que, excetuando 

o idioma, também os vínculos culturais estão presentes. 

O fato de incluirmos no gráfico o número de brasileiros na Irlanda face ao número de 

brasileiros comparando com Portugal e Espanha deve-se ao fato do Irish Naturalisation 

and Immigration Service (INIS) o semelhante ao INE, informar que os brasileiros são o 

2º grupo de imigrantes não europeus com mais presença na Irlanda. 

Poderemos perguntar por que Espanha é o segundo país mais demandado por 

emigrantes brasileiros, sendo o único país que não pertence ao grupo dos hispano-

falantes. 

Esta forte presença deve-se ao elevado número de espanhóis e descendentes que se 

justifica pelo registro na então Hospedaria do Imigrante de São Paulo, hoje chamado 

Museu dos Imigrantes (http://museudaimigracao.org.br/) com um acervo histórico / 

cultural e documental importante.   Como se inseriam os brasileiros no mercado de 

trabalho dos países para onde migravam. 

Achamos oportuno fazer a comparação entre dois países para fazer uma análise de 

como era facilitado, ou não, o acesso ao mercado de trabalho para brasileiros. Assim, 

decidimos escolher os dois países com maior presença de brasileiros, Estados Unidos e 

Portugal, fazendo uma análise à integração nos mesmos, nos mercados de trabalho de 

cada um. 
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1.3.4. Estados Unidos – País mais demandado por migrantes brasileiros 

Anteriromente vimos que a migração de brasileiros para os USA é maioritária e 

também que na atualidade a maioria dos migrantes pertence à classe social nível C, 

(EBC, 2015). Segundo o (IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2014) 

as classes sociais no Brasil estão classificadas e ordenadas por ordem descendente de A 

a E e se identificam pelo número de SM (salários mínimos) a que corresponde cada 

uma. 

Margolis (2009) no seu livro An Invisible Minority: Brazilians in New York City, 

chama-nos a atenção ao problema pelo qual passam os brasileiros nos USA. Este termo, 

os Brasileiros Invisíveis, é relevante e a autora a aponta três razões para isso: 

 Os americanos não diferenciam o idioma do brasileiro do hispânico e 

consideram-no o mesmo. 

 Nos Censos o formulário considera todos latinos 

 E por muitos estarem numa situação irregular não preenchem os formulários 

dos Censos. 

A autora aponta que desde os anos 90 com o aumento de escolarizados no Brasil e 

consequente número de estudantes com nível de estudos mais alto, ao não conseguirem 

encontrar no Brasil empregos com salários ao nível médio, procuraram os USA onde 

ganhavam mais fazendo outros trabalhos que nada tinham a ver com o seu nível de 

escolaridade, como faxineiros por exemplo.  

1.3.5.    Portugal – Segundo país mais demandado por migrantes brasileiros 

A mesma autora considera que o mesmo passa em outros países com forte presença 

de brasileiros, Inglaterra e Espanha, ao contrário do Japão e Portugal. O primeiro porque 

ao trabalharem em fábricas praticamente todos estão regulares e no segundo por o 

idioma ser o mesmo, e o sotaque brasileiro ser de imediato identificado. Sublinha que 

Portugal é um dos poucos países com migrantes brasileiros onde estes conseguem 

encontrar trabalho relacionado com sua formação profissional e académica e que por ser 

um país pequeno os brasileiros são muito mais visíveis que nos USA, por exemplo. 
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1.4. BRASILEIROS NA ESPANHA 

“... O que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta 
Muita mutreta pra levar a situação  

Que a gente vai levando de teimoso e de pirraça 
E a gente vai tomando e também sem a cachaça  

Ninguém segura esse rojão  
Meu caro amigo eu não pretendo provocar 

Nem atiçar suas saudades 
Mas acontece que não posso me furtar 

A lhe contar as novidades...  
Uns dias chove, noutros dias bate sol  

Mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta 
É pirueta pra cavar o ganha-pão 

Que a gente vai cavando só de birra, só de sarro... 
“Ninguém segura esse rojão...”  

Música: Meu Caro Amigo — Chico Buarque da Holanda 

 

A coisa aqui tá preta, uma frase bem conhecida de brasileiro e que de algum modo é 

uma justificação para o processo de migração. A frase de tão presente na sociedade 

brasileira levou Francisco Buarque da Holanda a compor uma canção onde espelha o 

sentimento generalizado de brasileiro. 

Segundo dados do INE, no ano de 2009 o número de brasileiros em Espanha atingiu 

o valor máximo com 142.169 indivíduos distribuídos maioritariamente por Catalunha, 

Madrid, Galiza. Comunidade Valenciana e Andaluzia. 

No entanto e comparando com outros países da mesma região e referente ao ano 

citado, os valores apontados em comparação com Argentina e Peru, não existe uma 

diferença significativa entre os três, oscilando entre os 10% para o Peru e 12% para a 

Argentina. Já comparando com a Bolívia, Equador e Colômbia, os três países da região 

com maior representatividade imigrante em Espanha, as diferenças são bem mais 

acentuadas chegando quase a 3 vezes menos que o Equador, o país com maior número 

de imigrantes da América do Sul, em Espanha. 

5.1.   E quanto ao sexo como se compõe esse coletivo 

Na tabela a seguir apresenta-se, a distribuição por género da população imigrante 

oriunda da mesma região do Brasil, América do Sul, com os dados dos países mais 

representativos e comparando entre género. 
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Tabela 4 – População da América do Sul por Sexo em Espanha (Censos 2001)  

            Argentina Brasil Colômbia Equador Peru Venezuela 
Feminino 52.126 20.950 101.212 111.777 22.242 35.572 
Masculino 51.725 12.127 73.206 106.590 31.388 31.592  
 Fonte INE: (Census 2001) Elaboração Própria  

Laureano (2005), os dados que dizem respeito ao Censos de 2001, mostram-nos que 

dos países apresentados, em geral, a imigração do género feminino supera a do género 

masculino, sendo excepção a Argentina, onde o género masculino supera ligeiramente o 

feminino. No início do novo século, a presença de imigrantes brasileiros não era 

expressiva, sendo o país da América do Sul com menos representação. No entanto, 

Brasil e Colômbia, são os que apresentam população feminina com maior diferença 

porcentual, em relação aos restantes. Se no que diz respeito à Colômbia essa diferença 

anda perto dos 25% já no que diz respeito ao Brasil, ela é mais acentuada, pois supera 

os 40%. Estes dados mostram-nos uma outra realidade diferente da imigração dos anos 

60 na Europa, que era na sua maioria masculina, pois se destinava a trabalhar na 

indústria que exigia preferentemente mão-de-obra musculada. 

 

Tabela 5 - População da América do Sul por Género em Espanha (Censos 2011) 

 Argentina Brasil Colômbia Equador Peru Venezuela

Feminino 140.027 89.460 214.341 246.830 106.899 83.248 

Masculino 132.171 57.472 160.301 227.245 91.647 71.906 

 Fonte: INE (Census 2011) Elaboração Própria 

Durante a década que medeia o tempo entre os dois Censos, podemos observar que o 

comportamento quanto ao género se manteve inalterável, predominando o femenino 

sobre o masculino, mas com forte tendência para se aproximarem entre os dois géneros. 

Durante o mesmo período manteve-se a tendência no único país onde o género 

masculino supera o feminino, a Argentina, mas como uma diferença inferior de 8%. 

Podemos observar que no outro país onde predominava o gênero feminino, Colômbia, 

que essa diferença se terá mantido nos mesmo parâmetros, com uma ligeira baixa. Já no 

que diz respeito ao Brasil, esse comportamento confirmou-se em relação a outros países 

da mesma região, pois terá tido um aumento de população do género feminino mais 

acentuado, passando a superar os 50%. 
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Com base nos dados dos dois Censos, podemos constatar que o Brasil é o país da 

América do Sul com mais forte presença feminina entre os seus imigrantes.  

Se os números apresentados se referem ao Censos de 2001, o primeiro do novo 

século, analisemos o que nos indica, comparando com os mesmos países, os dados que 

resultaram do Censos de 2011, pois este só se realiza de 10 em 10 anos. 

Outro dado que nos aportou a nossa investigação diz respeito ao número de 

brasileiros em Espanha com dupla nacionalidade, Pensamos ser oportuno fazer uma 

reflexão sobre os mesmos, pois ao tratar-se do único país da América do Sul não 

hispano-falante, leva-se a pensar que, erradamente, Espanha não terá sido um país 

escolhido como destino para o processo migratório de espanhóis. No entanto os dados 

disponíveis no IBGE, (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) aponta Espanha 

como o segundo país europeu mais demandado  Entre os anos de 1890 e 1930 foi 

registrada a chegada ao porto de Santos de mais de 600 mil espanhóis. Estes dados 

explicam de algum modo os dos gráficos que apresentamos a seguir, referentes aos 

imigrantes com dupla nacionalidade a residir em Espanha. 

Tabela 6 – Imigrantes com Dupla Nacionalidade em Espanha (Censos 2001)  

 Argentina Brasil Colômbia Equador Peru Venezuela

Feminino 25.160 8.078 9.128 2.977 8.515 25.410 

Masculino 24.094 6.566 6.475 2.462º 6.456 23.820 

 Fonte: INE (Censos 2001) Elaboração Própria 

Com esta variável da dupla nacionalidade as diferenças entre géneros não é tão 

significativa como quando não fazemos uma análise em que separamos os imigrantes 

com ou sem dupla nacionalidade. No entanto podemos observar que no caso da 

Argentina o género feminino supera por pouco o masculino nesta variável da análise. Já 

o facto da Argentina e da Venezuela serem os países com mais imigrantes com dupla 

nacionalidade, deve-se talvez à maior presença de emigrantes espanhóis desses dois 

países. 
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Tabela 7 – Imigrantes com Dupla Nacionalidade em Espanha (Censos 2011)  

 Argentina Brasil Colômbia Equador Peru Venezuela

Feminino 56.024 16.110 75.039 95.555 41.727 49.577 

Masculino 58.960 11.908 48.339 74.489 31.011 46.420 

 Fonte: INE (Censos 2011) Elaboração Própria 

Os dados referentes ao Censo de 2011 confirmam a tendência dos dados anteriores, 

mais presença do género feminino também nos imigrantes da América do Sul com 

dupla nacionalidade em Espanha. 
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2. UMA APROXIMAÇÃO AO ESTUDO DAS TRAJETÓRIAS MIGRATÓRIAS 

  



48 
 

  



49 
 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

Muitos estudos se têm feito sobre migrações no geral, mas poucos nos falam sobre as 

trajetórias migratórias. Nos últimos tempos um número significativo de indivíduos tem 

deixado o seu país e tem como destino a Europa, em busca de novas expectativas vitais. 

Esses movimentos migratórios têm despertado o interesse de alguns estudiosos, porém 

ainda são escassos os estudos realizados sobre as trajetórias migratórias internacionais.  

Nosso interesse é conhecer essas trajetórias, porém, além de conhecer esses 

caminhos percorridos por esses indivíduos, buscamos também analisar as situações 

anteriores que fizeram com que se aventurassem nesse novo projeto.  

É conveniente esclarecer que não pretendemos estudar as trajetórias geográficas, ou 

seja, não é ponto central deste estudo saber se se deslocavam mais para o sul ou mais 

para o norte, ou se preferiam essa ou aquela região. O que nos interessa como já 

mencionamos anteriormente é conhecer as suas experiências e as diversas trajetórias 

que traçavam tendo início no país de origem e se prolongando com a vida durante a 

estância no país de destino. Buscaremos analisar os aspectos anteriores a sua partida, a 

vida em geral que levavam as condições económicas que possuíam os condicionantes 

que tiveram para partir e também conhecer qual foi o detonante para esta partida.  

Trilharemos pelos caminhos propostos por alguns autores com Sayad, Herrera, 

Goycoechea e Pedone, pois como eles acreditamos que as migrações devem ser 

observadas sob duas miradas o antes e depois, ou seja, a vida no país de origem, bem 

como a vida no país de acolhida. Seguiremos também nossa abordagem tentando 

compreender as motivações através das teorias migratórias propostas por vários autores. 

Analisaremos a vida no país de destino onde além dos autores citados buscaremos apoio 

teórico em Leonardo Cavalcanti, Sónia Parella, Carlota Solé, Cláudia Pedone, Érika 

Massanet, Maxine Morgolis  e outros. 
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Também pensamos que ao abordar as migrações é sempre importante falar dos 

processos que esta desencadeia como as perdas os duelos e o processo de adaptação à 

nova cultura, tomaremos então como auxilio as abordagens de Joseba Achotegui, 

Nekane Basabe e Ana Zlobina. 

Buscaremos também um viés entre a imigração e a identidade, procurando saber os 

efeitos que a mesma tem nos processos de construção e reconstrução de uma nova 

identidade. Para isso nos servirá de alicerce as contribuições de Mead, Hall, Hermans, 

McAdams e outros. Com apoio desses teóricos esperamos poder compreender em 

profundidade o referido tema e sanar as curiosidades intelectuais que temos sobre  o 

assunto. 

Antes de falarmos propriamente dos vários tipos de trajetórias, sentimos necessidade 

de iniciarmos nossa análise pela vida anterior no país de origem, esperamos conhecer 

um pouco da dinâmica que envolvia a vida desses indivíduos antes da partida, saber 

como se moviam, em que trabalhavam como era sua vida social, projetos que faziam e 

sonhos que nutriam tipo de sentimentos, etc.  

No entanto não devemos esquecer a complexidade que o tema migrações oferece 

devido aos vários prismas que se podem observar no mesmo fenómeno. Sayad (1998) 

vê as migrações como um processo que deve ser observado tendo como ponto inicial as 

condições que leva um a emigrar até as formas de inserção na sociedade que o recebe. 

Diz ainda que se deve ter uma visão do processo em sua totalidade. Seguindo o 

pensamento de Sayad buscaremos esta visão global do processo analisando os fatores 

anteriores a partida como também a imigração ao ponto de chegada, pois como o autor, 

partilhamos da importância em vincular a origem e o destino. 

Sabemos que estas trajetórias que buscamos conhecer e compreender tiveram início 

no que chamaremos “antes” e que elas são traçadas com base nos objetivos idealizados 

por cada personagem participante dos processos migratórios. Sabemos através de vários 

estudos migratórios posteriores ao que nos dedicamos que já se havia constatado que 

muitas pessoas têm motivos, económicos ou laborais, educacionais, de turismo, 

familiares para emigrar e são estes que determinarão as trajetórias a se seguir. 

Abordaremos neste capítulo as trajetórias migratórias desses indivíduos, porém num 

primeiro momento analisaremos o inicio dessa trajetória migratória, abordando os 
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momentos que antecedem o processo migratório, analisando a vida anterior no país de 

origem, os sentimentos que nutriam frente ao país, as experiências vividas, as 

motivações para partir, os objetivos que se espera alcançar, a tomada de decisão, os 

meios com que contava para empreender seu projeto, a partida.  

Num segundo momento passaremos para a partida em si mesmo e a chegada ao país 

de destino e a continuidade de sua trajetória. Buscaremos conhecer os primeiros 

sentimentos e barreiras no país de destino, as redes de apoio, a inserção na nova 

sociedade e no mercado de trabalho, o ingresso na universidade, os objetivos 

alcançados, enfim todo o conjunto de fatores que envolveu tanto o processo anterior a 

partida como a vida em geral no país de destino. 

2.1. A VIDA NO PAÍS DE ORIGEM 

O estudo migratório e as trajetórias podem ser entendidos por várias etapas, a vida 

anterior no país de origem e todo ambiente que está inserido neste contexto, a tomada de 

decisão da partida e seus condicionadores, o momento da partida e a vida posterior no 

país de destino. Etapas importantes e que devem ser analisadas para melhor 

compreensão de todo o processo migratório.  

As migrações devem ser visualizadas como um fato global que integra as estruturas 

da sociedade de origem conectando com as estruturas existentes no país de destino, 

(Sayad: 1998 Portes: 2006, Garreta: 2009. Pedone: 2004, 2006).  Dentro dessa análise, 

procuramos demonstrar a importância que se tem em observar o contexto que antecedeu 

a partida, os meios que se dispunha para realizá-la, as motivações que existiam e 

posteriormente conhecer a trajetória traçada, bem como a adaptação no país de acolhida. 

Na visão de (Bourdieu y Wacquant, 2001) o fundamental é observar o processo 

migratório na sua plenitude, analisando a vida anterior a partida seus condicionantes, 

como também todo o ambiente que o envolvia e  a história pessoal de cada um. 

Seguindo este pensamento ele afirma que não se pode ter vivencias como imigrante sem 

antes ter passado por todo processo de ser um emigrante. Dessa forma,  não se pode 

separar as experiências vividas anteriormente na origem daquelas vividas 

posteriormente no destino, assim poderemos entender melhor a importância em 

conhecer o processo migratório como um todo, o antes e o depois da partida. Através 

dessa afirmação os autores evidenciam que antes de ser imigrante existia uma história 
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anterior e que a mesma deve ser conectada a história posterior, e que é importante 

manter esta conexão com as duas realidades.  

O lugar de origem apresenta-se como espaço essencial para poder entender o 

fenômeno migratório, Massanet (2006) e através do conhecimento profundo poderemos 

compreender melhor as motivações, sentimentos e até mesmo seus projetos. Seguindo o 

mesmo raciocínio, percebemos que a vida anterior de um indivíduo no país de origem 

esteve marcada por vários acontecimentos vitais, experiências positivas compartilhadas 

com a família, amigos e pessoas com as quais estabeleceu contatos, mas por outro lado 

também estiveram presentes os momentos difíceis, as decepções e os projetos não 

concluídos. Massanet diz que através da aproximação das origens sociais e familiares 

dos indivíduos envolvidos no processo migratório será possível compreender as 

diferentes trajetórias vitais e a decisões tomadas com relação ao projeto migratório. 

Detectamos que a vida anterior à decisão de emigrar pode ser descrita com base nas 

carências ou facilidades económicas que possuíam para levar a vida adiante. Também 

pelo trabalho como facilitar de recursos e meio de subsistência ou ausência deste 

gerando as dificuldades financeiras ou mesmo por problemas decorrentes de crises 

económicas que assolaram o país de origem, e que acabaram como consequência 

afetando a vida de seus nacionais. O trabalho é o meio através do qual as pessoas 

conseguem satisfazer seus objetivos económicos, adquirir bens e adquirir melhores 

condições de vida.  E a falta de trabalho é atribuída limita o indivíduo nas esferas 

financeiras e pode ser o motivo que leva muitas pessoas a emigrar.  

A vida no país de origem vai ser descrita com base em conforto, segurança 

tranquilidade financeira e também emocional. Pode também ser descrita por alguns 

como uma vida normal e sem maiores carências económicas, enquanto para outros pode 

ser vista a partir das dificuldades sentidas e desafios pelos quais tem que enfrentar. 

Também a vida no país de origem pode ser relatada com base nas relações 

interpessoais, nas amizades, no convívio familiar ou em apoios que se tem nos 

momentos de maiores crises. Pode ser vista com perspectivas futuras ou pela descrença 

no amanhã. Dessa forma cada um com base nas experiências vividas vai descrever 

positivamente ou negativamente esta etapa. São essas condições de vida anterior à 

emigração que vão determinar os fatores de atração ou expulsão para deixar o país de 

origem 
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2.1.1   Motivos porque decidem deixar o país 

Variados são os motivos para deixar as suas origens, e estão relacionadas a alguns 

fatores, como as características de cada indivíduo e a situação vital em que se encontra, 

entre eles está o querer encontrar novas perspectivas de vida, fugir da crise que castiga o 

país e consequentemente seu trabalho e seu meio de subsistência, buscar novas 

oportunidades profissionais, aperfeiçoar-se, buscar melhorias na saúde, ter mais 

segurança e qualidade de vida, adquirir mais cultura e também estar outra vez como 

familiares que antecederam ao seu projeto migratório, também porque está motivado 

por amigos ou conhecidos que partiram anteriormente e têm uma vida de êxito. 

No caso concreto da população que compartimos o nosso estudo, os brasileiros 

autores como Morgolis (2013, Cavalcanti, Sollé e Padilla (2011), Assis (2002) dizem 

que o que os levam a emigrar é constantes crises económicas sofridas pelo país, 

desemprego, salários inadequados, alto custo de vida, dificuldade de colocação no 

mercado laboral de acordo com as áreas em que terminam às suas carreiras acadêmicas 

etc. Todas estas são causas estruturais que levam estes indivíduos a deixar o seu país. 

Para muitos a emigração era vista como uma forma de fugir do problema e que 

fatalmente lá fora não teria nada a perder. 

Como podemos observar no estudo realizado por (Basabe, Páes y Zlobina: 2004) 

sobre a integração sociocultural e adaptação de imigrantes estrangeiros no País Basco. 

Segundo o referido estudo as pessoas entrevistadas destacava que os principais motivos 

para emigrar, residiam na vontade de melhorar de vida, a busca de um trabalho, situação 

económica difícil, ajudar a família, conhecer outra cultura, ter mais liberdade e desafios. 

Estas foram às motivações mais comuns apresentadas, porém outras existiam, mas com 

menor relevância.  Os motivos económicos apareceram neste estudo como os mais 

relevantes, porém dentro desses motivos económicos também estão agrupados o desejo 

de melhores condições de vida, ter um bom trabalho e com um melhor salário, também 

o desejo de ajudar a família. 

Dessa forma vimos que a razão para deixar o país, em geral, está cercada de vários 

fatores desde os racionais até os mais subjetivos ou imaginários. Hoje diferente do que 

se pensava antigamente, já não só se emigra por motivos económicos, cada vez mais 

estão surgindo novas motivações que levam uma pessoa a migrar. Alguns procuram na 

emigração a possibilidade de poder voltar a viver com os seus familiares, pai, mãe, 
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marido, esposa, etc., dos quais estavam afastados devido à emigração anterior de um 

membro da unidade familiar.  

Terminar um curso universitário ou mesmo iniciar um curso académico em uma 

universidade de outro país é um atrativo forte para muitos migrantes, pois veem num 

país de primeiro mundo melhores expectativas de estudo e também mais 

reconhecimento pelo curso realizado. 

Para outros o desejo de aventura, de conhecer o novo, viver em um país com mais 

prestígio que o próprio ou mesmo adquirir cultura dos países desenvolvidos é sempre 

algo que motiva e faz com que muitos busquem nas migrações a possibilidade de 

concretizá-lo. Também alguns partem na expectativa de conseguir melhor trabalho e 

com melhores condições de vida tanto para si como para seus familiares. É comum a 

todas as migrações o sonho de alcançar melhorias na situação económica, melhores 

possibilidades de vida e ascensão profissional, Dias (2006). Ainda há aqueles que são 

atraídos por ofertas de trabalhos com melhores remunerações em países com maior 

desenvolvimento económico, e que consequentemente também recrutam pessoas de 

outros países por possuírem um perfil específico e atrativo para as suas empresas. 

Porém há outros que são motivados a deixar o país de origem devido a situações 

pessoais que enfrentam no trabalho como stress ou mesmo por situações conflitivas 

vividas no ambiente familiar, ou ainda por problemas de ordem emocional, Massanet 

(2000). 

Também no estudo realizado por Juliana Dias (2006)  na Ilha de cabo Verde, a autora 

aponta outros motivos que auxiliam na tomada de decisão, como a possibilidade de 

conhecer o mundo ou ainda as saudades. 

 Embora hoje haja um leque de motivações, algumas delas continuam muito fortes 

quando se analisam os fluxos migratórios atuais. Reafirmando este pensamento 

podemos perceber na análise feita por Érika Massanet às contribuições de (Portes e 

Hoffman: 2003), referente ao coletivo populacional de América Latina, ressalta que 

devido à aplicação de políticas neoliberais de ajustes nessa região, tem havido um 

aumento sucessivo de indivíduos que buscam como estratégia a emigração económica, 

sendo que em geral os que a buscam são funcionários públicos, empregados 

administrativos ou pessoas com qualificações. Uma vez mais reafirmamos o caráter 

económico funcionando como detonante dessas partidas, porém se observa nesta análise 
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que há uma mudança da classe social que hoje busca este tipo de deslocamento 

contrariando o que se pensava antigamente, hoje estão presentes trabalhadores 

qualificados e pertencentes a um nível social mediano, porém antigamente se acreditava 

que só se migrava as populações de baixo nível social que se dedicavam a trabalhos 

precários.  

No passado era normal pensar em emigrante como uma pessoa com escassas 

condições económicas, baixa instrução escolar ou como trabalhador menos qualificado, 

desempregado em seu país de origem, que ao longo dos tempos foi ganhando outro 

matiz, pois cada vez é mais comum identificar o emigrante e as suas origens procedendo 

de quase todos os extratos sociais. Assim sendo, hoje a emigração é um fato para 

qualquer pessoa que disponha de recursos e conhecimentos, para realizar o processo 

migratório. 

Numa pesquisa realizada pelo INE no dia 2/8/2007 com imigrantes de diversas 

nacionalidades, metade dos entrevistados relataram ter trabalho em seu país de origem 

antes de emigrar para Espanha. Percebemos com esses dados que nem sempre é a falta 

de trabalho que leva as pessoas a emigrar, contrariando a visão de alguns estudiosos do 

tema. Também pensamos que muitos dos que partem, não só partem por falta de 

trabalho, mas que está também relacionado ao desejo  de encontrar melhores 

possibilidades de vida. 

Ainda na mesma pesquisa citada anteriormente detectou-se que um quarto da 

população de imigrantes entrevistados, estudava anteriormente em seu país de origem, o 

que desmitifica a ideia que associa imigrante em geral com um baixo nível de 

escolaridade..  

Em síntese, são alguns dos motivos percebidos e que impulsionam os indivíduos a 

deixar o seu país de origem e buscar em outro a possibilidade de realizar seus 

propósitos. Assim identificamos alguns dos motivos principais, embora saibamos que 

muitos outros poderão existir e funcionar como motivadores para as migrações.  

Também além das motivações a vida dos indivíduos está marcada por momentos 

bons ou tristes, momento de decepção, de dificuldades, enfim são várias situações 

vividas que podem gerar sentimentos  fortes em relação a pessoas ou ao lugar onde nos 

encontramos. Para alguns protagonistas deste filme chamado imigração, várias histórias 
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já aconteceram e algumas delas deixaram sentimentos e recordações com relação ao 

país onde nasceu. 

2.1.2  Que sentimentos vivem por ter de partir 

Para alguns a história vivida anterior a imigração é uma história de boas lembranças 

e de momentos agradáveis, porém para outros estas reminiscências podem trazer 

sentimentos de decepção por não ter podido realizar os projetos almejados, sentimentos 

de tristeza e nostalgia por deixar pessoas e lugares de grande significado Achotegui 

(2010). Também há aqueles em que os sentimentos se confundem com a alegria de 

partir, mas ao mesmo tempo desperta o medo do desconhecido. Esses sentimentos serão 

muitas vezes o desencadear de motivos para querer partir. 

2.1.3   Momento da Decisão 

A tomada de decisão envolve vários fatores, podendo ser uma decisão individual ou 

familiar. A decisão individual pode estar pautada nos significados produzidos a partir da 

experiência migratória de outros Goycoechea (2001). Assim explica que a partir dos 

relatos de outros, das experiências de sucesso contadas por familiares, vai se 

construindo representações simbólicas positivas que se chocam com a sua realidade, 

levando o indivíduo a idealizar o outro país como possibilidade de realização de seus 

projetos. 

“ La decisión de emigrar no ocurre en términos de opciones personales realizadas de 

forma individual y aislada por cada inmigrante. Por el contrario tanto la toma de 

decisiones como el abastecimiento de los recursos necesarios se produce en el contexto 

del grupo familiar nuclear o ampliado)” Goycoechea (2001: 39). 

Dessa forma compreendemos que mesmo que o indivíduo ressalte ser uma decisão 

individual o processo decisório envolverá outras pessoas e normalmente o núcleo 

familiar. A família neste processo decisório pode funcionar como apoio para obtenção 

de meios  para concluir o empreendimento migratório. 

A tomada de decisão ainda pode ser originada a partir de dificuldades financeiras 

percebidas, situação política e económica do país em que vive ou mesmo por a procura 

de maior realização profissional e económica. Muitos tomam a decisão na esperança de 

ver terminar um sofrimento psicológico devido aos problemas enfrentados, porém sem 
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nem mesmo ter a certeza de que o que lhe afligem terá solução no país para onde partem 

dessa forma a decisão de emigrar é vista como uma possibilidade de sair de uma 

situação económica difícil (Massanet, Labrador: 2000). 

Tomar a decisão de partir nem sempre é fácil e pode trazer sentimentos ambivalentes 

que são desencadeados por esta decisão, se por um lado a expectativa, as representações 

simbólicas sobre o êxito, a atração pelo novo, e a esperança de poder solucionar 

problemas que o aflige, pode funcionar como estímulo, por outro a tristeza de deixar 

amigos, familiares e uma parte da história individual pode funcionar como 

desestimulador, Labrador (2000). Existem por trás da decisão de emigrar um leque de 

processos sociais que funcionam como estimuladores e serão como alicerce para essa 

tomada de decisão, Dias (2006). Dessa forma, e apesar de todas as dificuldades que 

possa vislumbrar com a partida, o indivíduo prefere apenas centrar-se nos aspectos 

favoráveis que essa nova decisão poderá lhe oferecer. Assim sendo, imaginar-se em 

outro lugar e com possibilidades nova vida e novas experiências atua como um grande 

auxílio na tomada de decisão. Também a rede de amigos no país de origem e destino 

pode ser de grande ajuda na hora de tomar a decisão e escolher o destino para partir. As 

formações de redes migratórias vão dinamizar o processo de migração e diminuir riscos 

para os que partem. Também as informações e propagação de êxito migratório de outros 

conterrâneos que partiram funcionam como forte aliciador na tomada de decisão. 

No estudo de Morgolis (2013) ela referia essa tomada de decisão na população de 

brasileiros estudada por ela e diz que hoje a decisão de deixar o país não é mais uma 

decisão isolada tomada por pequenos grupos, são muitos que decidem partir e tentar 

uma vida melhor em outro país. 

O passo seguinte à tomada de decisão diz respeito ao projeto migratório que cada um 

desses personagens elabora e esperam concluir. 

2.1.4   Projeto Migratório 

O projeto migratório está relacionado aos objetivos que se espera alcançar ao chegar 

ao país de destino. Diz respeito a trabalho, moradia, possibilidades de crescimento 

profissional, de ter uma melhor formação académica, de permanecer no país de destino 

ou mesmo retornar ao de origem. Ainda no mesmo estudo citado anteriormente e 

realizado por Basabe, Páez e Zlobina, os autores apontam que metade dos entrevistados 
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via sua estância no país como algo temporal, mas por outro lado, apenas uma pequena 

porção da amostra pensava que vinha a Espanha para ficar definitivamente. Com estes 

dados podemos ver que os projetos também variam e se transformam com a chegada ao 

país de acolhida. 

Para Rodriguez (2005) o projeto migratório vai estar condicionado à escolha do país 

de destino e da existência de redes migratórias fornecidas por amigos ou familiares no 

país de acolhida, dessa formo as redes de contatos seria o ponto principal para se dar 

inicio a um projeto migratório. Também 

2.2. A PARTIDA DO PAÍS DE ORIGEM E A CHEGADA AO PAÍS DE DESTINO 

A partida normalmente é um momento de emoções para os que vão e para os que 

ficam. Está cercada por sentimentos fortes e ambivalentes, se por um lado há alegria de 

poder partir e buscar novas possibilidades no país escolhido e colocar em prática seu 

projeto migratório e agregado a ele todos os benefícios que acredita que este supõe, por 

outro também está presente a tristeza de deixar a família, amigos e imagens que fizeram 

parte de uma vida, histórias construídas. Também presente está o sentimento de 

ansiedade e medo pelo novo, porém o que se procura ter em mente são os imaginários 

construídos da vida no outro país, das novas possibilidades que vai ter  e que Wamsley 

(2001) a migração é a única maneira de mudar suas condições económicas e solucionar 

os seus problemas. 

Também nesse processo de partida estão os trâmites e toda a documentação 

necessária exigida pelo controle de fronteiras, porém muitos desses personagens saem 

do país de origem apenas com seu passaporte e entram no país de destino com um visto 

de turismo que lhes é concedido ao desembarcar nesse país, no entanto esse visto só 

lhes possibilita estar por três meses no país para onde rumam, e após decorrer este 

período muitos deles ficam na ilegalidade e se restringe o seu campo de atuação.  

A viagem às vezes è realizada sozinho ou em família de acordo com bases de decisão 

tomadas anteriormente para o projeto migratório. Nas migrações de outrora como vimos    

das pessoas que migravam eram homens e partiam sozinhos ou com amigos ou com 

parentes mais chegados porém essas características das migrações foi sofrendo 

transformações e hoje já vemos homens e uma grande número de mulheres partindo 

sozinhas ou com suas famílias Morgolis (2013). 
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Para algumas nacionalidades entrar em certos países significa maiores dificuldades, 

pois precisam conseguir um visto especial para estar no país. Para alguns esta é a 

primeira barreira que necessita transpor, obter o visto, mas nem sempre é fácil, pois as 

exigências dos governos aumentam a cada dia principalmente em tempos de crise.  Para 

outros passados os três meses de estância no país receptor vem a ilegalidade Morgolis 

(2013).  

Na chegada ao país de acolhida outros sentimentos tão fortes quanto aos anteriores se 

fazem notar. São sentimentos de muita emoção, temor a imigração, alegria por ter 

conseguido ultrapassar a primeira barreira, a perspectiva de mudança de vida, a 

liberdade e a decepção com a frieza das pessoas e cidades que encontra e o impacto da 

diferença Assis (2002) Morgolis (20139 Martes (2000) . São novas imagens que se 

contrapõe com o seu imaginário e com as informações anteriores que tinha dos lugares. 

É o momento de ver com os próprios olhos tudo àquilo que conhecia de história e de 

relatos de outros que partiram e se diziam bem sucedidos. Assis (2002) ressalta ainda 

que nos depoimentos que recolheu das cartas de imigrantes em Nova York esses 

descreviam o que viam da cidade com palavras, “ indecente, massa, maravilhosa, linda” 

evidenciando o encantamento com tudo que acabavam de ver e conhecer. O 

encantamento pela modernidade e tudo de novo que descobrem são imagens que 

marcam em suas retinas e certamente são estas imagens que descreverão para muitos 

outros como ele que deseja deixar o seu país de origem. 

Com o decorrer dos dias e o contato com as primeiras dificuldades o que era cor de 

rosas passa a perder a cor e vêm as primeiras barreiras e decepções. A primeira 

dificuldade comum a muitos é o idioma distinto em muitos casos e que lhes exigem 

muito esforço para a sua adaptação 

Antes de seguir a nossa abordagem, gostaríamos de enfocar a partida e a chegada sob 

dois pontos: O imigrante ao partir e deixar seu país de origem passa por dois processos, 

primeiro por uma adaptação espacial onde busca preservar a sua integridade cultural, 

familiar e económica e em segundo plano há tentativa de integração a nova sociedade 

Arnal (2004). Dessa forma tomaremos como análise o processo de adaptação a nova 

sociedade. 
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2.2.1   Dificuldades 

Ao chegar ao país de destino outras dificuldades poderão surgir para alguns desses 

personagens e uma delas diz respeito ao idioma e a dificuldade de comunicar e de se 

fazer entender. O idioma pode ser um entrave para alguns imigrantes que têm a sua 

língua materna bem diferente da língua falada no país para onde parte. Comunicar, 

poder expressar e se fazer compreender é base nos relacionamentos interpessoais Martes 

(2000), Morgolis (2013) Assis (2002). Através da comunicação buscamos emitir nossos 

posicionamentos, esclarecemos nossas dúvidas, sanamos nossas curiosidades, 

informamos nossas ideias, estabelecemos contatos e conseguimos fazer novas amizades. 

Não poder comunicar claramente, não compreender os demais e não se fazer entender 

pode representar barreiras para a vida futura do indivíduo e gerar dificuldades para 

encontrar trabalho, fazer amigos, resolver problemas e até mesmo pode levá-lo ao 

desemprego. Também sua área de atuação pode se ver comprometida devido a barreiras 

de comunicação e em consequência disso pode ser levado a aceitar trabalhos de baixa 

qualificação, em condições pouco adequadas e com longas jornadas. 

Outros buscam apoio em escolas para imigrantes onde poderão vencer a primeira 

barreira que enfrentam na nova sociedade que acaba de chegar. Tecem novas redes de 

contatos que lhes poderão ser úteis num momento de necessidade. Porém com o passar 

dos dias e do contato com a sociedade atual outras dificuldades se plasmam, e associado 

às dificuldades percebe-se mais as saudades daqueles que ficaram e o distanciamento da 

família começa a se fazer notar. As mulheres por sua vez, aquelas que migram sozinhas, 

começam sentir crescer as preocupações com a família e os filhos, sendo que com os 

filhos a preocupação é distinta, pois com o passar dos dias vão dando conta dos riscos 

que podem correr por deixar seus filhos aos cuidados de outras pessoas, embora em 

geral, sejam os familiares próximos que as cuidam Ruiz (2005). Para aquelas que 

partem e deixam seus maridos no país de origem, algumas delas temem pelo término da 

relação conjugal, pois creem que certamente seus companheiros despertarão o interesse 

para outras mulheres Assis (2002). Outro fator comum que gera dificuldades tanto a 

homens como mulheres é adaptar-se a nova cultura e os novos costumes. Trocar hábitos 

arraigados, fazer diferente Malgesine (1998). Todo indivíduo que sai do seu país e deixa 

para trás sua cultura de origem precisará adaptar-se ao novo cenário cultural. Assim e 

pouco a pouco a nova cultura, os valores e os costumes vão sendo assimilados, e 

consequentemente há a aquisição de outros conteúdos simbólicos Basabe  (2003). A 
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partir daí surgem novos desafios e situações, há uma busca constante de espaço e 

participação nas engrenagens da nova sociedade. A cada dia que passa procura interagir 

mais e mais com membros dessa sociedade e busca assimilar as novas maneiras de estar 

e agir, porém para que isso ocorra o imigrante deve aceitar outras condições de trabalho, 

novas formas de convívio e práticas culturais que fazem parte do novo contexto. São as 

peças de uma engrenagem que se vai montando dia-a-dia buscando o bom 

funcionamento final e que se espera culminar com a sua adaptação ao novo ambiente.  

Nekane Basabe (2003) afirma que a aprendizagem de uma nova cultura pode 

provocar uma fadiga cultural que é ocasionada pelo fato do imigrante esforçar-se para 

assimilar uma nova cultura. Ressalta também que a adaptação psicológica depende das 

experiências vividas e do apoio social, e que estes fatores afetam fortemente o inicio da 

experiência migratória, é variável no tempo e se associa a separação étnica. 

Adaptar-se a um novo contexto social como vimos requer esforço por parte do 

imigrante, pois esse processo implica ajuste psicológico e também uma adaptação 

socio-cultural, supõe afrontar as situações de estrés, assimilar outros valores, crenças 

costumes. A adaptação psicológica está diretamente relacionada aos traços de 

personalidade de cada um e aos apoios sociais, ou seja, maior estrés e menor apoio pior 

ajuste psicológico Basabe (2003). Porém, do outro lado da moeda estão os autóctones 

reivindicando que essa adaptação, pois  pensam que os imigrantes devem esforçar-se 

para assimilar os costumes e tradições do país, embora sejam tolerantes com a 

diversidade cultural Aierdi e Moreno (2011). 

Muito caminho tem que ser percorrido, muito aprendizado há que ser adquirido, 

outros conceitos devem ser interiorizados para que possa ocorrer a adaptação. Enfim, é 

necessário mudar de vida para poder iniciar uma nova vida com outros valores e outra 

maneira de agir, no entanto nem sempre é fácil mudar costumes, maneiras de fazer 

coisas ou de estar. Dessa forma, alguns devido às dificuldades encontradas, optam por 

manter seus costumes afastando-se do convívio e dos hábitos do país receptor gerando 

uma dificuldade em sua adaptação a nova sociedade.  

No entanto, para as mulheres, as estrangeiras, outros fatores interferem nessa 

adaptação, pois a veem em geral como ser dependente, e assim sendo sua integração 

deve ser feita com o abandono de certos costumes e práticas que são vistos como 

submissão, porém ao abandoná-los consegue-se sua emancipação Gil (2004). 
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Porém percebemos que essas barreiras culturais se exacerbam quanto maior distância 

há entre o país de origem e o país de destino, ou se tornam menores quanto mais 

proximidade há da cultura de origem Basabe, Páez e Izlobina ( 2004). Assim sendo, 

estes autores destacam em seu estudo que para os subsaarianos há um maior esforço 

quanto à adaptação sociocultural em Espanha, enquanto que para os de Europa do Este 

esta adaptação é mais fácil, pois se sentem mais próximos culturalmente ao país Vasco 

onde foi feito o estudo, até mesmo que os Latinos Americanos, fato que os autores 

explicam como menor diferença sentida no desenvolvimento económico desses países e 

Espanha. As investigações sobre identidade têm confirmado que maior semelhança 

cultural menores dificuldades de adaptação Smith e Bond (1999) cit.Basabe (2003 ).  

Para muitos autores o processo de aprendizagem de uma segunda cultura está 

associado a um choque cultural e a um strés de aculturação, o primeiro ocorre devido ao 

esforço de adaptação a nova cultura e também aos sentimentos de inferioridade frente a 

população nativa, sentimentos de nostalgia e isso culmina em uma fadiga cultural 

Basabe (2003). O estrés de aculturação pode ser visto como a tensão que é produzida 

em confrontação com uma nova cultura, e se manifesta em forma de problemas de 

saúde psicológicos, somáticos e de relação social Basabe (2003). 

2.2.2.Sociabilidade 

Outras experiências são vividas por esses indivíduos que são as relações sociais que 

estabelecem no país de acolhida e essas de fundamental importância para sua integração 

na sociedade que agora reside. Parentes e amigos, imigrantes pioneiros nesse país, serão 

suas primeiras formas de contato e apoio Assis (2002), Martes (2000). Ainda as 

instituições de apoio a imigrantes, igrejas, associações de vizinhos poderão também ser 

de grande importância e um ponto de apoio para auxiliar em algumas dificuldades e 

obter informações necessárias Morgolis (2013). 

Ë Muito importante para estes que chegam pertencer a grupo social, ter amigos e 

apoios num momento de dificuldade, ou simplesmente ter alguém com quem falar e 

desabafar num momento de tristeza ou saudades. Sabemos que nem sempre é fácil fazer 

amigos numa terra diferente, onde os costumes e as tradições são outras. Porém também 

sabemos que muitos vencem estas barreiras e conseguem encontrar o seu espaço na 

nova sociedade.  
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Para alguns a rede de contatos vai estar restrita a conterrâneos, ou amigos destes, não 

havendo uma integração com a sociedade autóctone, limitando seu circulo de amizades 

e dificultando a aprendizagem do novo idioma. Muitas vezes entre estas comunidades 

de imigrantes formam-se guetos e a formação destes tem efeitos prejudiciais às 

oportunidades de integração desse grupo e gera como consequências problemas que vão 

interferir no bem estar da comunidade Gonzáles e Álvarez-Miranda (2006). Outros 

buscam através de amizades com nacionais do país de destino uma integração mais 

rápida e poder participar da rotina do país. 

2.2.3. Preconceito e Discriminação Social 

Outro fator de dificuldades no país receptor diz respeito aos preconceitos sofridos, a 

discriminação social e os estereótipos. A imigração é um fenômeno que gera muitas 

desigualdades e exclusão social Morgolis (2013), Assis (2002), Martes (2000) . Como já 

apontamos anteriormente quando abordamos as trajetórias o imigrante ao chegar ao país 

de destino devido à falta de oportunidades é forçado aceitar trabalhos de baixa 

qualificação, trabalho que em geral os nacionais não querem devido aos baixos salários 

e condições Massanet (2010), Assis (2002), Morgolis (2013). Em consequência do seu 

trabalho mal remunerado vê-se obrigado algumas vezes morar em bairros marginais. 

Assim sendo, estas condições de vida que possuem acaba por distanciá-los da sociedade 

nativa, pois são construídas barreiras imaginárias que separam os autóctones dos demais 

Molero, Navas, Morales ( 2001). 

A exclusão social é entendida como processos onde pessoas ou grupos sociais veem-

se afastados dos seus direitos laborais, económico, político e social e sem direitos de 

participar na sociedade e tem como consequência direta a inclusão na categoria de não 

cidadãos  Laparra, Gaviria e Aguilar (1998). Dessa forma, a exclusão social vai além 

das dificuldades laborais, da exclusão do mercado de trabalho, é um somar de fatores 

como condições precárias de moradia, não ter acesso a serviços básicos de saúde, 

isolamento social entre outros. Também contribui a esta exclusão social as próprias 

normas de governo, onde se separa claramente nacionais e estrangeiros e que em geral 

parece supor que os segundos pertencem a uma classe inferior onde normalmente se 

associam a delinquências ou problemas gerados na sociedade de destino. No aspecto 

psicossocial a exclusão social pode desenvolver nos grupos excluídos uma identidade 

social negativa, além de serem estigmatizados Molero, Navas e Morales (2001). 
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Também sofrer preconceitos faz parte da rotina diária de muito imigrantes. Entendemos 

como preconceito um juízo pré-concebido, que manifesta numa atitude discriminatória, 

perante pessoas, crenças, sentimentos, tendências de comportamento Padilla (2007), 

Pedone (2000). É uma ideia formada antecipadamente e que não tem fundamento sério. 

Entendemos por preconceitos atitude hostil ou desconfiada com relação a outra 

pessoa que pertence a outro grupo, por pertencer a outro grupo. Dessa forma muitos 

imigrantes convivem diariamente com atitudes hostis frente a trabalho, pois são vistos 

por muitos nativos como aqueles que vêm tirar trabalho aos nacionais Pedone (2000), 

Morgolis (2013). Para outros são pessoas sem cultura e inferiores e pode até estar 

relacionados à delinquência. 

Alguns em concreto devido a sua etnia sofrem problemas com estereotipos que são 

compartilhados pela população nativa. Entendemos como estereótipos as crenças que 

são compartilhadas por pessoas sobre determinada característica que creem possuir uma 

pessoa ou um grupo em particular Morales y Moya (1996). Em geral os imigrantes são 

proclamados em geral pelos meios de comunicação como aqueles que trazem problemas 

ao país por sua cultura diferente ou por sua forma de estar. As mulheres imigrantes de 

alguns países em concreto a elas são atribuídos estereotipo que estão normalmente 

associados à prostituição Souza e Fernádez (2012). Aos imigrantes em geral são 

atribuídas conotações negativas, pois em muitas ocasiões aparecem em situações de 

irregularidade, ilegalidade ou tráfico e prostituição Moya, Puertas (2008). Embora a 

mídia tente associar a imagem do imigrante como daninha e prejudicial a sociedade 

como ressaltamos anteriormente, discordamos deste posicionamento, pois o imigrante 

traz muitos benefícios a sociedade e receptora e ajuda no crescimento de sua economia. 

No estudo feito por Badet, Luzón (2012) mostra como os meios jornalísticos e 

televisivos preocupam em enfocar a imigração e os imigrantes de uma forma 

sensacionalista, buscando os aspectos mais depreciativos desse contingente 

populacional. Dessa forma observamos que são bastante frequentes e evidenciados os 

preconceitos e estereótipos atribuídos a esse coletivo. 

2.2.4. Os Problemas da Ilegalidade 

Também a dificuldade de encontrar trabalho por falta de documentação. O problema 

dos “papéis” é uma constante na vida do imigrante que vem para o país de destino sem 

documentação para trabalhar. Estar “sem papéis” traz muitas restrições à vida do 
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imigrante desde não poder abrir uma conta bancária, não poder aceder a muitos postos 

de trabalho e a sujeitar trabalhar longas jornadas e ganhar menos que outro que está 

documentado. Em caso concreto dos Estados Unidos a política restritiva nessa área de 

imigração tem feito com que cada vez mais imigrantes busquem conseguir a cidadania e 

poder estar definitivamente no país evitar a ilegalidade, pois esta supõe cada vez mais 

restrições a sua mobilidade Portes (2004). Também estar ilegal no país de chegada 

representa para alguns o temor de ser localizado pela polícia e ser deportado ao seu país 

e isso seria ver por terra todos os seus sonhos, projetos e gastos feitos para realizar seu 

projeto migratório Ruiz (2005). É importante levar em consideração que ter “papéis” é 

mais que estar regularizado frente às leis do país, mas também abre caminhos a novas 

oportunidades em vários âmbitos da sociedade que está inserido e, além disso, 

representa para alguns a possibilidade de trazer familiares que ficaram no país de 

origem.  

Associada as dificuldades geradas pela falta de documentação, também está o 

discurso institucional que ressalta a crescente ilegalidade do imigrante chegando a 

convertê-lo em um inimigo público, assim a opinião pública segue o mesmo parâmetro 

ao associá-lo a ilegalidade e criminalidade Sollé, Parella y outros (2000). Assim, 

percebemos que além de outras barreiras que são significativas, a documentação tem um 

papel fundamental para esses personagens, pois além de lhes limitar acesso a muitos 

serviços também a falta delas lhes atribuem uma imagem depreciativa.  

As atuais políticas de estrangeria empregadas nas últimas décadas na Europa 

Ocidental, devido ao seu caráter restritivo, têm colaborado para aumentar a 

irregularidade e as situações em que põem os imigrantes em condições inferiores de 

direitos Pajares (2005). 

Analisamos algumas das barreiras encontradas por estes personagens durante a 

chegada e sua estância no país de destino, falamos também de seus projetos e ao 

falarmos em projetos migratórios, normalmente os associamos a trajetórias visto que 

estão intrinsicamente ligados, pois as trajetórias são motivadas por expectativas e 

projetos traçados e influenciados por uma vida anterior, e esses fatores são os que vão 

determinar a rapidez ou o atraso na decisão de partida. Como falamos anteriormente os 

projetos se mesclam nas trajetórias e podem ser reavaliados e refeitos durante todo o 

percurso no país de destino.  
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Passaremos à analise de algumas trajetórias traçadas por estes indivíduos no país de 

destino. Entendemos que é necessário deixar claro o que entendemos por trajetórias 

migratórias. 

2.3. TRAJETÓRIAS MIGRATÓRIAS  

As trajetórias migratórias são deslocamentos, itinerários de indivíduos sozinhos ou 

em família que buscam em outro espaço territorial a realização dos projetos 

anteriormente traçados no país de origem. O estudo das trajetórias migratórias 

caracteriza-se por um enfoque que visa analisar e compreender como esses indivíduos 

articulam seu percurso, tendo em conta que no decorrer dessa trajetória os caminhos 

podem se intercruzar uns com outros e daí surgir a formação de redes sociais. Desta 

forma nessas trajetórias migratórias estaremos observando também esses aspectos de 

ligação constante com o país de origem, mesmo já tendo uma vida integrada no país de 

destino.  

Para melhor compreensão dessas trajetórias buscaremos estudá-las e compreendê-las 

em vários âmbitos desde o concreto que são as motivações económicas, de estudos, até 

o seu lado inconsciente, simbólico e imaginário.  

Decidimos agrupá-las, pois pensamos que elas sempre se mesclam e se 

correlacionam quando falamos de trabalho ou da possibilidade de ter melhores 

condições financeiras. As trajetórias são vistas como itinerários visíveis, cursos e 

orientações que tomam a vida dos indivíduos no campo do trabalho. São as posições 

que os indivíduos ocupam nas relações de trabalho durante a sua vida ou por um tempo 

determinado. O estudo dessas trajetórias destacará a sequência que o indivíduo ocupou 

no mercado laboral, permitindo compreender as mudanças que ocorreram a nível 

estrutural-económico, social e cultural. 

2.3.1  Trajetórias Laborais e Económicas 

A migração laboral tem como objetivo a conquista de melhores condições para os 

que partem e também para os que ficam Cavalvanti, Sollé, Parella (2011). Nessa ótica 

aqueles que deixam o país vão sempre em busca de melhores oportunidades, e também 

almejam melhoria da condição de vida daqueles que ficam no país de origem Morgolis 

(2013), Martes (2000), Assis (2002). Porém nem sempre o desejado é o real e as 

condições de trabalho conseguidas no país de destino podem não ser aquelas idealizadas 
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anteriormente antes da partida Morgolis (2013). Em geral para este coletivo o que 

encontram no país de destino são trabalhos informais, instáveis e às vezes em condições 

precárias Massanet (2010), Martes (2000), Morgolis (2013), Cavalcanti, Sollé, Parella 

(2011). 

A diversidade nas origens a nível social explica os diversos projetos migratórios e as 

várias trajetórias traçadas Pedone (2000), Morgolis (2013). Tendo com base as grandes 

disparidades existentes entre migrantes de vários países, principalmente àqueles 

pertencentes à zona sul do globo terrestre, é possível entender melhor as trajetórias 

escolhidas por eles. Assim os imigrantes se espelham nas características ocupacionais 

das suas áreas de origem o que lhes poderão possibilitar maior ou menor facilidade de 

entrar no mercado de trabalho e desenvolver-se dentro dele. 

Esses personagens, quando chegam normalmente ocupam atividades nas áreas 

informais ou submergidas da economia, de um modo geral trabalham na agricultura, 

serviço doméstico, hotéis ou em cuidados de crianças e idosos Morgolis (2013), Martes 

(2000), Cavalcanti, Sollé e Padilla (2011).  

Por ser uma mão-de-obra barata, normalmente muitos empresários preferem ter 

como empregados imigrantes, porque lhes diminuem os encargos devido aos baixos 

salários, isso se acentua ainda mais se estes estão ilegais no país, pois mais facilmente 

aceitam cobrar salários ínfimos e com uma carga horária extensa Molpeceres (2012). 

Dessa forma e devido às facilidades encontradas pelos empregadores com o trabalho 

desses imigrantes, cada vez mais se fomenta este tipo de imigração e desenvolvem-se 

canais para trabalhos irregulares e entrada desses imigrantes Pajares (2005). 

Outro fator observado quanto a esse contingente populacional é que alguns 

imigrantes portadores de um título universitário muitas vezes deparam com os entraves, 

burocracias e longos anos de espera para a homologação de seus títulos, 

impossibilitando que os mesmos possam tentar um trabalho em sua área de formação 

Morgolis (2013) Cavalcanti, Parella, Sollé (2011). Também as mulheres enfrentam 

problemas semelhantes aos homens para sua inserção lab oral. 

As Mulheres e o Trabalho 

Também algumas mulheres têm papel bem definido nessa migração, partem sozinhas 

de seu país como pioneiras nesse empreendimento, porém ocupam trabalhos menos 
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reconhecidos Verschuur (2007). Talvez esses fatores estejam relacionados à necessidade 

económica que possuem o que as leva aceitar o primeiro trabalho que apareça ou 

mesmo pela falta de oportunidade ou discriminação.  

Chefas de Família 

Também há outras mulheres que vêm ao país de destino trazendo em seus ombros a 

responsabilidade de manutenção e subsistência de seus filhos e família como podemos 

ver em Alcalde (2014), Parella (2004), Laureano e Marco (2010) que abordam o papel 

dessas mulheres como chefas de família e supridora de seus lares, passando a ter papel 

primordial dentro da dinâmica e decisões da família. O papel a elas atribuído como 

provedoras de seus lares e somando a isso o fato de serem muitas vezes as únicas a 

terem trabalho e a receberem ingressos para o sustento familiar, obriga-as aceitarem 

trabalhos com baixa remuneração e baixa qualificação, trabalho que provavelmente não 

aceitariam se tivessem outra realidade ou condição económica. 

Dessa forma a situação laboral vivida por mulheres estrangeiras, em específico de 

Espanha, como afirma Cavalcanti e Parella (2010) em seu estudo, trabalham em 

limpeza, cuidados de crianças e idosos, trabalhos que em geral a política migratória 

desse país favorece. Ainda pontua Molpeceres (2012) que normalmente se trata de 

trabalhos em subemprego, setores sem qualificação, em geral trabalhos precários, sendo 

que o que cobram por seu trabalho é bastante inferior aos demais grupos. Além disso, 

têm jornadas de trabalho extensivas e ainda vivem muitas vezes na irregularidade 

laboral e estes trabalhos desqualificados e precários continua por muito tempo fazendo 

parte do cotidiano dessas mulheres Molpeceres (2012), Martes (2000), Assis (2002) 

Morgolis (2013). Assim autores como Cavalcante, Solé (2007) veem que a saída que 

elas têm frente a esta situação é trabalhar por conta própria e tentar conseguir uma 

melhoria profissional.  

Verschuur (2007) quando estas mulheres emigram com sua família ou ainda para 

voltar a reintegrar a um núcleo familiar, em geral também desempenham trabalhos 

como doméstica, permanecendo na invisibilidade que a sua situação laboral lhe 

proporciona, ou seja, não existe como trabalhadora. São mulheres que apesar de ter 

como atividades o cuidado de pessoas doentes, crianças ou mesmo nas tarefas 

domésticas não aparecem como trabalhadoras no sistema de emprego do país receptor. 

Para Verchuur (2007) As mulheres não têm as mesmas oportunidades que os homens e 
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as discriminações sociais e económicas que elas sofrem estão ligadas ao seu género. 

Dessa forma mais uma vez se reforça que há distinção entre homens e mulheres quanto 

a um posto de trabalho, cabendo normalmente a essas mulheres imigrantes os trabalhos 

os trabalhos de baixa qualificação.  

Também temos outra visão da situação da mulher imigrante na publicação de 

MIPEX (2011), (Migrant Integration Policy) quando aborda a mobilidade no mercado 

laboral e fala da combinação de políticas nacionais vigentes em maio de 2010 em pelo 

menos um país da Europa, destaca: 

“Una mujer inmigrante con derecho a trabajar y vivir en el país disfruta de las 

mismas oportunidades laborales que cualquier otra persona. Desde su primer día en el 

país, ella y los miembros de su familia pueden empezar a buscar cualquier trabajo en los 

sectores públicos o privados. Si le reconocen sus calificaciones obtenidas en el 

extranjero e puede mejorar sus competencias y habilidades gracias a becas de 

formación.” 

Pena tratar-se de um discurso utópico e limitado a um número muito restrito de 

países, pensamos que devia ser sim a realidade, e praticada em todos os países, pois 

seria sinal de igualdade de direitos a todas as pessoas independente de sua pátria ou cor, 

porém certamente para a grande maioria das nações não passará de apenas algumas 

linhas escritas e idealizadas por alguém. Na realidade mulheres e homens, quando em 

situação regular de trabalho em um país, deviam ter o direito e a possibilidade de aceder 

em igualdade a postos de trabalho como os demais do país, porém percebemos que na 

atualidade esta realidade está longe de se concretizar.  

“A la hora de encontrar trabajo, no todos los residentes extranjeros con derecho a 

trabajar tienen el mismo acceso a la totalidad del mercado laboral, sistema educativo o 

servicios de empleo. Por ejemplo en Europa sólo los ciudadanos de la UE disfrutan de 

las mismas oportunidades en el sector público y de mejores procedimientos para que se 

les reconozcan sus títulos obtenidos fuera de  la UE.” MIPEX (2011: 12-14). 

Observamos aqui os dois lados da moeda, uma separação clara entre o direito dos 

nacionais e comunitários para aqueles que apesar de terem permissão para trabalhar e 

contribuírem para os cofres públicos do país estão limitados aos trabalhos que podem 

desempenhar ou aos que os nacionais não querem fazer. 
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Percebemos que essas mulheres migrantes se movem em áreas específicas de 

trabalho, que normalmente são trabalhos com baixa remuneração e com cargas horárias 

muitas vezes extensas como apontamos anteriormente. No entanto observamos que 

outras se ocupam de atividades bem distintas que as que citávamos antes, desenvolvem 

suas atividades em clubes de prostituição ou outras vezes em apartamentos particulares 

onde trabalham como autônomas. 

Trabalhadoras do Sexo 

Também há outro contingente de mulheres que às vezes por falta de opções laborais 

ou dificuldade económica, optam por outro tipo de trabalho no país de destino, a 

prostituição. Algumas delas buscam meios de financiar sua viagem com ajuda de 

amigos ou familiares e partem para o país de destino escolhido estando consciente de 

como será sua vida e em que vão trabalhar Oso (2005) Piscitelli (2007). Também como 

em outros casos de mulheres, através do dinheiro que cobram em suas atividades têm o 

sustento de sua família que deixou no país de origem.  

Laura Oso (2005) também ressalta que as pioneiras no trabalho autônomo do sexo 

são muitas vezes a referências para outras conterrâneas que seguem a mesma trajetória. 

Também aponta que para essas mulheres, o fato de trabalharem para elas mesmas é 

visto por algumas como positivo, pois podem estipular o melhor horário para trabalhar, 

colocar seus preços e não têm que dividir lucros com ninguém. Porém, toda moeda tem 

duas faces e a outra face mostra-lhes uma situação de insegurança e temor por sentirem-

se menos protegidas por estarem sozinhas com seus clientes e sem ninguém para lhes 

dar proteção diante de uma necessidade.  

Em geral o trabalho realizado por essas mulheres não é visto com bons olhos pela 

sociedade, e nos últimos tempos o aumento perceptível de mulheres imigradas que vêm 

a Europa com este fim, à prostituição, têm contribuído para esta discriminação. Como 

sinala Pajares (2005), esse coletivo de imigrante está estereotipado pela sociedade 

receptora, pois este tipo de atividade está relacionada, quase sempre, próxima à 

delinquência. 

As Remessas de Dinheiro 

Trabalhar também supõe para o imigrante poder ajudar àqueles que ficam no país de 

origem enviando remessas para a manutenção dos filhos e familiares. Desde a 
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perspectiva de meios governamentais se afirma que o envio de dinheiro ao país de 

origem contribui para melhorar as condições de vida daqueles que o recebem Canales 

(2007). Essas remessas são usadas por familiares em geral com objetivo de melhorar e 

de ajudar a pagar as despesas da casa, oferecer maiores condições para o consumo e 

promover o bem estar para aqueles que as recebem. As remessas funcionam como uma 

cadeia, ou seja, melhora a condição familiar que por sua vez terá mais possibilidades de 

consumo no local onde vive, e dessa forma contribui também com o comércio local 

através das compras, movimentando o fluxo de capital no local. 

Negócio Próprio 

Também há àqueles que montam seu próprio negócio, fugindo da exploração laboral, 

de trabalhos precários e por se sentirem excluídos da sociedade. É uma forma que 

encontram para seguir adiante com seus projetos migratórios e para alguns é a forma de 

enfrentar as dificuldades laborais, o desemprego e também as dificuldades que se 

encontra por ser imigrante. Dessa forma e diante das dificuldades de sucesso 

profissional e de deslocamento laboral surgem sentimentos entre os grupos que 

favorecem a criação de novas empresas.  E em momentos de crises de setores 

comerciais e fechamento dos negócios, os imigrantes aproveitam as possibilidades que 

surgem de montar um negócio próprio. (Cavalcanti, Solé, Parella: 2007). 

Além das trajetórias laborais e económicas visualizamos também as trajetórias 

familiares e nos dedicaremos a elas a seguir. 

2.3.2.   Trajetórias Familiares 

Refere-se a núcleos familiares que se organizam a nível social, espacial ou mesmo 

simbólico para a concretização do projeto migratório. Também englobamos aqui as 

trajetórias de indivíduos que deixam seu país buscando uma reagrupação familiar. 

Conseguir a reagrupação familiar de um membro da família exige alguns procedimentos 

que são estabelecidos pelo país de destino e tais exigências nem sempre podem ser 

cumpridas devido às condições de trabalho que possuem baixos salários e instabilidade 

laboral no país que os acolheu. Entre algumas exigências, por exemplo, no caso de 

Espanha, é manter a autorização de residência, ter um trabalho estável no mínimo dois 

anos, ter capacidade económica para sustentar toda a família, ter uma vivenda com 

capacidade para receber os familiares que vão ser reagrupados. Dessa forma, para um 



72 
 

grande número de imigrantes fica impossível atender aos requisitos, pois vez ou outra 

perdem seus postos de trabalho, perdendo a estabilidade exigida pela lei. Também ter 

uma vivenda e mantê-la sozinho, com os baixos salários que recebem, muitas vezes é 

complicado devido aos altos preços dos aluguéis. Se tomarmos como ponto de análise 

as mulheres imigrantes, poderemos reafirmar o pensamento anterior nas palavras de Gil 

(2004). 

“ Las particulares condiciones laborales de las mujeres migrantes trabajando en estos 

sectores (ingresos insuficientes o no siempre reflejados en un contrato, residencia en el 

lugar de trabajo, bajos salarios, inestabilidad) hace muy difícil cumplir con los 

requisitos de ingresos y de viviendas establecidos por la legislación de reagrupación 

familiar.” 

Dessa forma percebemos que para as mulheres que partem deixando seus filhos no 

país de origem, conseguir estes requisitos passa a ser para elas algo determinante em seu 

projeto migratório Gil (2004: 149-176), embora mesmo sabendo das dificuldades que 

vai enfrentar para conseguir este objetivo. 

Vemos cada vez mais a mulher como atuante neste processo migratório, mudando a 

posição de submissão e de mera acompanhante do marido como víamos em outras 

migrações de outrora, porém ainda hoje com todas as conquistas feitas por mulheres se 

percebe a visão contrária em alguns discursos como o de Farah (2004: 47-71), onde 

reafirma que segue presente a imagem construída anteriormente da mulher, ou seja, para 

alguns ainda é o homem o responsável em buscar meios de subsistência e moradia 

enquanto que a mulher cabe o papel de educar os filhos, conhecer a melhor a 

comunidade onde vivem e assim possibilitar melhor integração a toda a família. 

Voltando ao relatório MIPEX apresentado no início das trajetórias, vimos dois 

relatos quanto ao reagrupamento familiar, um por sua vez otimista que destaca que a 

família tendo conseguido a reagrupação familiar passa a ter condições de participar na 

área social e cultural da sociedade. Segundo o mesmo relato qualquer família não 

pertencente a UE, quando chega a qualquer país membro da Eu ela tem os mesmos 

direitos e deveres que uma família que se traslade a outro Estado membro. 

Seriam afirmações bem animadoras se fossem praticadas pelos países, porém em 

contrapartida outro discurso menos otimista vê a mesma realidade sobre outro prisma. 
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Diz que um imigrante separado de sua família terá dificuldades para se adaptar, pois 

enfrentará várias barreiras para conseguir esse feito. Deverá esperar anos para ter 

estabilidade no país, e sua família não terá nenhum tipo de apoio. São políticas 

governamentais duras e que trazem grandes dificuldades àqueles que buscam uma 

inserção na sociedade de acolhida. 

São posições contraditórias que às vezes encontramos em muitos discursos sobre o 

tema em questão, observamos em relatos de estudos anteriores Agrela (2009: 2-16) 

onde destaca que a princípios do ano 2000 novos planos de integração autonómicos e 

municipais foram realizados e a família do imigrante foi definida como instrumento de 

integração. Assim fica claro que a mesma situação poderá ser vista por ângulos distintos 

e contraditórios, depende de quem as analisa. 

Vimos que alguns têm no país uma trajetória laboral/económica, outros traçam sua 

trajetória em função familiar, porém há aqueles que os seus caminhos os levam em 

direção de uma formação académica ou aperfeiçoamento em alguma área científica. 

2.3.3.   Trajetórias Educacionais 

Diz respeito a um coletivo de indivíduos que migrou basicamente por motivos de 

estudos ou para ampliar sua formação educacional. São pessoas que partiram do seu 

país com destino a outro com o objetivo de fazer um curso superior, realizar um 

mestrado, doutorado ou uma formação profissional. Nos últimos tempos tem se notado 

cada vez mais a presença de alunos estrangeiros em Europa e particularmente em 

Espanha, e vem sendo notado a redução do número de alunos europeus Solé, 

Cavalcanti, Parella (2011). 

São em geral pessoas com uma meta definida terminar cursos iniciados, aperfeiçoar-

se ou conseguir uma especialização. Alguns vêm com bolsas de estudos, ou com 

recursos próprios, alguns com um tempo definido de permanência, porém outros 

estando em Espanha buscam formas de trocar o seu visto de estudos por um visto de 

trabalho. 

A documentação que recebem é um visto onde lhe outorgam permanência em solo 

espanhol tendo sido comprovado anteriormente que seus objetivos são estudos, 

investigação e tem durabilidade enquanto durem seus estudos, e esse visto pode também 

ser concedido a seus familiares. Em geral são pessoas jovens de classe media e com um 
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perfil mais ou menos comum. Cavalcanti, Parella e Sollé (2011) dizem que tem havido 

uma descida no número de alunos matriculados em centros de ensino superior devido à 

razões predominantemente demográficas. Em análise feita no estudo referido de 

Cavalcanti, Sollé e Parella foi destacado que tem crescido a presença de estudantes da 

América latina, também tem crescido a busca de Espanha por estudos pela população 

brasileira em geral nessa população é maior o número de mulheres do que homens. Em 

geral buscavam carreiras relacionadas a Ciências Sociais e à Ciências da Saúde. Outro 

dado quanto a essa população é que um numero significativo buscam a homologação de 

seus títulos universitários. 

2.3.4.   Trajetórias De Turismo 

Identificamos neste novo século uma nova trajetória, a de um grupo de imigrantes 

com um perfil e origem específicos, em geral pertencentes à classe média / média alta, 

que aposentados em seus países, procuram lugares no sul de Espanha, onde à compra ou 

aluguer de uma residência podem conjugar com um clima mais agradável, 

principalmente no inverno. Em sua maioria procedem de países do centro e norte da 

Europa e atraídos, não só pelo clima como já referimos, mas pelo nível de vida acessível 

aos valores das suas pensões. Segundo o INE, a 31/12/2014 países como Reino Unido, 

Finlândia, Luxemburgo, Dinamarca e Alemanha, os imigrantes dessas nacionalidades 

tinham uma média de 51 anos e distribuíam-se maioritariamente pelas províncias de 

Málaga, Almería, Alicante, Valência e Barcelona. 

Abordamos as trajetórias mais comuns traçadas por imigrantes em Espanha, não só 

de indivíduos pertencentes ao espaço comunitário, mas e principalmente da América 

Latina; falamos das dificuldades encontradas nas trajetórias laborais e no seguimento do 

nosso estudo abordaremos alguns aspectos significativos da partida do país de origem e 

a chegada ao país de destino. Centrar-nos-emos em alguns pontos como a adaptação a 

nova sociedade, as redes de sociabilidade, as dificuldades, enfim um conjunto de fatores 

que consideramos importantes em nossa análise para melhor compreensão de todo o 

processo migratório. 
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2.4. OS DUELOS VIVENCIADOS NO PAÍS DE DESTINO 

Entre os vários duelos migratórios normalmente apresentados em vários estudos de 

imigração alguns se fazem mais presentes na trajetória migratória dos imigrantes. Entre 

eles estão o duelo pela família, pelo idioma, costumes, status social, amigos Achotegui 

(2010) e Basabe (2004) São duelos experimentados normalmente pelos imigrantes em 

algum período de sua trajetória migratória, pois essa fase está marcada por mudanças 

em vários âmbitos positivas que diz respeito aos ganhos e benefícios e negativas que se 

relacionam com as perdas e os conflitos. Conflitos que podem ser de ordem pessoal, 

social, emocional e certamente poderão ocasionar certos desconfortos Laureano (2005). 

As perdas em geral se associa sofrimento, pode estar relacionada ao afastamento de 

familiares, posição social, amigos em geral, enfim dependerá do âmbito que elas 

ocorram poderão gerar mais ou menos tristeza e queda da energia vital.  

 O duelo vivido pelo imigrante difere de outros duelos comuns à vida de um 

indivíduo, pois no duelo migratório o objecto da perda, família, país, amigos, não 

desaparece, não se perde para sempre, permanece onde estava e lhe permite a 

possibilidade de um dia regressar Achotegui (2000, 2002, 2010). 

As perdas começam a ser sentidas pelo imigrante a partir do momento que ele decide 

emigrar, pois em consequência da decisão tomada poderá surgir dúvidas, receios, que 

poderão provocar tristeza por saber que estará distante daqueles que quer bem. A 

família, os costumes, as origens e os afetos são laços fortes que o indivíduo mantém 

com o país de origem e que podem lhe servir de apoio, mas também de barreira para sua 

integração Atchotegui (2000 2010). 

Os sentimentos que acompanham o imigrante na sua nova morada são ambivalentes, 

sente culpa por privar os filhos pequenos de sua companhia, tristeza por saber que não 

vai compartilhar momentos impostantes da vida de cada um, receio e temor do que pode 

acontecer aos seus na sua asência, mas também alegria por pensar que poderá encontrar 

no outro país a solução para problemas que vem enfrentando. O afastar dos filhos, 

esposa da família pode representar grande esforço psicológico para o imigrante, pois a 

ausência é traduzida muitas vezes em saudades e isolamento.  
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Dessa forma percebe-se que o imigrante tem que renunciar nem que seja 

temporariamente a uma parte de sua individualidade para poder integrar-se ao grupo que 

o recebe.Não menos importante o duelo pelas amizades e também pode fazer parte da 

vida de alguns imigrantes. Fazer amizades, ter um convívio social é para muitos de 

fundamental importância, porém nem sempre é fácil chegar noutras terras e cativar 

novas amizades. Também signifitivo o duelo pelo status social, pois muitos vieram de 

famílias com padrão de vida mediano, tinham trabalho estável e com contrato laboral 

que lhes otorgavam direitos trabalhistas, porém as novas imposições da sociedade atual 

e as condições de trabalho normalmente inferior a sua capacitação levam-nos a descer 

seu status social. Também outros se queixam de humilhações decorrentes de atividades 

que realizam. Dessa forma vivenciam no dia-a-dia o desejo e a dificuldade de encontrar 

seu lugar dentro da nova comunidade e recuperar a posição social e o status que tinha 

em seu país Grinberg e Grinberg (1984). 

Como já havíamos mencionado anteriormente quando falávamos dos aspectos que 

dificutavam a integração desse imigrante, reafirmamos aqui que a cultura pode ser algo 

marcante para facilitar ou dificultar a nova vida. A cultura distinta aquela em que 

construiu seus valores pode causar-lhe estranheza, e é mais um duelo que pode ser 

experimentado pelo imigrante. Assimilar novos hábitos alimentares, outras regras 

sociais e costumes trazem a sua nova vida situações complicadas com as quais ele 

precisa aprender a conviver. Identificar-se de imediato com novos hábitos, nem sempre 

é possível, e muitas vezes nem ocorre, pois muitas vezes a nova cultura soa como 

ameaçadora levando o imigrante a persistir nos seus hábitos na tentativa de manter seus 

próprios costumes. Ainda há o duelo pelo país de origem e por sua gente. Para alguns 

estar longe de suas origens, seu povo, cheiros próprios e modos de ser e estar da pessoa 

também pode supor alguma dificuldade. 

Todos estes duelos e outros mais geram transformações na personalidade de 

imigrante e também em sua identidade Achotegui (2000, 2002). Entretanto esses duelos 

só terão significado se no processo migratório as condições de sobrevivência por que 

passaram os imigrantes, afetar de modo negativo seu aspecto psicológico. 

2.4.1.   Retornar às vezes é preciso 

Devido às barreiras encontradas e duelos vivenciados muitos planejam o retorno ao 

seu país de origem. Os imigrantes de todas as épocas quando partem em busca de 
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melhores oportunidades no país de destino, tem também como projeto retornar um dia 

ao país de origem Assis (2002), Morgolis (2013). Entretanto este retorno está 

condicionado a conclusão de alguns projetos traçados, como poder comprar uma casa, 

uma carro ou montar um negócio que significam o sucesso do projeto de migrar. Porém, 

para retornar imigrante terá que ter propósitos claros e uma vida disciplinada com 

percursos firmes em direção aos seus objetivos Martes (2000), Assis (2002). Porém , é 

normal também ouvir de alguns que imigrantes que já não desejam retornar, que estão 

bem onde estão e que a nova sociedade lhes oferece melhores condições de vida e que o 

país atual é um lugar bom para se viver Assis (2002). 

Falamos de alguns duelos pelos quais passam alguns imigrantes em alguma fase do 

seu processo migratório, porém a imigração não é só o lado triste ou de dificuldades 

também há outro lado importante que são os benefícios alcançados e a concretização 

dos projetos migratórios traçados na partida.  

Antes de falarmos sobre os processos identitários pelos quais passaram gostaríamos 

de ressaltar que apesar de muitas dificuldades e barreiras, muitos conseguem atingir 

seus objetivos ou parte deles e acabam ppor ver a imigração como algo complicado, 

porém positivo em suas vidas. 

2.4.2.  Reconstruindo Valores 

A imigação leva o indivíduo a repensar seus valores, trocar hábitos é um período de 

constantes transformações e aprendizado, e muitas vezes ao buscar a realização de seus 

projetos lança-se em novas conquistas e novos desafios. Para alguns, os desafios de 

aprendizagem de nova cultura, a assimilação de novos valores e a maneira de atuar 

frente a varias situações podem requerer mais esforços e levá-lo a construir uma nova 

identidade.  

Através de determinados conceitos aprendidos vamos percebendo as semelhanças 

que possuímos e também as diferenças, e assim sucessivamente constroi-se o conceito 

de quem sou além do de quem não sou Silva (2000) dessa forma a identidade poderia 

ser vista como, “... formada na “interação” entre o eu e a sociedade. O sujeito ainda tem 

núcleo ou essência interior que é o “eu real”, mas este é formado num diálogo contínuo 

com os mundos culturais...” Hall (2002). Assim como Hall também pensamos que os 

seres humanos estão em constante interação com os demais, e através destas interações 

forma-se o processo de autoconsciência. Através desta autoconsciência modifica-se e 
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modifica os demais e assim se constrói pouco a pouco a sua identidade.   Visto desta 

forma compreendemos que identidade é algo que sofre transformações constantes 

devido às experiências que vivemos e com as crises que passamos no decorrer de nossa 

vida. Mead (1972). É algo construído gradativamente através de nossa história, cultura e 

vivências ao longo de nossa existência. Assim sendo, é uma construção social na qual o 

indivíduo se reconhece a partir das inter-relações que tem com os outros na vida 

cotidiana.  A identidade está repartida tanto nas pessoas como na sociedade, ou seja, a 

imagem de si mesmo é construída a partir da visão de si mesmo e das relações que se 

tem na sociedade durante sua vida Bruner (2006). 

 Entendemos que viver em dois mundos para o imigrante supõe estar sempre 

voltando as suas lembranças de um passado que se foi, de saudades e um presente que 

ainda não está integrado Chamber (1995). É comum o imigrante referir-se sempre a 

coisas do seu país, como as fazia como eram suas amizades, como se movia, porém sua 

vida presente esta composta de momentos que vive agora, porém que ainda não estão 

introjetados. “Estar aqui e estar lá” faz com que o indivíduo vai construindo uma 

identidade própria a do transmigrante Assis (2002). A natureza transnacional de 

algumas imigrações recentes favorece para a formação da identidade Margolis (2001). 

Como já havíamos dito em outro capitulo o transnacionalismo é um processo onde o 

imigrante internacional segue mantendo elos constantes com o país de origem devido a 

este se perceber por um tempo ou definidamente como um imigrante temporário e que 

retornará a sua pátria. 

 A imigração reforça em alguns casos a identidade nacional que muitas vezes esses 

indivíduos mantinham apagada anteriormente, pois muitos só reconhecem a sua 

identidade nacional a partir do momento que se vê na pela na identidade do outo e é 

nesta confrontação com a diferença que se afirmam o sentido de pertença. É normal que 

frente a isso os imigrantes busquem resgatar suas tradições e costumes Morgolis (2013). 

A referida autora conta de uma comemoração  de brasileiros em Nova York pelo dia da 

independência de seu país, onde havia uma grande presença de nacionais desse país e no 

qual procuravam reavivar costumes do país. Assim o imigrante vive simultaneamente 

aspectos de sua vida no país de origem e ao mesmo tempo vai assimilando a vida do 

país de recepção. Ou por outro lado afasta tudo o que diz respeito a sua pátria. 
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Morgolis (2013) fazendo referência â sua população de estudo diz que a identidade 

brasileira é simplesmente presumida é algo que raramente  é expressado, e ressalta ainda 

que em geral o brasileiro só aprende o que é ser brasileiro depois de sair do Brasil. A 

partir dessa saída do país passa a dar mais valor a sua cultura e aos símbolos que 

representam esta. Ainda a mesma autora diz que o brasileiro é classificado fora do 

Brasil como um estrangeiro de uma terra distante e exótica. Seguindo o pensamento da 

autora ela pontua que entende a construção da identidade de brasileiros fora do país 

como “ não somos como eles”, pode  representar  que sou diferente dos outros nacionais 

na maneira de agir, à classe social, aos meios económicos. Ás vezes é comum ouvir 

alguém dizer que os outros não têm cultura, não saber se portar. Morgolis (2013), 

Martes (1988) dizem que a diferença entre o “nós e eles” foi notada na comunidade de 

Boston quando se referiam a ”eles” as pessoas originárias do campo como ignorantes e 

com baixa cultura. Esses limites são interpretados por Martes (1998) como uma 

tentativa desses indivíduos de se reposicionarem dentro da hierarquia social local. 

Também outra autora Fleischer (2002) relata que há entre as brasileira do seu estudo 

uma tentativa de realçar a sua identidade étnica elogiando a sua forma de trabalhar; a 

sua responsabilidade e dedicação e o carinho em comparação com as hispanas. A autora 

diz que segundo esta construção de identidade, seguramente as patroas não poderão 

estar contentes com outras. 

Assim os imigrantes em geral de várias procedências vão construindo sua identidade, 

alguns procuram preservar elos com a sua cultura outros preferem ignorá-la e assimilar 

uma nova identidade. 
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PARTE II - ESTUDO EMPÍRICO. TRAJETÓRIAS MIGRATÓRIAS DE 

BRASILEIROS EM BADAJOZ 
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INTRODUÇÃO AO ESTUDO 

Os movimentos migratórios sempre fizeram parte da realidade humana, fosse por 

buscar sobrevivência, por fugir de situações conflitivas, buscar melhorias ou mesmo 

para descobrir o novo e atrativo em outras terras. Vimos que na atualidade caras novas 

de migrações vem surgindo e criando novos conceitos sobre o referido tema e fazendo 

repensar conceitos antes concebidos. Retomando a visão de Sayad (1998), Portes 

(2006), Garreta (2008), Pedone (2004, 2006) quando dizem que as migrações devem ser 

visualizadas como um fato global que integra as estruturas da sociedade de origem 

conectando com as estruturas existentes no país de destino, ou seja, também pensamos 

que para falar de trajetórias é preciso estudar o processo migratório na sua forma global, 

ou seja, devemos conhecer a realidade anterior a este e conjugá-la em todo o processo 

com a realidade posterior, isto é, conhecer todo o ambiente envolto no processo, 

expectativas, sentimentos, condições, projetos e tomada de decisão. O lugar de origem 

Massanet (2006) é o espaço fundamental para poder compreender este fenómeno. É 

necessário conhecer o lugar de origem e buscar condições para interpretar o simbólico e 

conhecer o material que o fenómeno migratório possa trazer. É tentar compreender as 

motivações e sentimentos dos personagens através da reconstrução de sua história 

pessoal. É buscar aproximar a história pessoal de cada um às suas origens familiares e 

sociais para poder conhecer seus sucessos, suas dificuldades e consequentemente 

compreender e explicar as distintas trajetórias vitais escolhidas por cada um. 

Entendemos que as trajetórias se iniciam já no país de origem, pois aí é onde se tomam 

as decisões, se constroem os projetos e se buscam meios para concretizá-los. Também é 

no país de origem que se constroem sonhos, nascem desejos ou até mesmo decepções 

que vão servir de mecanismos impulsionadores para a partida. 
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É ainda no país de origem que vamos compreender que condições dispunham para 

partir, com quem contavam que redes de contato possuíam como alicerce ou de que 

meios precisaram dispor para concretizar o seu projeto. Tudo isto certamente 

influenciará na trajetória a ser seguida no país de destino. A vida anterior à partida pode 

ser descrita pelas facilidades ou dificuldades económicas, pela presença ou ausência de 

trabalho. A diversidade na origem a nível social poderá ajudar a compreender os 

diversos projetos migratórios e as várias trajetórias traçadas.  

As motivações que levam uma pessoa a partir também podem direcionar a sua 

trajetória futura. Os motivos são vários e também as índoles diversas, desde uma 

situação difícil vivida ou até mesmo pelo desejo de aventura. Os motivos económicos 

normalmente estão mais presentes nos discursos e em geral são os grandes detonantes, 

porém também se pode almejar melhor formação educacional, estudar em 

Universidades fora do país ou acreditar que um curso realizado fora é melhor que um 

conseguido no seu próprio país. Podem ainda ser levados pelo desejo de se reagrupar 

com familiares que já os antecederam a eles em um outo projeto migratório ou também 

podem ser aliciados por motivos pessoais de aventura, conhecer novas culturas, 

aperfeiçoamento, enfim todo um conjunto de motivos que podem levar as pessoas a 

buscar em outras terras a realização de seus propósitos.  

É um lugar comum em muitos discursos sobre migração ouvir falar na possibilidade 

de sanar problemas económicos ou dizer do sonho de alcançar melhorias na situação 

económica, melhores possibilidades de vida e ascensão profissional Dias (2006). 

Também cresce na atualidade o número de pessoas que partem em busca de uma 

especialização, fazer cursos universitários, mestrados ou doutorados. 

As trajetórias migratórias de migrantes brasileiros estiveram marcadas por motivos 

de várias índoles, económicos, laborais, educacionais, formativas, familiares/ 

reagrupamento familiar, conhecer nova cultura ou adquirir aprendizado. Também nestas 

trajetórias esteve presente uma rede de contatos de amigos, seja no país de origem seja 

no país de destino. Desse modo, em todo seu percurso os vínculos familiares ou de 

amigos contribuíram como alicerce para a inserção sócio laboral na sociedade receptora. 
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Essas trajetórias também eram motivadas por planos anteriormente traçados e ao 

partir davam seguimento ao seu percurso. Nas trajetórias de imigrantes brasileiros 

normalmente estes viajavam sozinhos e em poucos casos em família. Em geral quando a 

família ficava no país de origem, o que partia buscava conseguir meios para reagrupar 

os que ficavam.  Muitos partiam com uma trajetória definida, pois já tinham trabalho 

em empresas de amigos, familiares ou conterrâneos. As trajetórias laborais e 

económicas eram vistas como possibilidades para conseguir melhores condições de vida 

não só para os que partiam como para os que ficavam. Dessa forma aqueles que partiam 

buscavam conseguir meios laborais no país de destino para adquirir recursos financeiros 

para seu sustento e para os demais. 

Para outros a trajetória estava definida com base num curso universitário que iam 

realizar no país de destino. Outros traçavam seu percurso com ideias de conseguir 

tratamento médico ou mesmo conhecer uma nova cultura. 

A imigração de brasileiros à Espanha normalmente contraria outras imigrações de 

outros países onde predomina o género masculino. É uma imigração maioritariamente 

feminina de pessoas jovens e com nível de escolaridade entre o nível médio e o 

superior.    
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3. CONTEXTO E OBJETIVOS DO ESTUDO 

  



88 
 

  



89 
 

 

 

 

O estudo é realizado com imigrantes de nacionalidade brasileira na cidade de 

Badajoz, cidade espanhola situada em Estremadura. Nossa amostra constava de 44 

indivíduos sendo distribuídos entre 20 homens e 24 mulheres. Foi escolhida esta 

amostragem, primeiro porque percebemos que havia escassos estudos sobre trajetórias 

de Imigrantes brasileiros e sobre os seus aspectos psicossociais em Espanha e 

inexistentes na cidade de Badajoz onde a presença da imigração brasileira na cidade 

apresentava um número expressivo de crescimento nos anos 2005 a 2010 e que nesse 

período vinha crescendo apresentando em relação a outras nacionalidades, um 

comportamento diferencial de crescimento entre sexos, diferente das demais em alguns 

aspectos que passarei a identificar:  

Imigração acentuadamente feminina;  

Normalmente a maioria das mulheres imigrava sozinha;  

Era uma imigração de pessoas com um nível de escolaridade variando de nível 

secundário a superior; 

Normalmente esta imigração nesta cidade funcionava como rede de contatos, pois 

em geral quase todos que vinham trabalhavam nas mesmas empresas vocacionadas para 

vendas e publicidade empresas cujos donos eram brasileiros e estas empresas estavam 

sediadas em uma cidade fronteiriça de Espanha, Elvas (Portugal).  

Também por ser a cidade de Badajoz a escolha desses brasileiros, já que sempre foi 

destino preferido de imigração brasileira EUA, Portugal, Japão.  

E por último porque compartimos a mesma nacionalidade e despertar em mim como 

investigadora conhecer os fluxos migratórios do meu país.  

3.1. CARACTERÍSTICAS DA POPULAÇÃO BRASILEIRA EM BADAJOZ 

Em geral jovens, predomínio do gênero feminino e com um nível médio de estudos         

(médio/superior). Viajam em geral sós. Alguns deixam filhos e familiares no seu país de 

origem.  Normalmente vêm para Espanha a convite de um amigo ou familiar que já está 

estabelecido na cidade, possuem como motivos os estudos, reagrupação familiar, 
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trabalho ou viagem. Na cidade de Badajoz normalmente vivem em companhia de 

amigos e outras vezes de familiares. Em sua grande maioria trabalham em empresas de 

vendas e publicidade, empresas dos próprios conterrâneos. 

3.2. MOTIVOS QUE TRAZEM OS BRASILEIROS À CIDADE DE BADAJOZ 

Os motivos que os trazem normalmente estão relacionados com possibilidades de 

trabalho nas empresas de compatriotas, pois normalmente já tinham um contato 

anterior. Outros vêm informados por conhecidos sobre a possibilidade de realizar um 

curso de medicina em alguma universidade de Espanha e acabam por optar por Badajoz 

onde são conseguidas vagas para os que vêm com este fim. Também há um grupo, 

embora mais reduzido, que vem para trabalhar em clubes devido ao grande número de 

casas desse tipo de serviço que havia na região. E os últimos vêm motivados para 

reagrupar com familiares que já havia vindo anteriormente. 

  Razões para haver muitos brasileiros na cidade de Badajoz 

 Localização geográfica. A proximidade de Badajoz com Portugal, a facilidade 

de circulação entre um País e outro, e o facto de parte deles trabalharem em 

Portugal e viverem em Badajoz. 

 Redes Sociais. A existência de familiares ou amigos que já residem em Badajoz 

e que os antecederam no processo migratório, são decisivos para essa escolha. 

O fato de ser uma cidade com uma dimensão média, e melhor qualidade de vida que 

as cidades vizinhas de Portugal, também influenciam a escolha de Badajoz, como 

cidade para residir. Também o fato de Badajoz estar aproximadamente a 15 km das 

cidades onde se concentram as empresas brasileiras e também com um custo de vida 

mais baixo, eram aliciadores para os brasileiros decidirem estabelecer residência em 

Espanha. Esse conjunto de fatores possibilitavam-lhe maior oportunidade de trabalho e 

melhores condições de moradia.  

Como ressaltamos anteriormente os brasileiros que buscavam a cidade de Badajoz 

em geral sua escolaridade variava entre o 2º e o ensino superior como veremos a seguir. 
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Gráfico 6 – Escolarização Brasileiros em Badajoz 

  

      Fonte: INE Elaboração Própria                                              

Efetivamente, e como o gráfico o demonstra, a amostra de brasileiros em Badajoz, 

num universo de 44 entrevistados, nos desvela que 70% dos brasileiros em Badajoz têm 

ou frequentaram um curso universitário e que 46% o terminaram tendo por isso um 

título universitário. 

Por outro lado 76% frequentaram o ensino secundário e 30% terminaram-no.  

Gráfico 7 – Situação laboral em Espanha (Badajoz) e no Brasil 

 

        Fonte: INE Elaboração Própria 
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Os dados aportados no gráfico são as informações prestadas pelos brasileiros 

entrevistados. Passaremos a sua análise. 

 Primeiro a informação de que a esmagadora maioria trabalhava, podemos confirmar 

a veracidade da mesma, pois também algumas vezes fizemos parte de grupos que 

trabalhavam nessas empresas, propriedade de brasileiros, com domicilio fiscal e sede, 

em Portugal, nas cidades fronteiriças com Badajoz, Elvas e Campo Maior, como 

complemento da nossa investigação. 

A que se dedicavam estas empresas? 

Estavam vocacionadas para o turismo, com venda de artigos para a casa, convidando 

pessoas e fazendo grupos de todo o país, Portugal, de norte a sul, com passeios e 

apresentações dos produtos para venda, em hotéis não só de Portugal como de Espanha. 

Esta situação, digamos atípica, levou a que o semanário de maior divulgação em 

Portugal, Jornal Expresso, no ano de 2004 na sua revista publicasse um artigo sobre o 

assunto, onde descrevia a dificuldade em alugar um autocarro num fim de semana no 

norte do país, pois a sua totalidade estava afetada a este tipo de empresas, que garantiam 

uma atividade permanente ao longo do ano. Isto explica a razão porque quase 

unanimente os entrevistados declararam que quando vinham para Espanha, já havia um 

contato para trabalhar. 

Por outro lado, a baixa % de brasileiros que não trabalhavam no Brasil, foi razão para 

a vinda para Badajoz, com o objetivo de apoiar a filha ou filho no crescimento do neto 

ou neta. Ainda a grande maioria dos brasileiros que estudavam em Badajoz, também 

nos fins de semana se integrava nessas empresas, como ajuda aos seus gastos pessoais 

ou de estudante. 

Finalmente, pensamos ser interessante analisar também qual o estado civil, Estados 

do Brasil de onde são originais e também se têm filhos ou vivem sós, com família ou 

em conjunto com outros da mesma nacionalidade. 
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Gráfico 3 – Origem, Estado Civil e Filhos. 

 

    Fonte: INE Elaboração Própria 

 Chegamos à conclusão que, quanto ao género predomina o feminino o que de algum 

modo contraria o género maioritário dos imigrantes em Espanha, como se pode 

constatar na pirâmide comparativa de estrangeiros em Espanha. Também na idade, 

corresponde ao padrão geralmente identificado para os imigrantes, como na idade de 

trabalho. 

Quanto à escolaridade, em sua maioria são escolarizados, tendo frequentado e/ou 

terminado alguns o ensino secundário e no que respeita ao ensino superior, alguns 

frequentam cursos universitários em Espanha e outros terminaram-no no Brasil. 

Também, na escolaridade, o género feminino é maioritário. Ainda quanto á situação 

laboral no Brasil, a maioria tinha um trabalho e encontrou trabalho quando chegou a 

Espanha. 

Respeito aos Estados de origem, o gráfico identifica a maioria vinda do estado mais 

rico e industrial do Brasil, São Paulo, em contraste com os mais pobres, essencialmente 

agrícolas, Goiânia e Mato Grosso. Em sua maioria, são os estados do norte e nordeste 

do Brasil, aqueles que, em sua maioria, representam a origem do imigrante brasileiro. 
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E são Estados onde as desigualdades sociais são mais acentuadas, menos 

desenvolvidos economicamente, onde a agricultura é a economia de subsistência e com 

municípios menores em população. Outra característica no Brasil, ao contrário da 

maioria dos países, o sul é mais rico e desenvolvido que o norte. 

Abordamos o processo migratório como possibilidade de novos caminhos, nova vida. 

Nesta investigação buscou-se utilizar uma visão metodológica onde se pudesse abordar 

o fenómeno das migrações, as trajetórias de seus personagens centrais tendo como foco 

os processos migratórios desses imigrantes. Utilizou-se uma metodologia qualitativa 

onde se almeja aproximar os significados dados pelo próprio sujeito a estes fenômenos 

sociais. 

O fenômeno da imigração é algo que não pode ser estudado separando suas partes, 

para compreendê-lo é necessário analisar todos os fatores que integram nesse processo, 

o individual, o social, o cultural, ou seja, é preciso olhá-lo em sua totalidade. Há várias 

abordagens para enfocar o ser humano nessa experiência de imigração, sob a ótica da 

psicologia social destaca-se a importância de visualizar o homem no seu contexto 

sociocultural. Esta abordagem aponta que a realidade social tem uma dimensão 

simbólica e histórica, onde o fator tempo tem valor significativo. Observarmos que com 

o decorrer do tempo e do contexto histórico as migrações vão sofrendo transformações, 

melhor dito, as migrações de 20 anos atrás em alguns pontos diferem da dos dias atuais, 

pois o contexto histórico-social passou por várias mudanças. 

Através das análises que faremos no nosso estudo, buscaremos encontrar respostas 

para o objetivo que nos propusemos que é poder responder a nossa pergunta de 

investigação:  

 As trajetórias migratórias de homens e mulheres brasileiras na cidade de 

Badajoz são vividas de maneiras diferentes quanto a objetivos, logros e 

barreiras?  

 Até que ponto a imigração pode influenciar na identidade e gerar efeitos no 

comportamento psicossocial desses imigrantes?  
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3.3. OBJETIVOS 

Estudar e conhecer as diferentes trajetórias de brasileiros em Espanha, mais 

precisamente na cidade de Badajoz e saber se estas trajetórias foram vividas de maneira 

semelhante quanto aos logros e barreiras e avaliar até que ponto a imigração pode 

influenciar na identidade. 

 Conhecer a vida cotidiana e as redes de apoio que estes indivíduos da nossa 
investigação possuíam anteriormente no país de origem; 

 Compreender as motivações que levaram os personagens deste estudo deixar o 
seu país; 

 Entender em que condições deram-se o contato com o país receptor; 

 Analisar os efeitos da imigração no comportamento psicossocial desses 
indivíduos; 

 Saber se é a imigração que influi no comportamento do indivíduo ou se seria o 
comportamento do indivíduo que influi no processo migratório 

 Identificar os processos de inserção laboral desses imigrantes em Espanha, 
basicamente na cidade de Badajoz; 

 Descobrir se há diferença na adaptação à nova cultura para brasileiros em 

Espanha; 

 Saber se os imigrantes brasileiros na cidade de Badajoz vivenciaram algum 

duelo e se os viveram e conhecer que tipos de duelo relataram sentir. 

Observamos através de outros estudos sobre o tema de imigração, que a mesma 

oferece várias nuances que podem estar relacionadas à possibilidade de novos caminhos 

e novas oportunidades no âmbito laboral ou mesmo pessoal ou mesmo pelas barreiras 

que o processo de inserção a uma nova sociedade possa ocasionar devido à assimilação 

de um novo idioma, adaptação ao clima, cultura, alimentação, pequenas coisas que não 

damos importância no nosso dia a dia quando vivemos no meio em que crescemos, mas 

que nos podem trazer algumas dificuldades para assimilar quando mudamos o nosso 

cenário e nos sentimos estranhos num lugar diferente. 
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4. MÉTODO 
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4.1.    AMOSTRA 

A amostragem foi realizada com 44 pessoas, de nacionalidade brasileira, 

provenientes de distintas regiões do Brasil, que residiam na cidade de Badajoz, 

Espanha, entre os anos de 2004 e 2010. Esta amostragem está composta por 24 

mulheres e 20 homens, com nível de instrução variando do ensino básico ao 

universitário, sendo assim distribuídas: 2 pessoas do ensino básico, 23 do ensino 

secundário e 13 do ensino universitário.  

Estes entrevistados pertenciam à faixa etária compreendida entre os 20 a 75 anos, 

sendo que 2 pessoas possuíam menos de 21 anos, 31 pessoas tinham idade 

compreendida entre os 22 e os 40 anos e por último 11 indivíduos apresentavam idade 

superior a 40 anos. Também quanto ao tempo de permanência a amostragem estava 

compreendida por 7 indivíduos com tempo inferior a 1 ano em Espanha, 14 pessoas 

com o tempo variando entre 1 e 2 anos e 24 indivíduos com permanência superior a dois 

anos. 

4.2. PROCEDIMENTOS 

Para selecionar a nossa amostra estabelecemos contatos com ONG’s de apoio a 

imigrantes, órgãos públicos, tais como a Universidade Popular da Extremadura, Escola 

Permanente de Ensino para maiores na cidade de Badajoz e também com pessoas que já 

conhecíamos anteriormente e assim pudemos estabelecer contatos que nos serviram 

como elos para conseguirmos chegar até esta população que buscávamos para o nosso 

estudo.  

Nesse contato inicial falávamos um pouco sobre nossa investigação, os objetivos que 

tínhamos e que população se buscava. A partir de nossa explanação e esclarecidas às 

dúvidas que se apresentavam às pessoas com as quais falávamos das ONGs, 

Universidade Popular, as mesmas iam-se mostrando disponíveis em colaborar para a 

localização desses imigrantes brasileiros, e o faziam através de busca em seus arquivos. 

Já tendo em mãos a seleção dessas pessoas, forneciam-nos os dados delas com o nome e 

telefone para que pudéssemos contatá-las.  
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De posse dessas informações iniciávamos os contatos através de telefone. Nesse 

primeiro contato esclarecíamos como tínhamos obtido o número de telefone e o porquê 

de estar telefonando e o que buscávamos e como seria realizada a entrevista e o estudo 

em questão. Tentávamos esclarecer todas as dúvidas que pudessem surgir e transmitir 

segurança a essas pessoas quanto à confidencialidade do estudo. A partir daí, se buscava 

saber da sua disponibilidade em participar, e prontamente elas se dispunham a colaborar 

e também a localizar outras pessoas que pudessem servir para nossa amostragem.  

Confirmada a sua disponibilidade, estabelecíamos o dia apropriado, hora e local para 

a realização da entrevista. Dessa forma e através de instituições e pessoas conhecidas, 

em um sistema de bola de neve fomos conseguindo nossos contatos, ou seja, através de 

uma pessoa que entrevistávamos, essa nos indicava mais duas ou três que pudessem 

atender o grupo que buscávamos. 

4.3.    ENTREVISTA 

Para a recolha de dados se realizava uma entrevista semiestruturada onde se 

pretendia conhecer a história de imigração de cada entrevistado, desde a fase anterior a 

saída do país de origem até a chegada ao país de destino e sua vida posterior nele, 

abordando os ganhos adquiridos, as perdas, as facilidades encontradas e também as 

dificuldades sentidas, suas redes de apoio, suas trajetórias, enfim conhecer suas 

vivências de uma forma geral. 

As entrevistas em sua grande maioria se realizavam na residência dos entrevistados, 

pois era o local normalmente escolhido por eles. O ambiente em geral era um ambiente 

tranquilo e familiar para o entrevistado, porém, algumas vezes o entrevistado escolhia 

fazê-la em um jardim público ou mesmo na escola onde aprendiam idiomas. Acontecia 

às vezes, algumas pessoas estabelecerem o dia e a hora para a entrevista e minutos antes 

justificarem por um motivo qualquer a impossibilidade de realizá-la. O tempo médio de 

duração das entrevistas variava de 20 a 90 minutos. Algumas entrevistas eram mais 

fluídas e não era necessário fazer muitas perguntas, porém em outros casos já 

encontrávamos algumas dificuldades e necessitávamos perguntar para obter os dados 

que buscávamos, mesmo assim, em alguns casos, o entrevistado evitava algumas 

perguntas. Antes de iniciar a entrevista propriamente dita, uma vez mais se explicava 

como essa seria realizada, o que buscávamos saber e também explicávamos da 

necessidade e importância de se gravar as conversas para nosso estudo. Logo a seguir 

pedíamos o seu consentimento para fazê-lo e também esclarecíamos que no final da 
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entrevista, se a pessoa o desejasse, podia ouvi-la e se não concordasse com alguma 

coisa, procederíamos à eliminação dessa parte da gravação. Também falávamos da 

confidencialidade do estudo e que em nenhum momento elas seriam identificadas, pois 

usaríamos nomes fictícios nos dados apresentados de nosso estudo.  Explicado todo o 

funcionamento da mesma e sanada qualquer dúvida, iniciávamos a entrevista. Ligado o 

gravador, iniciava-se a entrevista e pedíamos que nos dissessem a idade, estado civil, 

nível de escolaridade e o tempo de permanência em Espanha e de que lugar do Brasil 

eles eram provenientes. Já em posse destes dados, pedíamos que nos contassem sobre a 

sua experiência migratória, por que decidiram emigrar, se contavam com ajuda de 

alguém, como foram os momentos anteriores à partida, o chegar noutro país, os 

projetos, as dificuldades, os sucessos, enfim que falassem de toda a experiência vivida 

até ao presente dia da entrevista. Para alguns, esse início da entrevista era mais difícil, 

escolhiam um pouco as palavras e o tema que se podia abordar, normalmente buscavam 

visualizar no rosto da entrevistadora um sinal de aprovação, entendimento ou buscavam 

sentir a importância que a entrevistadora demonstrava pelo que se estava a relatar, 

porém com o decorrer da entrevista as defesas se iam diminuindo e já se notava uma 

postura mais relaxada, um discurso mais fluído e com maior riqueza de detalhes e a 

abordagem de temas de maior intimidade. Em alguns momentos era perceptível a 

presença de emoção ao relatar determinadas situações vividas e tínhamos o cuidado de 

não interferir nesse processo deixando ao entrevistado a decisão de falar sobre suas 

trajetórias.  No entanto, quando percebíamos maior dificuldade do entrevistado, 

intervínhamos através de perguntas mais diretas ao tema pretendido e durante todo o 

transcorrer da entrevista buscávamos manter um clima tranquilo e agradável e transmitir 

confiança ao entrevistado. Já com outros entrevistados o discurso era tão fluído e por 

vezes estes se perdiam em seu raciocino, ou se alargavam em temas de menor 

importância, que tínhamos que intervir e redirecionar a entrevista. Observamos que no 

final quando desligávamos o gravador, alguns deles, continuavam falando mais soltos e 

forneciam dados significativos e de cunho pessoal o que posteriormente anotávamos 

como parte do discurso para serem analisados junto a outros dados que dispúnhamos.  

A entrevista estava estruturada num primeiro momento por uma pergunta geral onde 

pedíamos que nos contassem sobre sua trajetória migratória:  

Fale-me de sua história de imigração, o que o trouxe para cá, como está sendo viver 

na Espanha. 
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Fale-me do processo vivido e sentido desde a sua decisão para emigrar, sua chegada 

ao país de origem. 

Num segundo momento se não obtínhamos as respostas necessárias à nossa 

investigação, fazíamos as seguintes perguntas: 

Como era a vida anterior no país de origem? 

Como foi para você a decisão de emigrar?  

O que te levou a sair do seu país?  

Que sentimentos você tinha com relação ao Brasil?  

Que projetos você tinha quando estava no país de origem? 

Em que condições foram a sua partida? 

Como foi a integração a nova sociedade?  

Como foi o convívio com os autóctones? 

Dificuldades e facilidades encontradas no país de destino?  

Benefícios e melhorias que vê com a imigração? 

Como foi com relação a trabalho? E em que condições? 

Projetos no país de destino? 

Êxitos alcançados? 

Expectativas futuras. 

Posteriormente, transcrevíamos as entrevistas e as analisávamos com base no 

discurso apresentado, a partir daí foram surgindo vários questionamentos e que 

procuraremos respondê-los na análise de dados obtidos na entrevista e que foi realizada 

com base nas seguintes categorias. 

 

4.4. CATEGORIAS  

4.4.1. Vida anterior no país de Origem 

Nesta categoria abordamos as condições em geral de vida que possuíam no país de 

origem, como meios económicos, trabalho, sociabilidade, status social etc. Também se 

buscava conhecer as relações familiares e os apoios que dispunha. 
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Sentimentos relacionados ao país de origem  

Refere-se às emoções e aos sentimentos percebidos a partir do momento em que se 

planeja deixar o país. Sentimentos tanto em relação ao país de origem, como em relação 

a todo contexto vivido. São também sentimentos que foram desencadeados em função 

da decisão de emigrar. 

Tomada de decisão  

Aborda o processo da tomada de decisão, se foi complexo e de decisão difícil, se o 

fez sozinho ou se contou com a ajuda de familiares, amigos ou outros nessa decisão. 

Objetivos iniciais antes da partida 

São os propósitos e metas traçadas ainda no país de origem e que se espera poder 

realizar no país de acolhida. 

Motivação 

Aborda os motivos que levou o indivíduo a pensar na possibilidade de partida. Os 

motivos podem ser de índole económica, laboral, reagrupamento familiar, educacional, 

turismo, conhecer outra cultura, etc. 

4.4.2. Vida ao chegar ao país de destino 

Dificuldades no país receptor 

Aborda as barreiras encontradas no país de destino durante sua trajetória migratória. 

Barreiras referentes a trabalho, conseguir moradia, educação, amizades, integração, 

costumes, idioma, fata de apoio. 

Sentimentos percebidos no País receptor 

O sentimento no país receptor está relacionado a sentimentos positivos onde há um 

reconhecimento de melhorias no país de acolhida e por outro lado os sentimentos 

negativos que são aqueles onde o indivíduo fala das dificuldades, duelos e perdas. 

Duelos 

São perdas reais ou imaginárias relatadas pelo indivíduo que podem estar 

relacionadas a adaptação ao idioma do país de acolhida, aos costumes, as amizades, à 

família, ao status social, a cultura, ao país e sua gente. 
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Projeto elaborado no País de Destino 

São planos traçados já estando no país de acolhida, podem ser reformulação dos 

planos anteriores a partida ou novos planos e com objetivos que se espera atingir no país 

receptor. 

Expectativa Alcançada 

Aborda as conquistas e as vitórias alcançadas no país de destino. 

Trabalho / Economia/Legais/ Educativas 

Aborda as facilidades, dificuldades e as condições em que se dá o trabalho, tendo 

como enfoque as condições económicas, legais e educativas no país de acolhida de um 

modo geral. 

Redes e Tipos 

Fala dos tipos de rede que mantém e das pessoas com as quais pode contar no país de 

origem como meio de auxiliar a viagem e no país de acolhida como suporte para 

resolver coisas do cotidiano como alugar um imóvel, abrir conta no banco, informações 

em geral, ajudar conseguir trabalho ou mesmo apoio numa situação de dificuldade. 

 

4.5. INSTRUMENTOS DE ANÁLISE 

Para realizar a análise qualitativa utilizamos o software Atlas- ti, v.6.  Este software 

permite uma análise qualitativa, selecionando e/ou extraindo o conteúdo de um 

contexto, que depois se codifica de modo a facilitar e cruzar a informação de acordo 

com os objetivos do investigador. 
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5. ANÁLISE DE DADOS 
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Introdução 

Dividiremos a análise dos dados em duas partes na primeira faremos a análise dos 

dados com base nas entrevistas realizadas com 44 imigrantes brasileiros na cidade de 

Badajoz. Tomaremos por base nessa análise um sistema de categorias previamente 

determinado por nós e com o qual esperamos poder encontrar resposta a nossa pergunta 

de investigação. Analisaremos estas categorias buscando sempre contrastá-las com 

variáveis como género, idade, nível de instrução e tempo de permanência em Espanha. 

Na segunda parte faremos um apanhado geral do que encontramos em nossa análise 

traçando as primeiras ideias que obtivemos sobre o estudo e que posteriormente serão 

discutidas no capítulo de discussão de dados e posteriormente a essa discussão faremos 

a conclusão do nosso estudo onde esperamos encontrar respostas a nossas perguntas. 

Passaremos neste capítulo à análise de dados das entrevistas realizadas na cidade de 

Badajoz (Estremadura) com imigrantes brasileiros provenientes de vários Estados do 

Brasil. Os dados que coletamos serão o nosso norte para conhecer a trajetória dos 

citados imigrantes na referida cidade. Buscaremos através de esta análise visualizar e 

compreender suas trajetórias, os motivos que os levaram a deixar o seu país, os seus 

logros e fracassos neste processo e também saber se essa imigração desencadeou 

mudanças indentitárias nesses indivíduos.  

Nos discursos analisados esses personagens falam de suas vidas em geral, dos 

benefícios e dificuldades sentidas, das condições de trabalho, da integração na nova 

cultura, das amizades e grupos de apoio, e outras vezes contam seus projetos e ideais. 

Destacam a sua luta no dia-a-dia para a concretização de seus sonhos e ideais e também 

evidenciam os êxitos e as decepções.  
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Pensamos que para se conseguir uma analise migratória mais profunda é importante 

observar tanto os fatores macro sociais como micro sociais, pois ao observarmos 

conjuntamente os componentes pessoais e estruturais essa observação nos possibilitará 

obter mais dados, enriquecerá a nossa análise e nos permitirá melhor compreensão deste 

fenômeno. Seguindo esse pensamento buscaremos analisar o meio em que o indivíduo 

estava inserido anteriormente, as necessidades que o levaram a emigrar, também 

observar os sentimentos, as barreiras encontradas e os duelos vividos para a 

concretização desse projeto. Também teremos nosso olhar nessa trajetória no país de 

destino desde sua chegada e toda a sua vivência no mesmo. 

Buscaremos analisar através do discurso desses imigrantes as condições prévias 

vividas no país de origem, pois pensamos ser de grande importância para nosso estudo, 

ao acreditarmos que nos possibilitará conhecer a dinâmica de vida que possuíam, as 

suas interações e compreender suas motivações para deixar seu país. Procuraremos 

através do conjunto dos depoimentos, identificar alguns fatores mais significativos da 

vida desses imigrantes antes da chegada à Espanha.  

5.1.   COMO VIVIAM NO PAÍS ANTES DE PARTIR 

A vida prévia à imigração pode evidenciar fatores importantes que acabam por 

desencadear o desejo de emigração. Estudá-la e compreender suas nuances é 

fundamental para que possamos fazer uma análise clara do processo migratório desde a 

sua origem. Nos relatos que se seguem poderemos observar que metade dos (as) 

entrevistados (as) ressaltou ter anteriormente uma vida de lutas e dificuldades, 

problemas de ordem laboral e também problemas financeiros que lhes limitavam a 

conclusão de seus ideais, porém também observamos que apesar das dificuldades 

ressaltadas, ambos destacam que anteriormente possuíam um trabalho no país de 

origem. Analisemos alguns relatos:  

”... eu sou dentista, né? Eu tinha um consultório no Brasil. Estudei com muita 

dificuldade, montei o consultório com todo aquele sonho, com todo aquele ideal que a 

gente sai da faculdade e... tudo muito bem, só que eu não tinha capital de giro, e 

enquanto eu tava movida pelo idealismo eu consegui levar e chegou um ponto que... de 

tanto você investir, investir e o retorno não vir e foi aprofundando a crise econômica do 

Brasil e os meus recursos pessoais foram assim... minando, de ficar assim nadando 

contra a maré, né.” (Entrevistada- CI - 40 anos, universitário, 1ano e 4 meses, mulher). 
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“... E no Brasil eu era agricultor, mexia com lavoura. Então eu acho que como faltou 

respaldo do governo, no sentido do governo. A lavoura lá no Brasil eu acho que tá indo 

muito mal, e com isso me afetou demais.” (Entrevistado- NI- 38 anos, 2º grau, 1 ano e 7 

meses, homem). 

Um fator comum presente em muitas entrevistas diz respeito à abordagem da crise 

económica vivida pelo Brasil nesta época, tendo como agravante a falta de controle do 

governo e que acabou por afetar diretamente as suas atividades profissionais. A citada 

crise para alguns, acabou por refletir nos negócios e trabalhos de uma boa parcela destes 

entrevistados e devido às adversidades muitos projetos tiveram que ser abandonados, o 

que os levaram a buscar novas soluções, culminando em um novo projeto, o de 

emigração. Também é comum ver em alguns relatos histórias de pessoas que se 

esforçaram para concluir seus estudos esperando poder ao terminar ter um trabalho e 

estabilidade profissional. 

É muito comum associar a emigração a condições precárias de vida, dificuldades 

económicas, ausência de trabalho ou baixo nível escolar. É muito frequente cair neste 

lugar comum, embora se perceba em alguns estudos, que muitos dos que emigram 

possuíam anteriormente estudos, trabalho ou mesmo uma vida normal, o que na nossa 

investigação também podemos comprovar nos discursos a seguir, onde alguns 

entrevistados (as) nos falavam de outra realidade, descrevendo a situação vivida como 

distinta da relatada anteriormente. Falavam em seus relatos de uma vida no país de 

origem sem muitas riquezas, mas com uma vida equilibrada.  

 “... Eu era desenhista de moda no Brasil, trabalhei desenhando em confecções de 

tecidos finos. Depois eu fui pra confecção de jeans. E depois tornei sócia de uma 

confecção também.” (Entrevistada- VA- 35anos, 2º grau, 9meses, mulher). 

”... porque eu já tenho uma vida estável no Brasil. Uma pessoa pode ter uma boa 

vida, eu tenho! Então independente daqui ou de lá não tem problema nenhum.” 

(Entrevistado- JO -35 anos, universitário, 8 meses, homem). 
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Nestes relatos pôde-se confirmar, assim como em toda análise que faremos, o que foi 

anteriormente citado quanto ao nível de escolaridade, pois se trata de pessoas, um com 

graduação em química e outra com o curso secundário. Entre a população entrevistada 

percebemos ainda que mais da metade da população masculina de nosso estudo 

descreveu ter uma vida anterior sem maiores problemas, alguns diziam ter trabalho 

anteriormente, enquanto que para as mulheres, as mesmas condições foram descritas 

apenas por menos da metade delas.  

Nessas condições de vida nossos participantes desenvolveram um leque de objetivos 

vitais, enquanto alguns estavam relacionados diretamente com o projeto migratório, 

outros remitiam diretamente as expectativas vitais.  

 

5.2. MOTIVAÇÕES PARA EMIGRAR 

Observamos que muitas vezes nossos personagens ao falar dos objetivos que 

esperavam conseguir no país de destino esses objetivos eram coincidentes com as 

motivações, ou seja, falavam de motivos económicos que esperavam conseguir quando 

já estivessem no país de acolhida e também falavam que suas motivações para emigrar 

estavam condicionadas a dificuldades económicas. Decidimos então para não se tornar 

repetitivo abordar conjuntamente os objetivos e as motivações por entendermos que 

ambos estavam diretamente interligados para esses indivíduos. Os objetivos que 

almejavam e consequentemente as motivações eram as mais variadas, desde buscar 

melhorias no âmbito econômico, progredir nos estudos, reunir-se com familiares, ter 

uma nova vida e também alguns almejavam ir para outro país. Objetivos ainda traçados 

no país de origem e que buscavam a possibilidade de concretizá-los através de um 

futuro projeto migratório. Buscaremos analisá-los e compreender melhor o conteúdo 

manifesto e subjacente desses relatos, porém nos centraremos nesta análise aos mais 

significativos devido ao grande leque apresentado de objetivos e consequentemente, 

motivações. 

Porque os brasileiros de nosso estudo deixaram o Brasil? 

Vários eram os motivos que os levavam partir por motivos económicos, estudos, 

reagrupação familiar, pelo desejo de conhecer outro país e por buscar uma nova vida. 

Outros deixavam em busca de um sonho que acreditavam poder concluir ou a procura 

de uma nova realidade.  Analisaremos em primeira instância as motivações económicas 
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porque esta de grande importância tanto para homens como para mulheres de nosso 

estudo. 

5.2.1. Económicas 

Muitos alegavam dificuldades financeiras e o para alguns a ilusão de conseguir em 

um lugar diferente, e em um menor espaço de tempo, as condições que buscaram 

adquirir anteriormente em seu país. Iniciaremos olhando as motivações num contexto 

geral de homens e mulheres e depois passaremos para uma análise específica 

relacionando género com idade. 

“... É aquele negócio: A ilusão de ser um país melhor. A ilusão de você achar que 

você vai conseguir né! De ter uma vida melhor, de ter mais dinheiro. Conquistar aquilo 

que a gente acha que a gente vai,... sabe! O que com muito tempo lá,... a gente vai 

conseguir com pouco tempo aqui. Ilusão! Pura ilusão!”. ”( Entrevistada- N- 45 anos, 

2ºgrau, 5 anos, mulher) 

”... Eu sempre quis ter uma casinha para eu chegar e falar:- Eu tô na minha casa 

tranquilo! Ter meu carrinho, ter um trabalho e poder sair hoje tranquilo e voltar amanhã 

com a cabeça tranquila sem fazer nada de errado, sem nenhum problema a parte.” 

(Entrevistado - JU - 25 anos, 2º grau, 3anos e 2meses, homem). 

Os motivos económicos levaram metade das mulheres do nosso estudo a emigrar, 

mas em contrapartida menos da metade dos homens evidenciaram o mesmo motivo. 

Vimos nestes discursos que tanto homens como mulheres, ao elaborar seus projetos 

migratórios, nutriam desejos de melhoria económica, esperança de poder adquirir bens 

materiais e a ilusão de encontrar um país melhor, e também melhores condições do que 

as que possuíam antes de seu projeto migratório. Observamos em seus discursos que 

pensar no económico e em melhorias foi um dado de grande representatividade tanto 

para os homens como para as mulheres, mas nos questionamos as motivações 

económicas foram o principal para todas as idades analisadas em nosso estudo. 

Iniciaremos analisando o discurso de homens e mulheres de idade superior a 40. O 

discurso é de uma mulher com 52 anos, desempregada no país de origem. 
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“... Nessa altura do campeonato o dinheiro já estava acabando. E pensei: E agora? O 

que você vai fazer da sua vida? Eu comecei a me desesperar porque eu sabia que não 

tinha emprego para mim com essa idade. Eu não podia montar mais negócio porque eu 

não tinha mais dinheiro. E meu cunhado tinha vindo para Espanha ai é onde vai chegar 

a história da imigração.” (Entrevistada- CO- 52 anos, universitário, 4 meses. Mulher). 

Neste relato a personagem nos fala de dificuldades financeiras que enfrentava e que 

não via muita saída no seu país, porque além da falta de capital para montar um negócio 

próprio a idade também dificultava conseguir novo trabalho, estas eram algumas 

barreiras que enfrentava no país de origem e que a impulsionava a partir. Também eles 

falam de motivos económicos para partir. 

“... Olha! Eu não tinha vontade de vir não, mas como a Âng veio com os meninos, e 

veio na frente, e como eu não tava conseguindo nada lá, tava muito difícil! E eu acabei 

concordando de vir pra cá, contando com um trabalho na empresa do cunhado...” 

(Entrevistado - CAR – 50 anos, universitário, 3 anos, homem). 

Observamos que alguns possuíam mais de um motivo para emigrar, como podemos 

ver nesse relato. Percebemos bem evidenciado duas motivações argumentadas, uma que 

fala das dificuldades financeiras e a falta de oportunidades de trabalho como impulsor 

para emigrar e outra o reagrupamento familiar, já que toda sua família se encontrava em 

Espanha. Vimos que apesar da decisão tomada ele mostrava-se reticente em partir, na 

realidade diz que foi levado a tomar esta decisão por ter já toda a família em Espanha e 

estar passando por uma fase crítica financeiramente. 

Vimos que homens e mulheres nesta faixa etária de maiores de 40 anos emigravam 

por motivos económicos, mas veremos no decorrer da nossa análise que as motivações 

económicas não eram as principais para estas pessoas.  

Também os indivíduos na faixa etária entre 22 e 40 anos falavam de motivos 

económicos para deixar seu país. O próximo relato é de um entrevistado que emigrou 

para Espanha por problemas que enfrentava no seu país de origem e por acreditar que 

Espanha seria um bom lugar para realizar seu projeto migratório. 

“... vim pra cá buscando uma vida melhor pra mim e pra minha família. Pra toda 

minha família...” (Entrevistado Ni- 38 anos, 2º grau.,1ano e 7 meses, homem). 
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O desejo de melhoria nas condições de vida, ter uma situação económica equilibrada 

era o motivador para muitos homens nesta faixa etária. Também ligado ao fator 

económico estava o desejo para alguns de conseguir ser independente e não necessitar 

economicamente da família. 

“... Eu saí do Brasil porque lá não tava bem as coisas. Queria mudar, sei lá. Queria 

ser independente. Então ser independente, sem ficar às custas da minha mãe...” 

(Entrevistado – EL – 22 anos, 2º grau, 3anos e 6 meses, homem). 

O desejo de ter sua independência e também melhorar suas condições económicas 

também era o detonante para alguns deles deixarem o país. Também as mulheres na 

mesma faixa etária falavam dos motivos para emigrar, e uma vez mais os motivos 

económicos sobressaiam. O depoimento que analisaremos é de uma mulher que vem 

para Espanha deixando filhos no país de origem e o a que faz partir foram as 

dificuldades pessoais e também do país onde residia. 

Um dado curioso a observar para os homens na faixa etária de 22 a 40 anos foi que 

os objetivos e a motivação não eram os mesmos, pois quando se falava dos objetivos 

que tinham para emigrar, pensavam no desejo de conhecer outro país, ampliar 

conhecimentos, porém as motivações que os levavam a decidir eram as económicas. 

”... Eu sempre tive o sonho de vir conhecer a Europa.” (Entrevistado- Ju - 25 anos, 2º 

grau, 3anos e 2meses, homem). 

”... mas eu não tinha sonho pra Espanha. Eu tinha para a América do Norte.” (Orl - 

38 anos, 2º grau, 1ano e 4 meses, homem). 

Nestes relatos sobressai o individualismo associado ao espirito de aventura, o de 

conhecer outro continente, outro país, transmitindo o sentimento da importância do 

novo, do diferente. É muito comum ouvir de brasileiros no Brasil que seu sonho é sair 

do Brasil e ir para outro país, mas em geral este sonho tem como meta os Estados 

Unidos da América, que é o ponto de referência para os brasileiros em geral, por 

identificarem como o país das oportunidades, e realizar o chamado “Sonho Americano". 

Vimos que os homens nessa faixa etária eram levados por motivos económicos para 

partir e que quase a maioria dos entrevistados dessa faixa etária falou desses motivos. 

Também elas tinham motivos económicos para partir. Também o próximo relato é de 

uma mulher de 28 anos que deixa seu país em busca de melhores condições financeiras. 
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”... O que traz todo mundo, dinheiro! Tentar mudar de vida, por que a vida no Brasil 

segue igual ou pior.” (Entrevistada- Ma - 28 anos, 2º grau, 5 anos, mulher). 

Vimos neste discurso o económico sobrepondo a outras motivações e que segundo a 

entrevistada este é o motivo que leva todas as pessoas deixarem o seu país de 

nascimento. Para ela as dificuldades económicas encontradas fazem com que as pessoas 

saiam em busca de uma vida melhor do que a que levavam anteriormente.  

Também para algumas mulheres, a mesma motivação levou-as buscar uma solução 

diferente para suas vidas, nem sempre as melhores, pois o caminho escolhido por vezes 

podia culminar em uma vida futura difícil. Reforçaremos a nossa observação com este 

depoimento. 

”... Tinha uma amiga que trabalhava aqui, trabalhava num clube. Veio à primeira 

vez, e eu conheci ela por um acaso. Eu estava sem trabalhar no Brasil, ela perguntou se 

eu queria vir. A princípio eu não queria! A gente nunca quer! Acabei vindo...” 

(Entrevistada – PA- 24 anos, secundário, 1ano e 7meses, mulher). 

No depoimento evidencia-se a necessidade de encontrar meios de manutenção e que 

consequentemente acaba por levar algumas mulheres buscar outras formas de 

subsistência, não os mais desejáveis, como afirma a nossa entrevistada, e a decidirem-se 

por uma vida não sonhada. Essas foram alegações dadas por esta entrevistada que diz 

ter vindo à Espanha para trabalhar num local de prostituição devido à falta de trabalho, 

embora reforce em seu depoimento que a princípio não desejava vir. 

Também nesse universo de mulheres que compartilhavam a motivação abordada, e 

na faixa etária analisada, metade delas eram “chefes de família”, tendo a 

responsabilidade da manutenção de seus filhos ou família que ficaram no país de 

origem.  

A primeira entrevistada decide partir do Brasil por falta de trabalho, havia iniciado o 

curso superior, porém devido às dificuldades não pode continuar. Veio para Espanha em 

busca de melhores condições económicas para poder sustentar a filha que deixou no 

Brasil aos cuidados da mãe.   

”.... Todo o dinheiro que ganho mando para o Brasil para minha filha. (Entrevistada - 

Na - 23 anos, universitária, 3 meses, mulher). 
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O seguinte relato é de “PA” uma mulher jovem que busca também através da 

emigração meios económicos para levar a vida adiante e sustentar a filha que deixou no 

país de origem, porém através de uma amiga vem a Espanha trabalhar num clube. 

”... porque eu tenho uma filha, tenho que mandar dinheiro, essas coisas. Ela está no 

Brasil, ela tem 7 anos...” (Entrevistada PA - 24 anos, 2º grau, 1 ano 7 meses, mulher). 

É visível nestes dois discursos a necessidade de adquirir meios económicos e poder 

sustentar os filhos que deixaram no Brasil sob os cuidados de familiares. De posse dos 

dados analisados vimos que as mulheres nessa faixa etária estavam fortemente 

motivadas pelos motivos económicos, ou seja, quase em maioria falava de motivos 

económicos para vir à Espanha. Por outro lado se fizermos a mesma análise para 

mulheres e homens com idade inferior a 22 anos não encontraremos situações sobre 

estes motivos. 

Em primeira análise vimos que os motivos económicos eram muito importantes para 

homens e mulheres do nosso estudo na hora de tomar a decisão da partida. Observamos 

também que na faixa etária de maiores de 40 anos para homens e mulheres esta não era 

a principal motivação. 

Outra motivação importante era poder reunir-se a familiares que já se encontravam 

em solo espanhol. 

5.2.2. Reagrupamento familiar 

Alguns dos nossos entrevistados nutriam o desejo de voltar estar com seus familiares 

que partiram anteriormente do Brasil com destino à Espanha. Procederemos à mesma 

metodologia anterior analisando por género e idade. Temos um relato de uma mulher de 

56 anos que leva vivendo em Espanha há 5 anos e que sai do Brasil para visitar o filho 

que estudava em na cidade de Badajoz. Vem para ficar um mês, mas com o contato com 

a cidade decide ficar. Ela fala de seus motivos de estar em Espanha. 

“... Eu saí do Brasil para ficar 1 mês. Para visitar meu filho que já estava fazendo 

medicina, mas que ao chegar aqui não se adaptou, sentiu muitas dificuldades, tava 

muito deprimido e queria deixar a faculdade para voltar pro Brasil. Então eu pensei um 

pouco e vim ver como ele tava e o que tava acontecendo de errado...” (Entrevistada – 

Rid – 56 anos, universitário, 5 anos, mulher). 



116 
 

”... Na verdade a vinda foi à saudade do meu filho. Por que ele veio pra cá,... Nesse 

período ele chamava muito a gente para vir pra cá. E eu não queria vir nunca.” 

(Entrevistada Be - 59 anos, universitário, 3 anos, mulher). 

Pensamos que esses motivos certamente foram originados devido a várias situações 

vividas, as saudades, preocupações e o desejo de estar novamente com seus entes 

queridos. Vimos que as mulheres nessa idade são motivadas pelo sentimento familiar, 

poder estar com os filhos, ampará-los afetivamente, mas também é forte a vontade de 

sair de dificuldades financeiras e buscar melhoria em outro país. Metade das mulheres 

nesta faixa etária emigra por motivos de reagrupamento familiar. 

Quanto ao género masculino percebemos que os motivos de reagrupamento 

aparecem mais evidenciados.  

O relato seguinte é de um homem de 79 anos que vem para Espanha com a esposa 

por motivo do casamento do filho e decide ficar por mais alguns anos ajudando o filho 

numa empresa de vendas e publicidade. 

“... Em primeiro lugar eu vim quando o meu filho casou. Então ele mandou a 

passagem pra gente vim, eu e a minha senhora pra vim no casamento dele. Acabamos 

ficando aí uns 2 anos lá em Torremolinos...” (Entrevistado – Vado – 79 anos, 2º grau, 3 

anos, homem). 

Vimos que o reagrupamento familiar foi um motivo forte apresentado por homens e 

mulheres nessa faixa etária. Pensamos que talvez pudesse ser importante esta motivação 

para os indivíduos com idade compreendida entre 22 a 40 anos e passaremos a sua 

análise. O relato a seguir é de uma mulher de 35 anos que decide vir à Espanha porque 

meses antes o marido tinha vindo a este país e vivia na cidade de Badajoz, então a 

entrevistada decide partir juntamente com as duas filhas para reintegrar a seu núcleo 

familiar. 

“... porque eu já vim com o meu marido, com a s duas meninas. Então a gente já 

tinha a minha prima, né! Depois já veio a minha cunhada...” (Entrevistada -KA – 35 

anos, superior, 1ano e 3 meses, mulher). 

Também eles vieram porque tinham familiares que podiam ser um ponto de apoio na 

nova vida. 
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“... E como ela já tinha parente aqui, a gente falou: vamos pra lá pra ver o que 

acontece, vamos ver como vais ser...” (Entrevistado – ANSP- 24 anos, superior, 2 anos 

e 5 meses, homem). 

Descobrimos também que alguns homens e mulheres nessa faixa etária emigravam 

para estar com familiares, porém observamos que não foi muito significativo este tipo 

de motivação nessa faixa etária. Também os com idade inferior a 22 anos não citavam 

este motivo. 

Também importante era a motivação de estudos, pois muitos deles vinham a Espanha 

terminar uma carreira universitária iniciada anteriormente em outro país, em geral 

Bolívia e Cuba.  

5.2.3. Estudos 

Muitos dos entrevistados declararam vir à Espanha para fazer uma carreira 

universitária, outros para terminar uma carreira já iniciada em outro país. Como 

resultado da análise vimos que para o último escalão etário, maiores de 40 anos esta 

motivação não apareceu em nenhum discurso, porém para as demais faixas etárias teve 

bastante significado. 

Veremos nos seguintes relatos que seguir com a carreira universitária era um fator 

importante para muitos entrevistados, assim como também o era iniciar um curso 

universitário em uma das universidades espanholas. O primeiro entrevistado já tinha 

iniciado seu curso de medicina numa universidade da Bolívia, pediu transferência para 

Espanha, onde retomou seus estudos, porém devido a motivos laborais teve que parar o 

curso por algumas vezes.  

”... E vim para cá para terminar a carreira de medicina.” (Entrevistado -Vando - 35 

anos, universitário, 5 anos, homem). 

Já no segundo depoimento reforça uma vez mais o discurso anterior de outros 

entrevistados quando afirma que às oportunidades para fazer o curso de medicina 

estavam muito difíceis no seu país. 

““... por que eu queria fazer medicina, mas no Brasil às oportunidades tavam muito 

difíceis, né? (Entrevistado -Cláu – 28 anos, universitário, 8 anos, homem). 
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O curso de medicina era uma constante nesses relatos, muitos deles direcionaram à 

Espanha com esse motivo determinado, conseguir uma vaga em uma universidade 

espanhola ou terminar o curso já iniciado em outro país. Outro dado curioso diz respeito 

que a grande maioria tinha começado anteriormente um curso de medicina na Bolívia, 

como já havíamos mencionado anteriormente, e após o segundo ano de curso 

providenciava a transferência para Espanha por pensar que o curso teria maior aceitação 

e lhes abriria melhores oportunidades de trabalho.  

Também percebemos que entre eles havia uma rede de contatos onde conseguiam 

todas as informações necessárias e que possibilitava conseguir com maior facilidade o 

deslocamento de um país a outro. 

 ““... Eu vim a través de um amigo, né. Por quê? Questão da faculdade. Já estudava 

aqui. Pra poder fazer a transferência. A facilidade de transferência para aqui. Primeiro 

em questão da faculdade. (Entrevistado -RICB - 33 anos, universitário, 3 anos, homem).  

As motivações para estudo eram as segundas em importância para os homens do 

nosso estudo com idade entre 22 e 40 anos. 

Também as mulheres em uma menor proporção falavam dos motivos acadêmicos. 

Também a entrevistada fazia anteriormente o curso de medicina na Bolívia, porém 

como temia não ser um curso com boa aceitação devido à discriminação que havia, 

decide-se transferir para Espanha. 

”... Vim porque eu estava fazendo uma faculdade na Bolívia, e minha mãe por medo 

de discriminação, porque todo o mundo via muito mal os estudos lá. E tivemos 

oportunidade de vir para aqui, porque tinha um rapaz conhecido de minha mãe que 

estava aqui. Chamou, disse que tinha oportunidade de vir fazer o curso. Porque vir fazer 

uma coisa no primeiro mundo é muito melhor do que estar na Bolívia,...” (Entrevistada 

-LUT- 25 anos, universitário, 4 anos, mulher). 

Podemos ver o importante que é para a entrevistada conseguir um título universitário 

num país da Europa. Também acredita que seu curso terá maior aceitação por ter sido 

realizado num país de primeiro mundo, e consequência disso poderá ser mais fácil 

inserir-se no mercado de trabalho do seu país.   

Também para os personagens de idade inferior a 22 anos esta motivação foi 

importante. 
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“... eu tinha pensado em fazer faculdade de medicina,...” (Entrevistado -Ri – 20 anos, 

universitário, 2 a 8 meses, homem). 

Seguir com os estudos também motivava os mais jovens que buscavam em Espanha 

a possibilidade de fazer uma carreira universitária. 

““... Na minha cidade é interior e não tem faculdade. E eu fiquei parada sem fazer 

nada (Entrevistada - Zana - 20 anos, 2º grau, 8 meses, mulher). 

Ambos entrevistados reafirmam o desejo de estudar. O primeiro entrevistado em 

outra parte da entrevista revela que sempre quis fazer a carreira de medicina, mas como 

no seu país era muito difícil conseguir fazer em uma universidade pública, devido ao 

grande número de candidatos concorrendo à mesma vaga, optou por emigrar para 

realizar o seu objetivo. Já no depoimento da 2º entrevistada conta que como terminou o 

curso secundário, gostaria de seguir estudando, mas a falta de oportunidades em sua 

cidade fez com que ela decidisse emigrar já que no país de destino podia contar com o 

apoio de uma prima. Assim sendo quando nos centramos na idade e para as pessoas 

mais jovens do nosso estudo, ou seja, menores de 22 anos a motivação principal são os 

estudos, pois a totalidade deles evidenciou a mesma motivação. 

Outras motivações também foram apresentadas por homens e mulheres, porém elas 

apareciam em menor frequência, entre elas podemos destacar desejo de conhecer outra 

cultura, problemas familiares, cuidar da saúde. Como se tratavam de motivações sem 

muita relevância, pois não apareciam em muitos relatos, apenas as mencionaremos. 

5.2.4. Melhoria na Saúde 

Em menor escala, alguns também migravam para cuidar da saúde ou buscar 

melhorias para problemas adquiridos por acidentes ou por uma prática médica mal feita. 

”... O que me trouxe para a Europa, mas precisamente Espanha, foi um interesse em 

ter uma melhora num probleminha que tenho... que resultou numa sequela no braço 

esquerdo, então aqui eu vim procurar uma melhora,...” (Entrevistado –Jo - 35anos, 

universitário, 6meses, homem). 

Problemas com a saúde e a tentativa de conseguir uma recuperação devido a sequelas 

deixadas por um acidente de carro, foi o que motivou esse entrevistado a vir à Espanha. 
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5.2.5. Problemas familiares 

Também os problemas no âmbito familiar eram motivos para emigrar. 

““... Eu vim por quê... , quando eu saí lá do Brasil, eu tive uns probleminhas 

familiares, então eu vim tentar ver como era a coisa aqui. (Entrevistado - Ju - 25anos, 2º 

grau, 3anos 2meses, homem) 

5.2.6. Conhecer nova cultura. 

“ Bom, eu sempre quis sair do Brasil em relação a conhecer nova 

cultura,...”(Entrevistado -Ras – 26 anos, universitário, 1ano e 6 meses, homem) 

Segundo o entrevistado graduado em turismo o seu interesse em conhecer uma nova 

cultura e também o levou a partir para Espanha. 

Analisamos anteriormente as motivações dos homens nas três faixas etárias 

estabelecidas por nós no nosso estudo, vimos que as motivações oscilam de acordo com 

a idade, para os mais jovens a motivação centra-se na área educacional, ou seja, na 

possibilidade de iniciar uma carreira universitária. No entanto para os homens que 

compreendem a faixa de 22 a 40 anos a motivação mais importante está relacionada aos 

aspectos económicos e os benefícios que o económico pode proporcionar. Porém com o 

aumentar da idade, ou seja, aqueles que pertencem ao último escalão etário de nosso 

estudo a reagrupação familiar juntamente com os fatores económicos são os detonantes 

da emigração. Em resumo a nossa análise realizada até aqui, pudemos detectar que a 

motivação económica é mais evidente para homens e mulheres com idade 

compreendida entre 22 a 40 anos e também que a segunda motivação para os mesmos 

está relacionada a estudos, sendo que para os homens ela aparecia em maior evidência. 

Falamos das varias motivações destacadas por nossos participantes, conhecemos um 

pouco mais de sua história de migração, observamos que as mesmas variavam em 

posição de importância para um e para outro, e pensamos as motivações variam de 

acordo com a maturidade ou mesmo pelas experiências que se vive e vimos na nossa 

amostragem que quando se é mais jovem as motivações podem estar mais voltadas para 

o individual e com a maturidade elas se transformam atingindo outras esferas como a 

família ou filhos. 
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Além das motivações, nossos personagens também falaram dos sentimentos que 

nutriam pelo país de origem. Os sentimentos eram os mais diversos e estavam 

relacionados a situações vividas anteriormente ou mesmo com o momento da decisão da 

partida. 

5.3. QUE SENTIMENTOS BATEM FORTE PERANTE A NOVA VIDA  

São sentimentos ambíguos e diversificados os que podemos visualizar nos relatos, 

tais como sentimentos de raiva, ressentimentos e decepção experimentados por 

situações desfavoráveis vividas, outros evidenciavam o medo ou mesmo o desespero 

quando se viram frente à decisão de emigrar.  Passaremos a análise desses relatos, 

porém aqui limitaremos a uma visão geral, pois muitos deles não abordaram o tema que 

vamos tratar. O primeiro sentimento que destacaremos a raiva, sentimento 

compartilhado por alguns. 

5.3.1 Raiva 

Comportamento repleto de irritação que mantinham pelo país de origem por culpá-lo 

por alguns procedimentos realizados por seus nacionais. 

Eles falam dos sentimentos. 

 “... Me fechou a porta nesse sentido de tratamento, porque queria descobrir quem 

fez, um não conhece o outro. A maior raiva que eu tive, foi nesse sentido. .” 

(Entrevistado  JO - 35 anos, universitário, 6 meses, homem). 

A raiva de não poder seguir um tratamento médico adequado devido a falta de 

informação ou coerência entre a equipe médica está presente neste relato. Além disso, 

também está o ressentimento por toda a situação que viveu. 

”... não tive bons momentos lá na América, lá no Brasil.” (Entrevistado - JU- 25 

anos, 2º grau, 3anos e 2meses, homem) 

As recordações de momentos desagradáveis no país de origem faz parte das 

lembranças e dos sentimentos de decepção experimentados por nosso entrevistado. 

Também a frustração por dificuldades vividas e falta de apoio  marcou a experiência de 

vida no país de origem para alguns. Elas também têm algo a dizer sobre os seus 

sentimentos. 
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” ... acho que pela frustração que esta experiência me causou, meu coração se fechou 

para Cuiabá. .” (Entrevistada  CI- 40 anos, universitário, 1ano e 4 meses, mulher) 

A entrevistada recorda os momentos difíceis que passou em sua cidade, pelas 

dificuldades económicas e de trabalho. Essas recordações são marcadas por sentimentos 

amargos, ressentimentos e frustração originados por falta de oportunidades, apoio ou 

mesmo por ter de buscar em outro país o que não foi possível obter no seu próprio.  

Percebemos que os sentimentos negativos fizeram parte das lembranças desses 

personagens e lembrar uma época anterior a emigração é algo que alguns preferem 

esquecer. 

Falamos de sentimentos, porém como destacamos muitos preferiram não mencioná-

los, assim pouco a pouco vamos montando o nosso quebra-cabeças, mas percebemos 

que ainda há muito por conhecer. Sabemos que nesse novo empreendimento são 

necessários meios e condições para que se torne possível à realização desse projeto 

migratório, e é o que tentaremos conhecer através da análise dos próximos relatos. 

Pensamos que é de grande importância conhecer em que condições partiram, que meios 

dispunham para realizar o projeto migratório, se contavam com ajuda de outras pessoas, 

enfim conhecer um pouco as condições que antecederam a partida. 

5.4.  CONDICIONALISMOS PARA A PARTIDA 

Vários foram os condicionantes para a partida e entre eles percebemos que uma vez 

mais o fator econômico foi decisivo para a concretização de seu projeto migratório. 

Alguns entrevistados tiveram que buscar meios financeiros externos, através do trabalho 

ou de empréstimos para poder custear a viagem. Porém, para outros a família ou amigos 

foram o apoio para adquirir os meios financeiros. Este fator como condicionante foi o 

mais significativo entre vários entrevistados. 

5.4.1. Meios económicos para a partida 

A história desse personagem começa na sua cidade natal onde conhece uma pessoa 

de sua nacionalidade que vive em Espanha e que o convida para vir para Espanha 

trabalhar em sua empresa de vendas e publicidade, porém a princípio não pode aceitar o 

convite por falta de meios económicos. 
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 “... A princípio não pude vir porque foi tudo muito em cima. Tinha que ajuntar 

dinheiro para comprar passagem, daí vir ficou meio complicado. Passou mais ou menos 

seis meses depois disso, depois do primeiro convite, e eu mandei um e-mail para ele 

procurando saber se o convite ainda estava de pé e tal.” (Entrevistado -NET - 31 anos, 

universitário, 3anos e 5meses, homem). 

Esse entrevistado encontrou a barreira inicial para saída a falta de recursos para 

custear a viagem, porém através do seu trabalho reúne economias e consegue realizar 

seu projeto migratório. O entrevistado seguinte conta que sempre pensou sair de seu 

país,  porém pensava que o ideal seria ir para os Estados Unidos da América. Consegue 

meios financeiros através de uma tia que o incentiva nesse projeto, porém busca tentar 

sua ida para esse país passando por Europa, no caso Portugal e onde acaba por terminar 

o seu sonho americano devido os controles de migração. Decide-se então ficar na 

Europa e segue sua trajetória migratória em Espanha. 

”...eu tenho uma tia que me ajudou vim. Ela queria que eu fosse para os EUA, porque 

ela falava que eu ia me dar muito bem lá,...”( Entrevistado- Le - 27 anos, 2º grau, 

11meses, masculino). 

Já a história dessa entrevistada de 45 anos, fala das dificuldades que passava em seu 

país para  ajudar a filha e a neta e em consequência disso precisou da ajuda do filho que 

já residia em Espanha para concluir seu projeto de migração. 

”...  Aí eu disse para o Al, como é que eu faço? Eu estou trabalhando para ajudar 

minha filha. A gente está numa luta aqui.” (Entrevistada -TE - 45anos, Ensino 

fundamental, 1ano 3meses, mulher) 

Pode-se observar que tanto a família como amigos têm um papel fundamental como 

condicionante e apoio para a partida. Muitas vezes à família funciona como 

incentivador e apoio buscando meios para a realização desse projeto. Também há 

aqueles que precisam buscar esses meios através de seus próprios esforços. 

Outro momento marcante é o da tomada de decisão de emigrar. Para alguns é 

necessário muitas reflexões, porém uns preferem decidir sozinhos, enquanto outros 

busca na família o apoio para essa decisão. Vimos que a família funcionava muitas 

vezes como apoio financeiro para a realização do projeto migratório e imaginamos que 

ela também devia ter um papel decisivo na tomada de decisão. Buscaremos comprovar 

se nossas percepções são verdadeiras. 
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5.5. TOMADA DE DECISÃO 

5.5.1. Consulta à família 

Começaremos a nossa análise observando o universo feminino. Entre as 24 mulheres 

do nosso estudo, um pouco mais da metade declarou ter sido uma decisão tomada 

juntamente com a família. Como vemos no caso de Sol, ela é casada trabalhava 

anteriormente no Brasil como professora e decide juntamente com o marido emigrar e 

buscar em Espanha oportunidades juntamente com alguns membros da família que já 

residiam neste país. 

“... E dai a gente falou, ou a gente constrói ou a gente vai para Espanha porque a 

gente tem família lá...” (Entrevistada - Sol – 24 anos, universitário, 2anos e 4 meses, 

mulher) 

Observa-se que quanto a tomada de decisão, tanto eles como elas preferem ter a 

opinião familiar. Entre os homens mais da metade disseram consultar a família no 

momento da decisão. O entrevistado a seguir reforça a consulta a familiares. Diz que 

recebeu convite de um cunhado para vir trabalhar na empresa onde o mesmo já 

trabalhava com vendas e publicidade. No primeiro momento teve dúvidas, mas com 

ajuda de familiares resolveu experimentar a sorte. 

“...Até que foi uma decisão até que meio demorada, meio sobre pressão das pessoas 

que falavam: vai e tal, aproveita uma oportunidade. Eu decidi...”(Entrevistado – AlSP – 

33 anos, 2º grau, 1 ano, homem) 

Vimos que ambos, homens e mulheres preferem tomar a decisão de migrar 

juntamente com a família. Mas nos perguntamos se esses posicionamentos se mantêm 

para homens e mulheres quando olhamos em faixas etárias distintas, será que a idade 

poderá interferir na forma de ver a mesma situação? 

Analisaremos inicialmente as decisões tomadas para as entrevistadas com idade 

superior a 40 anos. Detectamos que em sua grande maioria elas tomavam a decisão de 

emigrar juntamente com sua família. 

“...Primeiro a gente buscou uma coisa que fazer, nós recebemos um convite e aí veio 

meu esposo, dali passado seis meses veio eu e meu filho...” (Entrevistada – KE- 42 

anos, 2º grau, 6 anos, mulher). 
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A decisão de emigrar foi tomada em família, mas obedecendo a alguns critérios, 

buscar trabalho, condições de viver no outro país e depois a concretização da partida. 

Também ele se decidiu com o apoio familiar. 

 “...ele mandou a passagem pra gente vim, eu e a minha senhora...”(Entrevistado  – 

Vado – 79 anos, 2º grau, 3 anos, homem) 

O entrevistado relata-nos que o filho lhe mandou as passagens para que ele pudesse 

vir juntamente com a esposa à Espanha para o casamento do filho, porém decidem ficar 

morando por mais um tempo em terras espanholas. 

Observamos que para os entrevistados maiores de 40 anos, e quanto a tomada de 

decisão de emigrar, percebemos que em quase totalidade homens e mulheres consultam 

a família no momento da decisão. 

No entanto para os entrevistados com idade entre 22 e 40 anos no que se refere as 

mulheres metade delas diziam consultar a família e a outra metade tomavam sozinha a 

decisão. Já para os homens bem mais da metade diziam tomar sozinho a decisão de 

migrar. Vejamos o que dizem elas. 

“...o meu marido tinha um primo aqui e ele falou se a gente queria vir pra cá porque 

no Brasil tava difícil, né?”(Entrevistada – MASP – 27 anos, 2º grau, 4 anos, mulher). 

A decisão partilhada com o marido na tentativa de fugir da situação difícil que vivia 

no Brasil. 

“...Só que aí, mãe, né! Sabe como é que é mãe, né! Eu estou aqui hoje justamente 

pelos meus pais. Foi mesmo meu motor de arranque, né! Aí minha mãe se interessou 

mais do que eu, porque eu não acreditei,...”(Entrevistado – LEA – 29 anos, 

universitário, 7 anos, homem). 

A família no caso deste entrevistado foi o motor de arranque como ele mesmo diz, 

motivando-o e levando-o a realizar seu projeto migratório. 

Também há aqueles que se decidiram sozinhos. 

5.5.2. Tomada de decisão a sós 

Para as mulheres do último escalão etário, maiores de 40 anos, não foram 

significativas as respostas para a tomada de decisão a sós. Os homens nesta mesma 

faixa etária todos tomaram decisão com familiares. Porém para a faixa etária a seguir de 
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22 a 40 anos, mulheres, os resultados encontram-se equilibrados, como já tínhamos 

apontado anteriormente na análise para tomada de decisão em família. Vejamos as que 

se decidiram sozinhas.  

” ... Então eu decidi sem consultar muitas pessoas, por que eu sabia que muita gente 

ia querer que eu continuasse. (Entrevistada -CI  - 40 anos, universitária, 1 ano e 4 

meses) 

Este depoimento confirma o que vimos anteriormente a decisão por si mesma sem 

consulta prévia. 

Também eles se decidiam a sós. 

“...não tinha nada programado, foi tudo improvisado de última hora...( Entrevistado – 

CL. 28 anos, superior em medicina, 8 anos, homem) 

Para a faixa etária inferior a 22 anos não foi abordado nada a respeito do tema. 

Vimos que a idade influencia na hora de tomar a decisão de migrar, enquanto que há um 

equilíbrio nas decisões para as mulheres de idade compreendida entre 22 e 40 anos, as 

maiores de 40 anos fazem-no juntamente com familiares. Também em análise aos 

resultados dos homens, os de idade mais avançada decidem-se com a família em sua 

totalidade, já os na faixa etária intermediária preferem tomar a decisão de emigrar 

sozinhos. 

Já de posse da análise de todas as condições anteriores a emigração, passaremos a 

análise da segunda fase que compreende a chegada ao país de destino. Analisaremos 

como se deu a chegada, a adaptação, as barreiras enfrentadas, as redes de apoio, os 

duelos vivenciados, trabalho, etc. 

5.6. AS CONDIÇÕES DE CHEGADA E A ESTÂNCIA EM ESPANHA 

Alguns desses entrevistados deslocavam-se para sozinhos, outros com familiares e 

também com amigos. Em grande maioria chegavam e conseguiam uma autorização de 

turismo que lhes permitiam estar em território espanhol por 3 meses. Outros chegavam 

com vistos de estudos, também, havia poucos entre eles que partiam com um visto de 

trabalho. A nossa amostragem, estava composta por 44 indivíduos, e em sua grande 

maioria entrou em Espanha com autorização de turismo e um pouco menos da metade 

com visto de estudos.  
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”...Eu tive vontade de conhecer Europa por ter amigas que viviam aqui em 

Barcelona, Itália, Alemanha.” (Entrevistada -Va - 35 anos, 2º grau,9 meses, mulher) 

A entrevistada chegou e conseguiu a autorização de turismo, pois segundo ela queria 

vir para visitar umas amigas, porém acabou permanecendo em Espanha além do tempo 

permitido. 

“...E vim para cá para terminar a carreira de medicina...”(Entrevistado – Vando – 35 

anos, universitário, 5 anos, homem) 

Porém o segundo já veio com vistos de estudos. 

Muitos desses que chegavam já possuíam experiência migratória em outro país, tais 

como Bolívia, Cuba, Argentina, Portugal e Paraguai. Parece-nos importante este 

comentário para que possamos compreender bem as trajetórias traçadas por cada um. 

Podemos confirmar estes dados nos próximos depoimentos.  

”... Eu já tive muito tempo de imigração, no Paraguai, Argentina (Entrevistado - 

DVMG - 29 anos, 2º grau, 2 anos, homem) 

“... Não foi difícil porque a gente tava, como se diz, já tinha três anos que eu estava 

fora do Brasil, na Bolívia, estuando na Bolívia”. (Entrevistado -Vando – 35 anos, 

universitário, 5 anos, homem) 

Vimos que alguns deles já possuíam experiência anterior de imigração em geral 

todos emigraram dentro da América do Sul. 

Passaremos a análise da vida no país de acolhida. Nesta análise buscaremos conhecer 

que sentimentos nutriam, se encontraram barreiras, quais foram os logros conseguidos e 

também saber se houveram duelos. Iniciaremos pelos sentimentos que diziam sentir no 

país de acolhida e perceber se havia diferenças para os sentimentos relatados por 

homens e por mulheres. 

5.7. SENTIMENTOS NO PAÍS DE DESTINO  

Os sentimentos variavam entre os sentimentos negativos, onde estes entrevistados 

falavam da tristeza, solidão, saudades, depressão, decepção entre outros.  Entre os 

entrevistados, a maioria do género feminino, descreveu sentimentos negativos frente ao 

país de acolhida, enquanto que menos da metade do género masculino falou do mesmo 

tipo de sentimento.  
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5.7.1. Sentimento de solidão 

É um sentimento descrito por alguns imigrantes como o sentimento de se sentir 

abandonado, desprotegido como se não existisse ninguém ao seu redor. 

O primeiro relato é de uma mulher de 25 anos que veio sozinha para Espanha, porém 

pensava que teria pessoas a sua volta e que pudessem servir de amparo. O fato de não os 

ter fez com que se sentisse muita sozinha e comparasse a sua imigração anterior à 

Bolívia, onde fez amizades, à imigração a Espanha. Devido a isso reclamava a falta 

desse respaldo que  possuía anteriormente nesse outro país. 

”... Então eu me senti muito sozinha! Diferente da sensação que eu tive na Bolívia.” 

(Entrevistada -LUT- 25 anos, universitária,4 anos, mulher) 

”... Os primeiros meses aqui, eu não vou mentir não...  mas dá vontade de ir embora 

de novo. É muito difícil!...”(Entrevistado - LETO - 27 anos, 2º grau, 11meses, homem). 

Observamos que a falta de apoio ou amizades fazia com que alguns de nossos 

entrevistados nutrissem o sentimento de solidão o que desencadeava por vezes num 

desejo de estar outra vez no país de origem. Pudemos perceber que tanto homens como 

mulheres tiveram algum tipo de sentimento negativo durante a sua estância, porém nos 

interessa saber que sentimentos eram esses e se existia um tipo de sentimento que era 

comum a todos os personagens deste estudo.  Passaremos aqui a nossa análise inicial 

com dados gerais de homens e mulheres, porém no decorrer da nossa análise 

buscaremos perceber as nuances que possa ter se variarmos idade, sexo, nível de 

instrução e tempo de estância, pois pensamos que por ser tratar de sentimentos 

poderemos encontrar resultados distintos em cada uma dessas análises. 

5.7.2. Depressão 

Falar de tristeza, angústias e da dor foi algo mais perceptível nas falas das mulheres, 

porém não era tão frequente no universo masculino. Entre as mulheres que relatavam 

este sentimento observamos que foi repetido algumas vezes tanto no discurso de LUT , 

NA e N, o que nos  parece ter sido experiências importantes vivenciadas por estas 

entrevistadas. Poderemos comprovar algumas dessas afirmações nos seguintes relatos. 

O depoimento seguinte fala da intensa tristeza que é desencadeado pelo nervosismo, e 

que acabava por culminar por não ter vontade de fazer nada , só ficar na cama e chorar. 
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”...ai eu vou ficando nervosa (...) eu tomei (alprazolan) um tempo. Então em dose 

mínima, um comprimidinho por dia. Me deu depressão. ...Eu tomei remédio, então 

entrei em depressão...Tive que largar então, porque eu já não conseguia, ficava na cama 

o dia inteiro, chorando por qualquer coisa. ...  Eu tive que deixar o tratamento...” 

(Entrevistada - Lut-25 anos, universitário,4 anos, mulher) 

” ... tenho muita depressão, fico muito, muito deprimida.” (Entrevistada – Na - 23 

anos, universitária, 3 meses, mulher) 

“... Então foi uma fase pra mim  de dois anos de dor mesmo, de angústia, de 

depressão, de não sair de dentro de casa pra nada”. (Entrevistada -NSP - 45anos, 2º 

grau, 5 anos, mulher)  

Também o relato acima reforça o sentimento já visto anteriormente, a dor constante, 

a tristeza profunda e a perda de energia vital. 

Nossas personagens falam de períodos difíceis que viveram e que se sentiam muito 

deprimidas. LUT ainda ressalta ter sido necessário tratamento com antidepressivos para 

tentar diminuir os sintomas que apresentava.  

Identificamos que para os homens brasileiros do nosso estudo este sentimento 

também esteve presente.  

“... Aí eu comecei a ficar em depressão, não queria mais trabalhar. (El – 22anos, 2º 

grau, 3 anos e 6 meses, homem). 

Os sentimentos depressivos tirava-lhe o desejo de realizar coisas e também a vontade 

de trabalhar. 

Vimos que no geral homens e mulheres apresentam sentimentos de intensa tristeza, 

porém gostaríamos de verificar se este sentimento esteve presente em todas as faixas 

etárias. Faremos nossa análise tomando por base o género e a faixa etária, porém em 

primeira análise teremos como amostragem os indivíduos  maiores de 40 anos. Vejamos 

como este sentimento aparece nestas mulheres.  

O próximo relato é de uma mulher que emigrou com dois filhos, deixando a princípio 

o marido no Brasil, porém depois de alguns meses ele também veio para Espanha 

integrar-se a família. No seu discurso ela conta de um período difícil sem trabalho e 

com poucas condições económicas, e por causa disso a família teve que se separar. 
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“...sabe, isso deprime demais! (...) o que é que é isso? É horrível (choro)... 

agora...(engasga)...está difícil falar...cada vez que você pensa que está longe, que você 

não pode ficar perto, o pior é você achar que quer voltar, e não pode 

voltar...”(Entrevistada – ANG – 48 anos, universitário, 4 anos, mulher). 

A entrevistada falava de situções complicadas, de diciculdades financeiras, de ver a 

família toda separada e de como isso a afetava. Problemas que foram ocasionados pela 

imigração e que a deixava depressiva. Também durante seu relato, algumas vezes, ela 

teve que engolir o choro, respirar fundo para poder seguir com sua entrevista. Toda a 

entrevista foi de forte emoção e para a entrevistada foi como um momento de desabafo. 

Em síntese, para as mulheres com idade superior a 40 anos este sentimento aparece 

em menos metade das entrevistadas. 

Para os homens nesta idade o sentimento também se faz presente. 

“...Aqui fico deprimido só por falta de emprego, só por falta de emprego! Isso é o 

que mais preocupa aqui. Falta de trabalho, isso é que deixa a gente completamente 

neurótico, né?”( Entrevistado – CAR- 50 anos, universitário, 3 anos, homem) 

A falta de trabalho é para esse indivíduo o problema que o aflige e também é a única 

coisa que o faz ter este tipo de sentimento. Vimos que este sentimento aparece em 

metade dos entrevistados dessa faixa etária. 

Pensamos que as mulheres na próxima franja de idade, talvez pela própria idade, 

pudessem ser mais presente este tipo de sentimento e buscaremos comprovar. 

Comprovamos que sim, que este sentimento esteve bem presente na vida dessas 

mulheres. Na análise realizada nesta faixa etária, entre 22 e 40 anos, encontramos que 

praticamente metade delas evidenciou alguma vez no seu tempo de estadia em Espanha 

sentimentos de angústia, tristeza ou depressão. Passaremos a estes relatos. 

“...No começo é difícil. Você entra em depressão, por que eu entrei. Acho que todo 

mundo entra...”(Entrevistada –MA- 28 anos, 2º grau, 5 anos, mulher). 

Vimos um discurso onde MA associa a situação vivida no inicio estadia no país de 

acolhia a situações que segundo ela é comum qualquer uma pessoa entrar em depressão 

quando as vive.  

Com relação aos homens na mesma faixa etária pudemos averiguar que o sentimento 

esteve presente em bem menos da metade dos entrevistados.  
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“...tem dias que você amanhece meio... tem depressão! Você fica triste! Você agonia! 

Tem horas que você agonia!(Entrevistado –LETO -27 anos, 2º grau, 1 ano e 6 meses, 

homem). 

O indivíduo destaca que há dias em que seu estado anímico está muito baixo e em 

razão disso vem a tristeza forte e o desespero. 

Não encontramos incidência desse sentimento em mulheres com menos de 22 anos e 

para os homens nessa idade encontramos um relato. 

“...Teve um momento já que depressão total! Eu a primeira vez que eu vim, teve um 

momento que meus primos foram todos para o Brasil e eu fiquei sozinho, ai eu fiquei 

mesmo numa depressiva tá! Mas agora... mas também depois que eu fui no Brasil e 

voltei passa um tempo também bate uma depressão...”(Entrevistado – RIMT- 

Universitário, 20 anos, homem) 

O entrevistado diz ter experimentado forte tristeza por se sentir sozinho, mas que 

igualmente tinha sentido esse sentimento quando retornou do seu país. 

Verificamos que a depressão é um sentimento que está mais presente nos discursos 

de mulheres de idade entre 22 e 40 anos, que os homens também a abordam, porém com 

menos frequência. Também foi percebido que parece ter sido um sentimento muito 

frequente para LUT, NA, N, pois vimos um discurso recorrente quanto a este tema. 

Pensamos que talvez fosse interessante acrescentarmos mais duas variáveis na 

análise, pois pensamos que ao falar de sentimentos, estes se podem mostrar mais 

presentes para pessoas com maior tempo de estadia no país de destino. Também 

pensamos que o nível de escolaridade pode interferir na percepção da mesma, assim que 

decidimos ao analisar os sentimentos também o faremos com respeito a estas duas 

novas variáveis. Iniciaremos  a análise e relacionando género e nível de escolaridade, 

então encontramos: Os resultados evidenciam que entre os homens, são os de formação 

universitária os que mais falam de tristeza e depressão.  

Muita coisa me entristeceu! (...) mas as coisas tristes marcam mais, talvez porque são 

tristes, e é o que prende mais a retina no final...”(Entrevistado –NET – 3 anos e 5 meses, 

curso superior 
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O personagem busca evidenciar que os momentos tristes marcaram sua vida no país 

de acolhida, porém existiram também sentimentos positivos, mas são os tristes que vão 

marcar mais na vida de cada um e é o que vai ficar gravado na memória. 

E elas o que dizem? 

“...Na época que a gente tava sem documentação, sempre tinha umas depressões que 

a gente falava vamos desencanar, vamos desistir ...”(Entrevistada – Sol – 24 anos, 

universitário, 2 anos e 4 meses, mulher). 

Notamos que os sentimentos negativos tornam-se maiores quando estas pessoas 

também passam por problemas de ilegalidade levando-as muitas vezes a pensar em 

desistir de seus projetos. Parece-nos oportuno acrescentar que durante a entrevista neste 

ponto exato do relato foi percebido forte carga de emoção e a tentativa de contê-la. 

Percebemos que muitas vezes voltar a esses conteúdos, que estavam guardados e 

estiveram marcados por sofrimento, relembrá-los e trazê-los à memória gera esforço 

para essas pessoas. 

Vimos que para as universitárias esse sentimento também se fazia companheiro de 

suas jornadas. De posse deste resultado pensamos que talvez as pessoas com menos 

instrução falassem menos deste sentimento e buscaremos comprovar. Em primeira 

instância tomaremos para análise as mulheres de nível secundário.  

“Tem dias que eu não tenho vontade de trabalhar, não tenho vontade de fazer nada.  

Eu fico desesperada aqui, querendo mudar o ritmo de vida (...) muitas vezes, de chorar, 

de sofrer, de ficar louca..”(Entrevistada – PA – 24 anos, 2º grau , 1 ano e 7 meses, 

mulher) 

PA aborda os problemas que teve pela vida que levava nos clubes de prostituição e 

que devido aos questionamentos que se fazia sobre a vida que levava, muitas vezes 

sentia-se deprimida e sem vontade de fazer nada. 

Também para os homens para os de nível secundário e nível básico encontramos que 

este sentimento foi pouco significante para os primeiros, enquanto que para os segundos 

não foi evidenciado, pois todos os homens de nosso estudo possuíam pelo menos o 2º 

grau iniciado. 

Para as mulheres de ensino básico também encontramos relatos de depressão. 
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A entrevistada revelou que passou com problemas de saúde aos quais ela pensava 

que poderiam estar relacionado a uma depressão. 

Então, tive problemas, tive de verdade! Vontade de voltar pra trás. No início me deu, 

não sei se foi uma depressão por estar longe da família, não é! (...) Muita queda de 

cabelo, muita queda de cabelo! Mas superou. Tive também labirintite e foi muito forte, 

me dava tontura, dor de cabeça. Inclusive fui ao médico. (Entrevistada – ROGO- 38 

anos, ensino básico, 1 ano e 4 meses, mulher).  

É comum ver alguns entrevistados associarem os momentos difíceis aos problemas 

de saúde e consequentemente à depressão. Vimos que tanto os homens como as 

mulheres de maior nível de instrução abordam com mais frequência este tipo de 

sentimento, também percebemos que a incidência do mesmo cai quando diminui a 

escolaridade.  

Em um universo de 14 entrevistadas que relataram a depressão como um sentimento 

no país receptor, este sentimento tornou-se mais presente para as que possuíam o nível 

de escolaridade mais alto, assim como para os homens.  

Aprofundando um pouco mais o que nos propusemos a analisar, observaremos como 

comporta este sentimento que vínhamos analisando quando enfocamos o tempo de 

permanência no país receptor. Alguns dados significativos que encontramos para as 

mulheres. Começaremos nossa análise enfocando o tempo de permanência superior a 2 

anos. 

A entrevistada relata esse período inicial em Espanha e o recorda com certa tristeza. 

“...e nesses 3 meses antes que vencesse minha passagem eu arrumei a mala para ir 

embora 3 vezes. Chorei! Senti muito! Fiquei... tava muito difícil aqui!...”(Entrevistada-

56 anos, superior, 5 anos. Mulher). 

O relato diz respeito a uma mulher que por volta dos 3 meses em Espanha passa por 

problemas constantes com o filho e recorda essa fase como uma época de muitos 

momentos de muita tristeza. Vimos que foi mais frequente para as mulheres com mais 

tempo de estadia no país de destino trazer a lembrança temas de tristeza, depressão e 

sofrimento. 

Das mulheres com tempo de permanência superior a dois anos, mais da metade delas 

destacaram ter tido depressão em alguma fase de sua permanência em Espanha.  
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Também os homens falavam de situações difíceis, da pressão sofrida frente a nova 

sociedade e tudo acabava por gerar momentos de angústia. 

Então eu ficava desesperado e juntava muitos fatores. Porque tem que estudar, a 

pressão de passar na prova, aprender as coisas. (Entrevistado- LEA – 29 anos, 

universitário, 7 anos, homem). 

Observamos que este sentimento está presente nos discursos de nossos entrevistados 

que levam em solo espanhol mais de dois anos. 

Este sentimento seria importante para aqueles que estão vivendo em Espanha por um 

período compreendido entre 1 e 2 anos? 

Sim, percebemos que em muitos relatos, e para este período de tempo de estadia, o 

sentimento é descrito. 

A entrevistada refere-se ao tempo que trabalhou no club de prostituição e que em 

alguns momentos sentia-se desesperada. 

“...muitas vezes, de chorar, de sofrer, de ficar louca..”(Entrevistada – PA – 24 anos, 1 

ano e 7 meses, 2 º grau, mulher). 

Chorar, sofrer, ficar louca é como algumas dessas mulheres expressam os 

sentimentos de angústia e depressão. 

Observaremos os resultados para os homens. 

“...tem dias que você amanhece, meio tem depressão, você fica triste, você agonia. 

Tem horas que você agonia!!” 

Também a depressão esteve presente para estes personagens, porém com pouca 

representatividade para este tempo de permanência. 

Em última análise para este sentimento observamos que para o tempo inferior a 1 ano 

de estância para os homens este sentimento não foi significativo porém para as mulheres 

teve algum significado. 

 “...Trabalhar , dormir e chorar a noite.  Chorava muito!...”(Entrevistada – CO – 4 

meses, 52 anos, superior, 4 meses, mulher) 

O discurso fala de uma época em que ela sentia-se desvalorizada no trabalho e por 

isso se punha  a questionar sua vida e tudo que tinha aprendido até então.  
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 “...Ando muito deprimida, só tenho vontade de chorar. Hoje já chorei tanto! Pedi a 

nossa senhora que me ajudasse,...” (Entrevistada –NA-  23 anos, universitário, 3 meses, 

mulher). 

Vale a pena destacar aqui que no momento da entrevista encontrava-se com estado 

anímico decaído e aproveitou da entrevista como o apoio e desabafo, o que ela mesma 

relata no final da entrevista. 

Em resumo obtivemos que a depressão está mais presente em mulheres do que 

homens. Também que ela é mais evidenciada para mulheres com nível de estudos 

superior, com tempo de estância superior a 2 anos e para idade entre 22 e 40 anos. Por 

outro lado para os homens ela aparece mais em discursos daqueles de instrução 

universitária, com mais de 2 anos em Espanha e com idade entre 22 e 40 anos. 

Outro sentimento que aparece com frequência nos relatos é a decepção. 

5.7.3. Decepção 

A decepção foi um sentimento discrepante entre homens e mulheres, enquanto quase 

metade delas enfatizava este sentimento no país de acolhida, para eles este sentimento 

não tinha relevância. Dessa forma analisaremos este sentimento só no universo das 

mulheres. Assim nos falam elas: 

”... Chega aqui você vê que não é nada disso! Sabe!...”(Entrevistada - N - 45anos, 2º 

grau, 5 anos) 

As situações diversas e  contrárias ao que esperavam encontrar no país de destino 

levavam-nas a experimentar o sentimento de depressão. Porém outras evidenciavam 

também este sentimento, mas sob outro aspecto, a decepção que diziam sentir estava 

relacionada às atitudes dos conterrâneos com os quais se relacionavam no país receptor. 

 “...você têm os brasileiros que estão aqui, podem ser que eles não sejam maus, mas 

eles ficam muito pior do que quando estavam no Brasil. Porque aqui você vê, você é um 

sobrevivente. Você não é uma pessoa normal. Então um com o outro, você vê, que é um 

derrubando o outro”. (ANG – 48 anos, universitário, 4 anos, mulher) 
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Sente decepção ao perceber que fora do país as pessoas sofrem grandes 

transformações, agem de forma diferente, não são mais as mesmas pessoas de quando 

estavam no país de origem. Porém justifica esse comportamento com o fato de que no 

país que agora vivem precisar disputar um espaço, pois  como ela mesma diz, são todos 

sobreviventes, e assim sendo,  muitas vezes nessa luta por um lugar não medem a 

consequências das ações que praticam. 

Pensamos que para este sentimento, a decepção, também a idade pode interferir nos 

resultados e certificaremos se é correta nossa avaliação. Observamos que sim, que este 

sentimento está mais demarcado no discurso de mulheres com mais de 40 anos, 

seguindo pela faixa etária de 22 a 40 anos, porém para as mulheres com idade inferior a 

22 anos este sentimento não foi mencionado. Pudemos também detectar que no discurso 

de “N” a decepção foi um sentimento muito forte e que esteve presente em vários 

momentos da sua trajetória migratória, seja pelos sonhos nutridos e não concretizados, 

pelas condições de trabalho encontradas ou ainda, pelas dificuldades encontradas para 

se inserir na sociedade de acolhida. Ela diz. 

”... Eu volto! Porque isso aqui minha filha, não traz felicidade pra ninguém! Pra 

ninguém! Ninguém é feliz aqui! Ninguém pode ser feliz aqui! Ninguém! Eu não 

acredito que aqui há felicidade.” ( Entrevistada -N - 45 anos, 2º grau,5 anos, mulher) 

Vimos um discurso bastante pessimista e onde a entrevistada não consegue ver nada 

de bom no país de acolhida. Todos os sentimentos que nutre foram resultado de 

momentos de muitos conflitos e sofrimentos e nos quais ela internalizou tudo que ela 

acredita ser o pior do país. 

 Também falavam de decepções as mulheres na faixa etária de 22 a 40 anos. 

“...Aqui na Espanha eu só tive... Eu fiquei decepcionada. Eu com dinheiro na mão e 

não poder alugar...”(Entrevistada – CIBA – 25 anos, 2º grau, 2 anos, mulher). 

Também a decepção por constatar que as condições e as exigências no país de 

destino são muito severas com os estrangeiros, por exemplo, para alugar um imóvel, 

mesmo tendo dinheiro não podia fazê-lo.  
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Vimos que a decepção esteve presente nos discursos femininos e principalmente para 

mulheres com mais de 40 anos. Porém acreditamos que aqui cabe uma interrogação para 

que possamos compreender melhor como este sentimento, se introduzíssemos outras 

variáveis quanto tempo de permanência e nível acadêmico os resultados seriam 

diferentes? 

Sim. Os relatos nos dizem que quando se varia o tempo de permanência os resultados 

encontrados não são os mesmos. Através das observações realizadas encontramos que 

esse é um sentimento forte para mulheres brasileiras que levam vivendo mais de 2 anos 

em Espanha, porém não é significativo para os demais tempos de estadia. 

A entrevistada refere-se a dificuldades que enfrentou por não ter documentação e não 

poder se inscrever a nenhum posto de trabalho. 

“...Você não é reconhecido, você não tem direito a nada, é como se você não 

existisse!” (Entrevistada – Sol – 24 anos, universitária,2 anos e 4 meses, mulher) 

Vemos um discurso onde está presente a decepção por não poder aceder a nenhum 

ajuda, nenhum trabalho no país de destino e para a entrevistada a sensação te tinha era 

como se na realidade não existisse.  

 Assim vimos que quando se fala em decepção o tempo de permanência é importante 

para a análise das mulheres. Em continuidade centraremos agora nosso olhar ao nível de 

instrução dessas entrevistadas para o mesmo tema, gostaríamos de saber se quando se 

tem mais ou menos instrução se sente menos decepcionado frente a situações vividas, 

ou se por ter mais estudos isso contribuiria para elaborar melhor as dificuldades 

encontradas. Confirmamos também que o fator escolaridade vai interferir no sentimento 

de decepção. Entre nossas entrevistadas esse sentimento esteve mais presente para 

aquelas que possuíam nível universitário jogando por terra nossa hipótese que estas 

mulheres poderiam elaborar melhor as situações desfavoráveis e sentir menos este 

sentimento. 

” ... mas aqui não é as mil maravilhas como pintam e como a gente acha que é...” 

(Entrevistada -LUT -  25 anos, universitária., 4 anos, mulher). 

O depoimento revela decepção sentida pelo país e ao perceber que na universidade as 

coisas não eram como imaginava ou como tinha ouvido dizer que era. 
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Vimos que a depressão era um sentimento comum à vida de homens e mulheres 

brasileiros do nosso estudo em solo espanhol, também vimos que a decepção foi um 

sentimento típico das mulheres do nosso estudo. Assim sendo, conhecemos alguns dos 

principais sentimentos negativos, no país receptor, experimentados por nossos 

personagens, porém sabemos que não só sentimentos negativos fizeram parte da 

trajetória dos nossos personagens, então cabe aqui voltar nossa apreciação para os 

sentimentos opostos aos anteriormente citados, os sentimentos positivos. Seguiremos 

nossa análise abordando o outro lado da história contada por alguns de nossos 

personagens que fala dos aspectos positivos e ganhos que lhes proporcionou a 

imigração.  

5.8. SENTIMENTOS POSITIVOS 

Também em contrapartida apontavam os positivos que em geral estavam 

relacionados com os êxitos conseguidos. Os sentimentos positivos mais frequentes 

estavam relacionados à integração, benefícios em geral e ilusão. Pensamos que estes 

sentimentos podiam ser mais percebidos por mulheres em concreto e buscaremos 

comprová-lo.  

Os sentimentos positivos estiveram muito evidenciados nos discursos tanto nos 

discursos das mulheres como dos homens de nosso estudo, mais da metade relataram ter 

sentimentos positivos em algum período de sua estadia.  

“ ... gosto muito da Espanha, fui muito bem recebida, pelo menos eu não tenho que 

reclamar, aonde moro, sabe?” (Entrevistada -TE – 45 anos, ensino fundamental, 1ano e 

3 meses, mulher) 

A entrevistada destacou que teve boa recepção em Espanha e que não havia motivos 

de queixas quanto ao tratamento recebido. Já o segundo entrevistado fala dos benefícios 

da segurança social que permite pelo menos um mínimo de assistência aos estrangeiros. 

Ainda ressalta que no país de acolhida tem melhores qualidades de vida , porque 

segundo ele normalmente não se vê no país desabrigados. 

“... em assistência social, tem um mínimo de assistência médica aí pra socorrer. E 

raramente você vê alguém sem, sem se abrigar, né?” (Entrevistado - CAR – 50 anos, 

universitário, 3 anos, homem) 
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Observamos que para a primeira entrevistada se sentir acolhida na sociedade 

espanhola foi um ganho que teve e que lhe trouxe sentimentos positivos em relação à 

sociedade receptora, assim como no segundo relato os serviços médicos e sociais foram, 

para o entrevistado, fatores importantes e que lhe transmitiram sentimentos positivos 

com relação ao seu novo país de residência. Sabemos que vários deles falaram desses 

sentimentos, porém gostaríamos de saber quais sentimentos apareciam em maior escala. 

5.8.1.Integração 

Integração foi um dos sentimentos positivos mais frequentes, durante a trajetória no 

país de acolhida para as mulheres, no entanto para os homens não foi significativo. 

Poderemos comprová-lo no seguinte depoimento. 

“... Eu me adaptei rapidíssimo, não me arrependo nem um minuto”. ( Entrevistada -

MA – 28 anos, 2º grau, 5anos, mulher) 

A facilidade em adaptar-se ao novo contexto foi algo bastante positivo para a 

entrevistada e diz que em nenhum momento de sua estância sentiu algum 

arrependimento por ter vindo ao país onde se encontrava.  

Percebemos que tanto as mulheres com escolaridade universitária e também as de 2º 

grau relatavam com mais frequência integração a nova sociedade e aos costumes. 

A integração a nova sociedade para a entrevistada aconteceu com muita facilidade, 

ela conta que já assimilou alguns costumes e sente-se muito abençoada por poder estar 

em Espanha. 

“...Eu tive assim, um presente de Deus vindo pra cá. Eu tinha muito medo de vim. E 

assim... Eu orei muito, sabe? Pra vim pra cá. Foi assim, uma coisa que eu tenho certeza 

que foi uma coisa de Deus, assim... que eu gosto tanto daqui.”(Entrevistada – BE – 59 

anos, superior, 3 anos, mulher) 

A entrevistada refere-se ao contato com os nativos e que normalmente se reúnem nos 

fins de semana. 

Pelo menos até onde eu já tive o contato assim com as pessoas que eu tive, não tive 

nenhuma dificuldade. ”(Entrevistada – Ka – 35 anos , superior, 1 ano e 2 meses, 

mulher) 

Também percebemos que fala mais de integração mulheres tempo de permanência 

superior a 2 anos e com idade superior a 40 anos. 
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Os benefícios foram também sentimentos positivos destacados no país de destino por 

nossos entrevistados. 

5.8.2. Benefícios 

Já os benefícios encontrados no país de destino foi outro tipo de sentimento relatado, 

e estiveram presentes nas falas de mais da metade das mulheres e também dos homens 

de nossa investigação. Entre os benefícios mais comuns estavam educação, melhor 

qualidade de vida, saúde entre outros. 

5.8.3. Qualidade de vida 

Muitos falaram que viver em Espanha é melhor, devido à tranquilidade e à 

segurança. Os benefícios eram notados em todas as idades? 

Iniciaremos nossa análise com mulheres maiores de 40 anos. 

Para os maiores de 40 anos é frequente apontar os benefícios conseguidos com a vida 

no país de destino entre estes benefícios aparecia em grande destaque a segurança.  

“...E eu amo Badajoz! Eu acho uma cidade pequena com conforto de cidade grande, 

sabe! O comércio é excelente! A nível de saúde, de médicos, bons hospitais, escolas 

boas. E a cidade assim, que é tranquilinha, pode ficar até duas horas da manhã na rua, 

você não tem medo de assaltante, de nada...”(Entrevistada -BE –59 anos, superior, 3 

anos, mulher) 

Neste em particular destaca a tranquilidade de se mover em altas horas da noite e 

madrugada sem medo de assaltos e sem ter nenhum problema. Também merece 

destaque em termos de benefícios percebidos por esta entrevistada a assistência pública 

de saúde no geral.  

Também pudemos observar que os benefícios eram notados na população brasileira 

de nosso estuda com idade compreendida entre 22 e 40 anos. 

A qualidade de vida e as oportunidades são apontadas por alguns personagens de 

nosso estudo como algo mais quando pensam em benefícios. Também alguns falam na 

segurança que se tem de poder deixar carros na rua tranquilamente e andar sozinhos à 

noite sem medo.  
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” ...com a estabilidade que se tem aqui, porque é uma tranquilidade sem comparação, 

sabe! A tranquilidade de você deixar  o seu carro aí fora, e deixar. A gente não tem 

carro, mas a gente vê que tranquilamente pode deixar o carro aí fora. Que você pode sair 

e voltar. Andar sozinha à noite e de madrugada. Eu volto pra lá e pra cá sem problemas 

...” (Entrevistada -Sol -  24 anos, universitário, 2 anos e 4 meses, mulher) 

A segurança de poder sair e à noite sozinha é algo muito apreciado por nossos 

personagens, pois muitos deles vêm de grandes centros do Brasil onde a violência limita 

um pouco o direito de ir e vir das pessoas a certas horas da noite. 

Também eles têm a dizer sobre os benefícios. 

“... A qualidade de vida aqui é melhor.” (Entrevistado -JO  - 35 anos, universitário, 8 

meses, homem) 

A qualidade de vida foi algo destacado e bastante frequente nos depoimentos, seja de 

homens ou de mulheres. Também o é a segurança, poder sair tranquilamente a qualquer 

hora do dia ou da noite segundo alguns relatos. 

Vimos que os benefícios foram relatados por quase maioria dos homens do escalão 

etário compreendido entre 22 e 40 anos, porém foi pouco significativo para os demais 

escalões. 

Também foi detectado um relato de benefícios para mulheres com menos de 22 anos. 

“... aqui tudo é muito moderno. A tecnologia avançada, tudo, entendeu? Não é igual 

ao Brasil. No Brasil não é em qualquer esquina que você acha internet. Aqui você 

coloca internet em casa, você paga 20 euros mensal e pronto. Aí você pode ficar ligado 

o mês todinho. No Brasil não! “(Entrevistada – Zana – 20 anos, 2º grau, 8 meses, 

mulher). 

Para esta entrevistada a tecnologia e a facilidade de conseguir um serviço de internet 

em vários pontos da cidade é um fator importante, visto que pela idade, utiliza destes 

meios para comunicar com seu país e com sua gente.  

Falamos como os benefícios foram percebidos por homens e mulheres de diferentes 

faixas etárias, vimos que tanto as mulheres como os homens com idade compreendida 

entre 22 e 40 anos é bastante evidente a percepção dos mesmos. Também vimos que os 

mesmo benefícios aparecem com relevância para mulheres maiores de 40 anos e com 

relativa importância para os homens na mesma idade. 
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De posse da análise realizada para a idade e tendo percebido que os benefícios são 

mais percebidos em determinada faixa etária, pensamos que seria interessante se 

voltássemos o nosso olhar para o tempo de permanência, acreditamos que 

possivelmente estes resultados poderiam ser distintos. Iniciaremos com mulheres que 

vivem em Espanha a mais de 2 anos. 

 “... Por que aqui tem uma tranquilidade que lá não tem, que é essa não violência, né? 

Você não se preocupa com isso...” (MASP – 27 anos, 2º grau, 4 anos, mulher) 

O discurso revela que para a entrevistada a tranquilidade é fator de grande 

importância já que vem de uma zona onde a violência é mais comum no dia-a-dia. 

Vimos que para as mulheres nesse tempo de permanência os benefícios são 

apontados com grande frequência. Porém analisaremos também para amostragem 

masculina para podermos averiguar se também eles falavam destes benefícios. 

“... Facilidade aqui é a qualidade de vida, que a gente tem muito, tranquilidade com 

questão de segurança, você tem muita tranquilidade nessa questão. Saúde pra filha, no 

caso, porque eu tenho uma filha. Escola. Então tem todo esse apoio, aí já vem toda essa 

compensação nesse outro lado, né. Já tem segurança, escola, saúde, tudo pra família. Já 

tem toda essa facilidade. Compensa! (Entrevistado – RIB – 33 anos, universitário, 3 

anos) 

O entrevistado faz uma análise dos benefícios que o país receptor proporciona e no 

final da sua análise conclui que compensa estar onde está. 

Seguindo o nosso raciocínio passaremos a observar os indivíduos que vivem em 

Espanha entre 1 e 2 anos.  

Também esses personagens falavam dos benefícios percebidos na sociedade de 

acolhida. 

“... Aqui na Espanha, por exemplo, ainda não vi espanhol pobre. Ainda não vi 

espanhol pobre! A gente vê que todas as pessoas têm as condições mais ou menos 

parecidas. Mesmo quem trabalha, um médico tem um salário melhor, mas um 

carpinteiro é mais ou menos compatível ao dele. Então em questão de moradia aqui na 

Espanha eu achei melhor. Porque a gente pega aluga um apartamento, paga a renda por 

mês e, é mais fácil. (Entrevistado – DAVMG – 29 anos, 2º grau,2 anos, homem) 
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Sobressai nesse discurso a percepção de que em Espanha não muita diferença social, 

que apesar dos trabalhos distintos todos terão bons salários e boas condições de vida.  

A entrevistada a seguir reforça o discurso de outros entrevistados sobre a segurança e 

ainda acrescenta uma coisa comum na cultura brasileira, o hábito de sair à noite para 

tomar uma cervejinha e falar com amigos. 

“... Sempre sai pela noite, tomei minha cervejinha, vim para casa, mas nunca tive 

nenhum problema, nenhum, nenhum, as coisas sempre foram muito boas.”(Entrevistada 

– PA – 24 anos, 2º grau, 1ano e 7 meses, mulher) 

O somar dos discursos mostram-nos que os benefícios no país de acolhida são 

percebidos com grande intensidade por mulheres brasileiras, nossas entrevistadas, que 

levam vivendo em Espanha mais de 2 anos, seguido em importância por um número 

considerável de entrevistadas com tempo de estadia entre 1 e 2 anos, porém para 

aquelas que levavam vivendo menos de 1 ano foi pouco significativo. 

Ainda pensamos que seria proveitoso para nosso estudo se também buscássemos 

compreender como o nível de instrução afetaria nesta análise. E assim decidimos 

também observar mais esta variável. Iniciamos com as mulheres de estudos 

universitários. 

“... Eu particularmente acho que tive uma grande sorte, não tive esse problema. Toda 

a casa que eu fui trabalhar me recebeu muito bem, porque o espanhol, eles recebem as 

pessoas que trabalham na casa deles, com muito carinho e respeitam. Diferente do 

português. O espanhol respeita quem está trabalhando dentro da casa. ”(Entrevistada -

RID – 56anos, universitário, 5 anos, mulher) 

O relato evidencia o respeito e o carinho que sentiu esta entrevistada, por parte dos 

autóctones, pessoas com as quais trabalhou no início de sua estadia em Espanha. 

A segurança também foi para estes indivíduos, com escolaridade universitária, um 

fator importante percebido na sociedade receptora como benefício, também importante 

é o fator de saber que vai trabalhar e vai poder cobrar sempre pelo trabalho realizado. 

”... o nível de vida aqui é melhor... você tem a tranquilidade que você anda na rua 

despreocupado. Você pode trabalhar tranquilamente aqui e vai ser remunerado... “ 

(Entrevistado - Vando - 35 anos, universitário, 5 anos, homem). 

Também analisamos para os de ensino secundário. 
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O relato é de uma mulher com 74 anos que vive na cidade de Badajoz com sua 

família ela revela que o que mais gosta é do trânsito porque é mais tranquilo, pode 

atravessar nas faixas de pedestres e os carros param e isso lhe dá muita tranquilidade. 

“...E eu gosto muito daqui, sabe! De uma coisa especialmente, do trânsito! Do 

policiamento, né! Dessa coisa assim gostosa que a gente tem observado, você não tem 

aquela preocupação de ficar olhando pra trás, nem pra lá, nem pro lado. Aquele medo de 

ser assaltada. Medo de gente mexer com a gente, né! É uma delícia!”(Entrevistada –

SOSP – 74 anos, 2º grau, 3 anos, mulher) 

Para a entrevistada que vivia em seu país na cidade de São Paulo, uma grande 

metrópole, com muitos problemas de violência, poder sentir a tranquilidade de andar na 

rua sem medo de ser assaltada é algo muito importante.  

Além de muitos benefícios percebidos o próximo entrevistado diz que o dinheiro no 

país de destino é mais valorizado do que no seu país. Vê o euro como uma moeda  

importante forte e que lhe permite maior poder aquisitivo. 

”... O dinheiro aqui tem valor, não é igual lá...” (Entrevistado -JU  - 25 anos, 2º 

grau, 3anos e 3 meses, homem) 

Vimos que para o ensino secundário também os benefícios concentram-se na 

qualidade de vida, segurança e outros que dizem sobre a moeda forte do país receptor. 

E por último, vejamos para o ensino básico. 

”... E eu, estou muito mais saudável aqui. Eu não entendo porquê. Eu não sei se é por 

causa da poluição em S. Paulo. Então lá eu tive coisinha, gripe, garganta, aqui eu não 

tive nada, nunca precisei de ir ao médico, sou muito saudável. As meninas são 

saudáveis. Quanto a isso não temos problema...” (Entrevistada -TE  - 45 anos, ensino 

fundamental, 1 ano e 3 meses, mulher) 

O relato aborda a melhoria da saúde que é associado a menos poluição no país onde 

vive se comparado onde vivia na cidade de São Paulo, onde devido a grande circulação 

de veículos e fábricas a poluição chega a grande concentração. 
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Falamos anteriormente dos sentimentos negativos e positivos, abordamos alguns 

pontos mais importantes, vimos também que os benefícios foram muito evidenciados 

por esses personagens e que entre eles os mais destacados foram poder transitar sem 

medo, a qualidade de vida, as melhores condições de estudo, os sistemas de atenção à 

saúde. Todos estes foram pontos de grandes benefícios e que contribuíram o bem estar 

de cada um desses indivíduos.  

Anteriormente quando falamos de sentimentos negativos vimos que alguns desses 

sentimentos eram ocasionados por situações desagradáveis que esses personagens 

tinham experimentado em algum momento de sua trajetória migratória, dessa forma 

pensamos que talvez fosse oportuno verificar se esses sentimentos estiveram 

diretamente relacionados a alguma dificuldade que encontraram no país de acolhida. 

Passaremos à análise dessas dificuldades tomando por base as mesmas variáveis, 

género, idade, nível de instrução, tempo de permanência. 

5.9. DIFICULDADES NO PAÍS DE DESTINO 

Tendo como apoio o discurso desses entrevistados, observamos que algumas 

dificuldades eles relataram ter encontrado ao chegar ao país de acolhida e também no 

decorrer de sua estância. Dificuldades em geral com discriminação, problemas laborais, 

barreiras legais, dificuldades emocional, problemas económico, dificuldade com o 

idioma entre outras. Também conseguimos identificar que algumas delas eram mais 

significativas que outras, ou apareciam com mais frequência nos discursos dos 

entrevistados. Porém não sabemos com clareza se homens e mulheres as percebiam de 

maneira similar. Por isso decidimos através da análise das mesmas responder a nossa 

curiosidade.  

5.9.1. Falta de Amigos 

Os relatos nos levam a pensar que algumas delas eram comuns a ambos, porém umas 

tinham maior relevância para os homens e outras para as mulheres. Assim sendo, e 

analisando o nível académico vimos que para os universitários de uma forma geral 

sempre se falava de alguma dessas dificuldades. Tomaremos como ponto de partida o 

discurso de uma mulher universitária que fala sobre o difícil que foi conseguir fazer 

amigos no país de acolhida. 

”... porque amizade aqui não é fácil, não é fácil você conquistar amizade do 

espanhol...” ( Entrevistada -LUT - 25anos, universitário, 4 anos, mulher) 
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Contava em seu relato, esta entrevistada, as dificuldades que teve ao princípio na 

universidade, onde ela seguia com sua carreira de medicina, por não conseguir a 

confiança e amizade dos nativos. Também ressaltava que o fato de ver sua sociabilidade 

comprometida causava-lhe a princípio muitos problemas e que até mesmo acabou por 

afetar sua saúde. 

Também outro entrevistado, varão e universitário reforça a visão anterior da 

entrevistada. 

”... o povo espanhol é um povo fechado! Então você chega até eles, até que eles 

pegam certa amizade com você é difícil,...” (Entrevistado -Vando - 35 anos, 

universitário, 5 anos, homem). 

Parece ser que fazer amizades é uma dificuldade comum tanto de homens como de 

mulheres com esse nível de instrução, e em geral eles procuravam evidenciar que o mais 

difícil era conseguir conquistar a simpatia e a confiança dos espanhóis por estes 

possuírem um caráter fechado e difícil de conquistar. Porém, reclamar da dificuldade de 

contato com nativos fez-se presente em alguns discursos, no entanto era mais evidente 

nas falas de algumas entrevistadas que viam nesse fator a falta de apoio em momentos 

de dificuldades.  

Pensamos que seja importante destacar que não só abordaremos as dificuldades que 

foram comuns a ambos, mas também aquelas mais significativas para homens e 

mulheres. Também observamos que sempre que falavam de ausência de amigos ou 

dificuldades para fazê-los associavam este fato à ausência de apoios, e por isso 

decidimos analisá-los conjuntamente. Vários dos entrevistados queixavam-se da falta de 

amigos e de pessoas com as quais pudessem realmente contar numa hora de dificuldade. 

No relato o entrevistado procura evidenciar que no país de destino terá que pagar um 

preço alto por estar distante daqueles que anteriormente serviam como alicerce num 

momento difícil, e que certamente não terá uma mão amiga num momento de 

necessidade ou quem lhe servirá de apoio num momento difícil. 

”... Tu vais começar a viver sozinho.  Não vai ter ninguém que bata nas suas costas, 

que te diga assim: Não! Vai em frente!  ... É complicado! É complicado!  É um preço 

muito alto que se paga”. (Entrevistado- NET - 31 anos, superior., 3anos 5 meses, 

homem) 
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Também o próximo relato aborda uma época difícil vivida devido a falta de amigos 

que para ela é fundamental para estar bem. Ainda na sequência deste relato, aborda que 

devido a dificuldades de fazer amizades refugiava-se na net em busca de apoios virtuais 

os quais não encontrava no país de destino. 

“... Teve uma época assim, que foi escura! Agora não, agora tá bem. A época que 

não tinha ninguém como amigo, não tinha apoio...” (Entrevistada -Sol - 24 anos, 

universitário, 2 anos e 4 meses, mulher) 

Os relatos evidenciam a importância de apoios nesta jornada migratória e por outro 

lado ressaltam a falta que faz não tê-los nos momentos de obstáculos e problemas. 

Percebemos através das análises que tanto para os homens como para as mulheres 

universitárias não ter em quem se apoiar foi dado bastante significativo.  

Seguindo nossa análise e tomando por base o nível de instrução voltaremos nosso 

olhar para os personagens com nível de instrução secundária. Encontramos os seguintes 

dados. Vimos que quase metade das mulheres com nível de instrução secundária relata 

este sentimento. 

O discurso associa a falta de amizades como uma das causas de não ser feliz no país 

de destino e reclama por este convívio e apoio.  

“... Só que lá eu era feliz! Tem a diferença. Lá eu tinha as minhas amizades, eu tinha 

o meu convívio...” (Entrevistada –N – 45 anos, 2º grau, 5 anos, mulher). 

A falta de amizades e o apoio é algo que para esta entrevistada supõe muita 

dificuldade no seu dia-a-dia  

Também o entrevistado fala das dificuldades, porém consegue vê-las como uma 

forma de superação. 

“... Tudo que eu precisava, eu chamava e meu irmão dava um jeito. Aqui não! Aqui 

eu não tenho a quem chamar. E aqui eu consegui dar um jeito. Graças a Deus eu nunca 

tive problema assim, só adaptação...” (Entrevistado –NASP – 31 anos, 2º grau, 4 anos , 

homem) 
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Em seu relato descrevia que anteriormente no seu país de origem contava sempre 

com o respaldo familiar para qualquer dificuldade, não tinha que enfrentá-las sozinho, 

pois sabia que nas piores das hipóteses seu irmão estaria por perto para auxiliá-lo. No 

entanto no país de destino passou por dificuldades iniciais e por não ter a quem recorrer, 

aprendeu e conseguiu solucioná-las, mas estar só lhe serviu de amadurecimento e atribui 

esse crescimento a imigração. 

Vimos que as mulheres e homens de nível de instrução mais alto reclamam mais pela 

falta de apoio no país de destino, enquanto que também os de nível médio demonstram 

ter em menor grau esta dificuldade e as de nível básico nem os mencionam.  

Seguindo a nossa análise buscaremos visualizar como seria a realidade se 

tomássemos como base o tempo de permanência. Iniciaremos nossa análise com as 

pessoas com tempo de estância superior a 2 anos em solo espanhol. 

”... então por eu me cobrar, ter que aguentar aquilo tudo sozinha, e não ter a minha 

mãe para ligar, e às vezes você não quer ligar para a sua família e preocupar...” 

(Entrevistada -LUT  - 25 anos, universitário, 4 anos, mulher) 

A falta do apoio da família e também dos amigos era algo que trazia muita 

dificuldade para essa entrevistada. Vemos no segundo discurso que a falta de apoio faz  

com que o entrevistado tente superar as barreiras  e buscar a superação para as 

dificuldades. 

“... Teu único amigo vai ser seu travesseiro de noite, sabe? E aí sim, você vai chorar 

suas mágoas e ganhar força para continuar seguindo em frente. Eu acho que é mais ou 

menos por aí...”. (Entrevistado -NET - 31 anos, universitário, 3 anos e 5 meses, homem) 

O sentir-se só e não ter a quem recorrer numa dificuldade foi o sentimento presente 

em alguns discursos de indivíduos com mais de dois anos de permanência em Espanha, 

e juntamente a este sentimento estava o desejo de ter um ombro amigo a quem recorrer 

numa hora difícil, poder desabafar e desafogar as mágoas.  

Assim também notamos que quando olhamos tempo de permanência a falta de apoio 

é marcante para aqueles que estão a mais tempo fora do país de origem. 

Também para os que estavam por um período inferior ao anterior, entre 1 e 2 anos, 

parece ser que a distância da família exacerba o sentimento da falta de apoio da mesma.  
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A entrevistada relata que quando veio não imaginava que ia sentir tanto a falta do 

apoio familiar e que só pode ter consciência do que seria com o passar dos dias e o 

surgir das dificuldades.  

“... Só que eu não parei para analisar que eu tinha também, que eu tinha que vim e 

ficar longe da minha família, dos meus amigos. Então eu não aceitei essa coisa assim, 

sabe!” (Entrevistada - CIBA – 25 anos, 2º grau, 2 anos, mulher).  

A família, os amigos são fontes de apoios muito importantes para os indivíduos 

principalmente no inicio da estadia onde tudo é novo e a adaptação e o aprendizado 

pode supor insegurança.  

Também vale a pena ressaltar que não encontramos dados para análise de homens na 

referido tempo de permanência. Ainda para aqueles que estavam a viver em Espanha 

menos de 1 podemos dizer que para os homens não encontramos evidências e foi pouco 

significativo para as mulheres. 

Não podemos deixar de observar também a idade, pois acreditamos que ela pode 

interferir positivamente ajudando ultrapassar estas barreiras quando se tem mais 

maturidade. Buscaremos comprovar tem algum fundamento esta visão. Assim sendo, 

iniciaremos nossa consulta pelas mulheres maiores de 40 anos. 

É um discurso onde se procura ressaltar momentos difíceis vividos e não ter amigos 

que possam lhe estender a mão. Também evidencia que os nativos não poderiam 

entender isso, por que eles não compreendem como uma pessoa pode sair do seu país e 

ir para outro para passar dificuldade. 

“... é horrível, você está no fundo do poço, não tem para quem pedir ajuda, porque os 

espanhóis, não vão ajudar, eles não entendem isso, sabe?...” (Entrevistada -ANG – 48 

anos, universitário, 4 anos, mulher). 

Uma vez mais podemos visualizar nestes discursos o valor que tem um amigo, um 

familiar em um momento de dificuldade ou mesmo alguém em que se possa apoiar ou 

servir de ombro amigo num momento de necessidade. 

Porém os homens demonstravam sentir mais a falta de apoio no seu dia-a-dia, pois 

dos que relataram este sentimento, todos estavam a viver em Espanha há mais de 2 

anos. 
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 “... Não é fácil por que eles não dão abertura, mas depois que você se introduz 

depois que você conhece um, dois, aí você vai assim sendo apresentado, começa ter 

mais abertura. Eles não são fechados, completamente fechados. Depois que você 

conhece alguns deles são bastante abertos até.”(Entrevistado - CAR – 50 anos, 

universitário, 3 anos, homem). 

Nota-se no discurso, uma dificuldade inicial de fazer amizades, porém se evidencia 

que com o passar do tempo às barreiras começam a ser quebradas e pode-se lograr fazer 

essas amizades. Observamos que homens e mulher nesta faixa etária reclamam por falta 

de amizade e apoio para tornar mais leve seu percurso no país de destino. 

Continuando nossa análise encontramos que para a idade compreendida entre 22 a 40 

anos esta dificuldade foi expressiva tanto para homens como para mulheres, entretanto 

aparece mais evidenciada para a população masculina.  

“... Isso aí é mais difícil de enfrentar fora do país. Por que a gente só dá valor à 

família mesmo, depois que tá longe deles. Porque quando a gente tá junto, perto ou tá 

ali do ladinho mesmo, a gente nunca dá muito valor, mas quando vai para fora, a gente 

tem saudade, como se diz, a gente tem saudade até do latir do cachorro do vizinho 

(risos). Principalmente da mamãe e do papai!”(Entrevistado - Vando – 35 anos, 

universitário, 5 anos, homem). 

Uma vez mais reforçamos a importância da família e dos amigos como suportes e 

auxílios nos momentos de maior debilidade, principalmente para as pessoas 

entrevistadas dessa faixa etária.  

Também elas diziam. 

“... Sabe foi bom você ter vindo aqui hoje, eu estava mesmo precisando falar, acho 

que foi Deus que mandou você aqui. Estou muito deprimida, me sentindo muito 

sozinha.” 

A entrevistada fala da solidão e de não ter amigos e nem apoios para recorrer. 

Relatou que procurava este apoio às vezes na família que estava em seu país, quando 

podia falar com eles por telefone, porém nem sempre podia fazê-lo. 
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Concluindo nossa análise, observamos que a falta de apoio de um modo geral foi 

tema central de relatos de muitos entrevistados. Também acreditamos ser importante 

destacar que a falta de apoio não foi significativa para aqueles que viviam em Espanha 

por um tempo inferior a 2 anos, nem para os menores de 22 anos, porém foi bastante 

significativa para os universitários e para aqueles que viviam em Espanha mais de 2 

anos e também importante para homens e mulheres com idade entre 22 e 40 anos. 

Com base nestas análises nos perguntamos se em algum outro momento vivido estes 

personagens encontraram outras dificuldades. Podemos dizer que sim, que nossos 

entrevistados relataram outras dificuldades percebidas no decorrer de seu processo 

migratório.  As dificuldades giravam em torno das barreiras económicas, laborais, 

legais, emocionais, idioma e também dificuldade de adaptação ao país e com o povo 

devido aos costumes e maneiras distintas de ser, além destas também foi muito 

expressivo falar de discriminação. Passaremos a análise de algumas mais 

representativas. 

5.9.2. Discriminação 

É uma dificuldade relatada basicamente por mulheres desse estudo. Aparecia 

normalmente associada ao âmbito acadêmico, mas também no social e laboral estava 

presente, devido às barreiras sentidas pelo fato de não ser nacionais e também a 

dificuldade para conseguir um trabalho digno devido à falta de documentação. Como 

citamos esta foi uma dificuldade muito constante em alguns relatos das mulheres do 

nosso estudo,  não sendo algo de grande preocupação no relato dos homens, assim 

sendo dedicaremos basicamente nos seguintes parágrafos a abordagem dessa 

dificuldade para as mulheres e em que nuances ela aparecia. 

As mulheres universitárias falavam de várias formas de discriminação. A primeira 

forma sentida era a discriminação quanto a postos de trabalho. 

A entrevistada faz referência a um período que só conseguiam trabalhos difíceis e 

onde havia muita exploração que era originada pelo fato de não se ter uma 

documentação. 

”... A gente ali conseguiu uns trabalhos, mas exploram! Sem documentação exploram 

muito! Já exploraram muito! De trabalhar assim um montão e não pagar nada!...” 

(Entrevistada -Sol - 24 anos, universitário, 2anos e 4meses, mulher) 
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Trabalhar e cobrar pouco por não ter documentos é um fator que levava alguns dos 

entrevistados a nutrir sentimentos de discriminação. 

Também havia a discriminação relatada em âmbitos académicos. 

“... vai fazendo umas amizades na faculdade, mas você não deixa de sofrer um pouco 

de discriminação, o pessoal olha para você, como se você fosse um coitadinho do 

terceiro mundo(...)“às vezes me dá muita vontade de jogar tudo para cima, e ir embora. 

Já pensei nisso, porque tem professor que joga na sua cara. Por que é que o sul 

americano não passa, e os espanhóis passam? Fazem cínico, eles humilham mesmo! 

Tem professor na faculdade que te humilha..”(Entrevistada - LUT – 25 anos, 

universitário, 4 anos, mulher). 

As evidências de discriminação estão presentes em alguns discursos, seja por ser 

estrangeira, seja por pertencer ao continente Sul Americano ou mesmo a América 

Latina ou ainda sentir olhares diferentes, são algumas das razões que algumas das 

entrevistadas dão para justificar a discriminação que sentem.  

“Sol” volta a bordar o mesmo tema porém, diz que também se sentiu discriminada 

quando foi solicitar um financiamento para estudos e o mesmo foi-lhe negado pelo fato 

de ser imigrante. 

”... E eu fui pedir o financiamento para o meu curso que era uma coisa besta, assim, 

uma quantia que não era nem um carro, uma casa que você ia financiar e eles não me 

deram o financiamento e disseram assim: Não porque você é estrangeira! Aí eu falei, 

toma! ( Entrevistada -Sol - 24 anos, universitária, 2anos e 4 meses, mulher) 

Percebemos que para as mulheres de nível superior de estudos estas dificuldades se 

faziam marcantes. 

Vejamos a percepção de algumas mulheres de estudos acadêmicos secundário. 

A entrevistada diz que os nativos olhavam os imigrantes como pessoas anormais e 

que estavam no país só para fazer o mal e provocar desordem. 

“... É como se eles olhassem assim pra gente e vissem uns... Esse povo é mau, veio 

aqui pra tomar o dinheiro da gente, pra tomar o trabalho da gente. Não sei! Eles 

parecem que não vê imigrante... Não vê a gente como pessoa normal. É como se a gente 

quisesse invadir o espaço deles.”(Entrevistada - CIBA – 25anos, 2º grau, 2 anos, 

mulher) 
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Os dados analisados parecem nos dizer que tanto para as mulheres de nível 

secundário como para as de nível superior a discriminação era um componente 

significativo, porém vimos nestas análises que esta barreira é sentida com maior 

intensidade por mulheres com ensino secundário. Percebemos também que não foi 

relevante para entrevistadas com ensino básico. 

Pensamos que também seria interessante analisarmos o tempo de permanência para 

saber se esta barreira é percebida mais no início da trajetória migratória ou se o tempo 

não interfere nesta percepção. Encontramos maior evidência dessa dificuldade em 

mulheres com tempo superior a 2 anos no país receptor.  

Para as demais faixas não foi significativo. Outro aspecto a ressaltar é que parece que 

para as entrevistadas LUT e  N o tema da discriminação foi algo que lhes causaram 

grandes impactos, pois seus discursos são bastante recorrentes. 

“... Preconceito? Em tudo! Em tudo! Em tudo! Num respirar seu eles sabem que você 

é imigrante e já não te tratam à altura. Bom, é isso que eu vejo, e é isso que eu senti, e 

sinto até hoje! Sabe! Tô sentindo até hoje! Tô cinco anos aqui, não me conformo com 

isso aqui! Isso aqui não é ... olha isso aqui não é país pra ninguém! Nenhum imigrante 

que veio! Eu acho assim! É uma coisa assim que...”(Entrevistada - N – 45 anos, 2º grau, 

5 anos, mulher) 

Vemos um discurso carregado de ressentimento pelas discriminações que diz sentir 

no país de acolhida. Sente-se discriminada pela falta de oportunidades, também sente 

por não ter direitos  e principalmente pelo fato de ser imigrante. 

Também LUT expressa em outras palavras sentimento semelhante. 

“... eu contei para ela, como o negócio aqui é mais difícil que a gente imagina, a 

gente vem com uma imagem assim do primeiro mundo, que a faculdade vai ser tudo 

igual, aqui eles não cortam todo o mundo com a mesma tesoura, não! Aqui tem as 

panelinhas! Tem! E se você não está naquela panelinha, você se ferra mesmo! E são 

dois ou três professores que humilham mesmo! Se você é estrangeiro, tipo assim... 

...Você não está tirando a vaga de ninguém! Eles te pressionam como se você estivesse 

tirando a vaga de algum espanhol,...” (Entrevistada - LUT – 25 anos, universitária, 4 

anos, mulher) 
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LUT em seu relato compartilha o mesmo sentimento anterior de N, demonstra sentir-

se discriminada pelo que faz e pelo simples fato de ser imigrante e não compartilhar a 

mesma nacionalidade com os do país de acolhida.  

Detectamos também que as discriminações são mais percebidas por mulheres que 

levam em solo espanhol mais de 2 anos. 

Também percebemos ainda nas análises que a discriminação era mais percebida por 

nossas personagens com idade entre 22 e 40 anos. 

No início da nossa explanação sobre o tema dissemos que era um sentimento mais 

frequente das mulheres, porém também percebemos alguns discursos dos homens que 

falavam sobre o tema. Também observamos que alguns quando falavam de 

discriminação não falavam em primeira pessoa, mas sim, referindo-se a discriminação 

que era atribuída as mulheres brasileiras. 

Também eles falam do sentimento. 

Como outras entrevistadas o discurso deste personagem fala de dificuldades em solo 

espanhol pela diferença feita a um nacional e um estrangeiro quanto a tipos de trabalho. 

“... o trabalho que você consegue aqui é o trabalho que espanhol não quer, ou seja, 

tem... mal remunerado e duro...”(Entrevistado –CAR- 50 anos, universitário,36 meses, 

homem) 

O sentimento já anteriormente descrito de se sentir discriminado desencadeando 

dificuldades no trabalho está presente neste discurso. 

”... Tem alguma discriminação, mas a minha até agora não foi nada ... Agora mulher! 

Eles olham assim, tem uma duvida...” (DAVMG - 29 anos, 2º grau, 2 anos, homem) 

Assim eles embora às vezes não sentissem a discriminação em própria pele a 

percebiam direcionada às mulheres. 

Vimos algumas formas de discriminação sentidas por estas personagens, mas 

também observamos que muitas delas quando falavam de discriminação também 

falavam ao mesmo tempo de preconceitos e as duas ideias muitas vezes se 

entrecruzavam. Por isso buscamos compreender também o sentimento que tinham frente 

às ideias pré-concebidas dos autóctones. 
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5.9.3. Preconceitos 

Muitas delas e alguns deles falam dos preconceitos, mas uma vez mais, percebemos 

que estes normalmente são percebidos como dirigidos somente às mulheres brasileiras. 

Os homens por sua vez, em algumas situações, até alegavam perceber um sentimento 

positivo em relação a eles por serem brasileiros. Analisaremos primeiros os relatos das 

mulheres por ser um tema mais dirigido a elas, enquanto que para eles aparece com 

pouco significado. 

Elas dizem 

”... Então já fala que é brasileira aqui ... Isso é mais aqui em Badajoz! Em Badajoz 

tem muito preconceito com a brasileira, sabe! Você fala brasileira já não... muitos já 

acham que... não é nada bem visto. Você já tá queimado o filme total.” (Entrevistada - 

SOL - 24 anos, universitária, 2anos e 4meses, mulher) 

Para a entrevistada falar que pertence a nacionalidade brasileira na cidade de Badajoz 

é sinônimo de ser discriminada, porque segundo ela esse contingente de mulheres não 

tem boa imagem nessa cidade. Essa é a visão que tem essa entrevistada universitária e 

que revelou já ter visto muita mulher brasileira ter problema nessa cidade pelo fato da 

nacionalidade. 

Mesmo tendo o tipo de atividade que tem esta entrevistada tem a mesma percepção 

das demais quanto a forma que são vistas as mulheres suas conterrâneas nessa cidade. 

”... ele te vai cobrar alguma coisa. Isso porque?...Por você ser brasileira, por você ser 

estrangeira, pode ser colombiana, brasileira, ou o que seja. Eles estão sempre no tema de 

terminar na cama, sempre. Falou que é da América Latina, sempre.”(Entrevistada – PA 

- 24 anos, 2º grau,1 ano e 7 meses, mulher) 

Para a entrevistada só o fato de pertencer a alguma das nacionalidades da América 

Latina já é suficiente para não ser vista com bons olhos. 

Aqui percebemos outro discurso de preconceito porém visto sob o prisma de Brasil 

ser um país do terceiro mundo e com pessoas sem condições económicas. 

“... eu acho que o ponto de vista do espanhol, pelo menos no meu prédio, é pensar 

que no Brasil todo o mundo é pobre, todo o mundo é miserável. O que eu entendo. Né! 

O que eu entendo mais ou menos é isso. Que todo o mundo é miserável...” 

(Entrevistada- GABA – 25 anos, 2º grau, 2 anos e 7 meses, mulher) 
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Segundo as entrevistadas a discriminação que sentem está relacionada a visão que os 

espanhóis têm da sociedade brasileira e da mulher deste país o que para elas esta visão é 

generalizada e destorcida. 

Percebemos nos dados que obtivemos que o preconceito cresce, quando falamos de 

mulheres brasileiras com idade compreendida entre 22 e 40 anos. Um número 

expressivo de mulheres entrevistadas, nessa faixa etária, evidenciou sentir esta 

dificuldade. Para as demais faixas etárias não é representativo os resultados 

encontrados. Vimos ainda que mulheres com nível de escolaridade distinto são afetadas 

mais ou menos por ser estrangeira e brasileira, enquanto que para as de nível de 

escolaridade mais baixo não é relevante. 

Acreditamos que os resultados obtidos com relação aos preconceitos e idade, 

reflexam o imaginário coletivo na cidade de Badajoz, onde associam as mulheres 

brasileiras nesta faixa etária aos trabalhos de prostituição.  

5.9.4. Dificuldades Económicas 

Também foi bastante evidenciado a dificuldade para sustentar os gastos mais 

elementares, manter uma vivenda, pagar um curso universitário, custear tratamento para 

os filhos, porém percebemos que esta era uma preocupação mais comum à mulheres do 

que dos homens do nosso estudo. Embora tenhamos notado a pouca expressividade 

dessa dificuldade para os homens, houve um entrevistado que parece ser que este fator 

tenha dificultado mais sua trajetória em Espanha. Buscaremos através de suas falas, 

compreender essas dificuldades que enfrentaram.  

A entrevistada descreve a situação económica que vivia durante o seu percurso 

migratório. Conta que em um período às coisas não eram tão difíceis que em geral quase 

todos os membros da família tinha trabalho, porém no período descrito por ela as coisas 

complicaram-se muito, pois todos os membros da família estavam sem trabalhar. 

”... Porque antes a gente conseguia manter, era difícil, mas mantinha todo o mundo 

na mesma casa, três anos... Agora esse ano é que, não deu para aguentar mais. Antes a 

gente se juntava, um estava trabalhando o outro não estava, mas dava para pagar o 

aluguel, comida, mas agora ficou de um jeito, já não consegue mais ficar junto, que já 

ninguém aguenta mais...” (Entrevistada -ANG - 48 anos, universitário, 4 anos, mulher). 
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A dificuldade económica gera  mudanças na vida desta entrevistada e sua família. 

Devido a escassez financeira passa a ter problemas em manter todos juntos o que acaba 

por forçar que cada membro buscasse um rumo por conta própria.  

Também vemos no discurso desse indivíduo que o pouco salário cobrado não era 

suficiente para que ele pudesse atender às suas necessidades e consequência os 

problemas foram se agravando.  

”... E acabava ganhando o suficiente para manter o carro e as despesas de viagem e 

não sobrava nada.... E chegou uma época que eu cheguei a perder a documentação, a 

licença de trabalho. Perder esse trabalho por que eu não tava pagando a seguridade 

social.(Entrevistado - CAR - 50 anos, universitário,3 anos, homem) 

O económico pode ser o facilitador, mas também dificultar para que se obtenham 

condições mínimas para atender as necessidades básicas de um indivíduo, como vimos 

no relato de ANG. Observamos que para os homens a barreira económica não teve o 

mesmo significado que para as mulheres, porém pensamos que se olharmos em níveis 

de instrução diferentes podemos encontrar evidências desta dificuldade também em 

níveis de instrução. 

Os dados analisados nos mostram que tanto mulheres com nível de instrução 

secundária como as de nível universitário sentiram igualmente esta barreira, enquanto 

que para o nível básico este dado não foi citado. 

 A entrevistada descreve um período inicial no país de acolhida e as dificuldades 

financeiras enfrentadas. 

“... esse começo foi bem complicado a gente quase não tinha dinheiro! (Entrevistada 

-MASP - 27 anos, 2º grau, 4 anos, mulher). 

Também o entrevistado fala da preocupação constante de conseguir dinheiro e 

estabilizar a situação financeira e pagar as dívidas que tinha contraído antes da partida. 

“.. .mas estava preocupado em conseguir dinheiro, situação financeira. Estava 

preocupado em estabilizar primeiro...”(Entrevistado –LETO – 27 anos, 2º grau, 1ano 

6meses, homem) 

O seguinte relato é de um individuo que vem para Espanha contando com o apoio da 

namorada, mas por problemas acabam por separar e aí começa o seu drama. 
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“... Então, o dinheiro vai juntar mais, porque, pretendo ficar até final de Outubro, que 

dá dois meses, com o aluguel vai dar 110 euros, nesses dois meses. Que eu gaste, ai eu 

estava pensando, que eu gaste 150 em comida nos dois meses, não preciso esbanjar 

comida, que eu como o essencial...”(Entrevistado –RASP, 22 anos,2º grau, 2 meses, 

homem) 

A presença de momentos difíceis, a escassez de recursos económicos está destacada 

em nos relatos anteriores.  

Embora tenhamos mencionado anteriormente que o económico não foi muito 

expressivo nos relatos dos varões, temos um dado que acreditamos ser importante de 

mencionar, ou seja; entre os homens que falaram sobre problemas económicos em sua 

maioria possuíam curso universitário. 

Vimos em nosso estudo que, em Espanha, as barreiras económicas estiveram 

presentes em um período da vida de nossas entrevistadas principalmente as mulheres de 

nível de escolaridade universitário e secundário. Também vimos que para os homens 

embora fosse pouco frequente falar de temas económicos, quando o mencionavam eram 

os universitários que o faziam em sua maioria.  Entretanto o caminhar do nosso estudo 

leva-nos a buscar novas respostas, e pensamos que podíamos também analisar a idade 

dos entrevistados, pois talvez essa dificuldade possa estar relacionada mais diretamente 

com os mais jovens por estarem iniciando uma vida profissional.  

Nos depoimentos das mulheres com idade superior a 40 anos também elas comentam 

sobre o mesmo tema. 

Também podemos ver uma época marcada por grandes dificuldades económicas. 

“... ou trabalhava pra ele ou morria de fome, não tinha outra opção, e ajudar nada. A 

gente não tinha blusa, que a gente não veio preparado para esse frio né?” 

Seguindo a nosso estudo detectamos que as mulheres na faixa etária de 22 a 40 anos 

sentiam mais o obstáculo económico que outras mulheres, porém as entrevistadas com 

mais de 40 anos também o sentiam, só que menos evidenciado que as primeiras, e para 

as mulheres menores de 22 anos esse dado não foi citado. 

”... Passei um pouco de dificuldade porque eu trabalhava... Não ganhava o 

suficiente”. (Cinty - 25 anos, 2º grau,2 anos, mulher) 
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Pode-se notar que um número significativo de mulheres, nesta faixa etária, passou 

em algum período de sua estância, em Espanha, por dificuldades económicas como nos 

relata a entrevistada acima. O pouco salário que às vezes cobravam levam-nas a ter uma 

vida limitada, onde muitas vezes necessitava de um controle excessivo dos gastos. 

Ainda outro dado e que nos parece significante, foi o discurso reiterativo sobre 

dificuldades económicas da entrevistada ANG, evidenciado que a falta de meios 

económicos foi para ela uma constante em um período de sua estância em Espanha e 

nos leva a deduzir que essas dificuldades marcaram consideravelmente esta entrevistada 

durante sua trajetória. 

Também observamos que nos poucos discursos de homens que abordaram o tema a 

metade pertencia a faixa etária de 22 a 40 anos, para os maiores de 40 anos aparecia em 

metade dos discursos e não aprecia nos discurso dos mais jovens. 

Constatamos que as mulheres de nível académico superior e secundário sentem de 

forma semelhante esta barreira, também observamos que a mesma é mais frequente para 

pessoas de idade compreendida entre 22 e 40 anos, e por último pudemos observar que 

para os homens, embora pouco frequente, a dificuldade económica aparecia mais nos 

relatos daqueles indivíduos que tinham estudos universitários e na faixa etária que 

aparecia para as mulheres. Com base nestas análises nos resta saber se está dificuldade 

apareceu mais destacada para um tempo específico de permanência no país de destino 

ou se era indiferente quando manipulávamos está variável.  Na nova leitura que fazemos 

foi observado que as mulheres que residiam em Espanha há mais de 2 anos, assim como 

os homens que relatavam mais frequentemente problemas nesse âmbito. Vejamos. 

”... Porque não me sobra pra ir ao Brasil. É inacreditável! E é por que eu tô fazendo 

um pé-de-meia? Não é não! E é porque eu nunca deixei de trabalhar? Não é não! É 

porque realmente o custo de vida é muito alto! O custo de vida é muito alto! Então o 

que entra você também gasta. Não é por que gasta exageradamente. Não! É porque é 

realmente! É a realidade.”( Entrevistada -N - 45 anos, 2º grau,5 anos, mulher) 

No relato anterior a entrevistada mostra a insatisfação com as dificuldades que 

enfrenta, parece ser para ela impossível de acreditar que trabalhe todos os dias e não 

consiga poupar algo para poder pensar visitar o seu país. Para ela o causador principal 

da situação que enfrenta está no fato do custo de vida do país onde vive e a acolheu ser 

muito alto. Também eles dizem. 
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“... Mas também foi uma época que coincidiu que o meu pai tava muito mal de 

saúde, problemas financeiros da minha família e eu pensava que não ia ter mais 

condições de me ajudar aqui, né?” (Entrevistado – CL – 28 anos, superior, 8 anos, 

homem). 

Os problemas financeiros enfrentados por este personagem advinham de problemas 

económicos familiares e em consequência disso não sabia se podia contar com a ajuda 

financeira da família.  

Vimos nas análises anteriores que os problemas económicos eram mais percebidos 

por mulheres, também detectamos que as mulheres com idade entre 22 e 40 anos 

abordavam mais o tema em seu discurso. Também o faziam aquelas entrevistadas que 

possuíam o nível de instrução académico superior e que estavam em solo espanhol por 

um período superior a 2 anos. Outro dado a mencionar é que as mulheres de ensino e 

idade inferior a 22 anos não abordavam o tema. 

Para os homens e dentre aqueles que abordaram o tema esta amostragem 

compreendia o grupo de homens com idade entre 22 e 40 anos, instrução superior e com 

mais de 2 anos de estância em Espanha. Pudemos assim comprovar que uma dificuldade 

bem marcante para esses personagens foi a económica.  

Outras dificuldades foram apontadas e que de certa maneira estavam um pouco 

associadas a dificuldade económica, o trabalho e os papéis. 

5.9.5.Dificuldades Legais 

Seguindo a nossa análise quanto às barreiras encontradas deparamos também com 

outra dificuldade destacada por nossos entrevistados, à documentação exigida para 

residir em Espanha, os chamados ”papéis”, que outorgavam a esses indivíduos a 

possibilidade de se conseguir um trabalho em condições normais, com um contrato de 

trabalho e sem sofrer nenhum tipo de exploração por parte do empregador. Também 

esses papéis possibilitavam a liberdade de ir e vir, ou seja, circular por Espanha 

livremente e sem receios como também por aqueles países comuns ao espaço Schengen.  

Iniciaremos nossa análise enfocando a idade para saber se esta ajudava ou dificultava 

para conseguir a documentação exigida no país de destino. Vejamos para os 

personagens com idade inferior a 22 anos.  



161 
 

O primeiro relato é de uma entrevistada que aborda o tema da dificuldade para 

trabalhar em Espanha pela dificuldade para conseguir a documentação exigida e que 

segundo ela com a nova lei de estrangeria tudo ficou mais difícil. 

“... então a dificuldade para trabalhar aqui é muita. Porque se você não tem 

documento não tem como você conseguir documento, agora com a nova 

lei.(Entrevistada - Zana – 20 anos, 2º grau, 8 meses, mulher)  

Assim como a entrevistada, outas pessoas do nosso estudo também enfocam as 

dificuldades para conseguir os tão complicados “papéis”, e que por um bom tempo 

consegui-los passa ser uma meta a ser perseguida por esses personagens, pois adquirir 

os mesmos representa mais tranquilidade e alguns direitos que até então não possuíam.  

A importância em se ter a documentação fica evidenciado para esta entrevistada 

nesta faixa de idade, porém percebemos que no que se refere a homens na mesma faixa 

etária não foi citado nada a respeito. 

Ter documentação, poder levar uma vida normal quanto à trabalho e também ter a 

tranquilidade de não ser deportado eram fatores importantes para vários deles, porém 

nem todos conseguiam tal feito e por isso enfrentavam algumas barreiras no país de 

acolhida. A dificuldade com a documentação e as barreiras que supunha não tê-las era 

bastante expressada nos discursos das mulheres, já os homens também o faziam, mas 

com menos frequência. Passaremos a sua análise para a seguinte faixa etária. 

“... aqui o problema de não ter papel, não te dão trabalho...”(Entrevistado – RASP – 

22 anos, 2º grau, 2 meses, homem) 

Podemos visualizar neste discurso a dificuldade de inserção no mercado laboral por 

falta de documentação. Vejamos o que elas dizem. 

“... Aí tinha a dificuldade de não ter papéis, porque o meu permissão como estudante 

não era suficiente para esse restaurante, tinha que ter uma licença da seguridade social, 

Ai me colocaram como ajudante de cozinha porque se viesse o pessoal da fiscalização 

não teria problema...”(Entrevistada – LIMG – 32 anos, universitária, 4 anos e 3 meses, 

mulher). 

Uma vez mais a dificuldade laboral marcada pelo tema da documentação. Embora a 

entrevistada tenha dito que possuía visto de estudante, esse só lhe permitia trabalhar por 

20 horas semanais, e dentro da ocupação que realizava ultrapassava esse limite. 
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Também para os homens nessa idade supunha um problema não estar legalizado. 

“... trabalhar com espanhol porque não tem papel. Mais difícil! A barreira maior que 

eu encontrei foi isso...” (Entrevistado – NI – 38 anos, 2º grau, 1 ano 7 meses, homem). 

No último escalão etário também encontramos alguns relatos. 

“... Porque se você tem um papel você pode até conseguir um trabalho, mas também 

um trabalho escravo, por que todos exploram.”(Entrevistada – N- 45 anos, 2º grau, 5 

anos, mulher) 

Outro depoimento que reforça a necessidade de ter a documentação de trabalho para 

poder ter uma vida laboral normal em Espanha. 

“... fui procurar a vida junto aos espanhóis. E é ainda mais difícil! Por que começa 

com o problema de documentação, né! Documento é uma coisa fundamental pra você 

poder trabalhar aqui na Espanha.”(Entrevistado – CAR- 50 anos, universitário, 3 anos, 

homem) 

O entrevistado relata que anteriormente tentou trabalhar junto aos seus conterrâneos 

numa empresa de um familiar, mas que não deu certo e devido a isso procurou trabalho 

com espanhóis o que muito difícil por causa da documentação. 

Pensamos que possivelmente a documentação também podia representar um 

problema para pessoas que tinham um nível de escolaridade mais baixo e procuraremos 

comprovar a nossa hipótese. Tomando por base o universo das mulheres percebemos 

que encontravam mais barreiras àquelas que possuíam estudos universitários, 

contrariando a nossa hipótese inicial. Assim as mulheres com um maior nível intelectual 

destacavam com frequência esta preocupação. A seguinte entrevistada revela uma 

preocupação constante em se ter a documentação regularizada e fez desse objetivo a 

meta principal a ser atingida entre tantos outros, pois não ter os documentos 

regularizados era sinónimo de muitas preocupações . 

“... Mas eu sempre trabalhando, batalhando para conseguir a legalidade. Sempre! Tô 

com meus documentos todos aí na Espanha, tentando essa legalidade de todas as 

maneiras, mas não conseguia. E isso me preocupou demais! Pensa bem? Ilegal né? Num 

país estranho.” (Entrevistada - RIGO - 56 anos, universitária, 5 anos, mulher). 
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Vimos “RIGO” expressa em palavras o que muitos fazem nas entrelinhas que é a 

preocupação constante com a documentação. Detectamos também que para as 

entrevistadas com nível de instrução média não foi significativo o dado. 

Através dessas observações percebemos na amostragem feminina que o nível 

universitário poderá influenciar na forma de percepção das barreiras legais e esses dados 

fazem com que pensemos que para os homens também poderá ocorrer o mesmo e 

passaremos a verificar se há diferenças quando olhamos níveis de instrução diferentes. 

Entre os homens que destacavam essas dificuldades mais da metade deles tinham 

estudos de 2º grau, enquanto que um pouco menos possuía curso universitário. 

Passaremos ao discurso desses personagens. 

“... Eu não busquei mais documento, por que eu tentei além do empadronamento, 

tentei buscar visto aqui de documentação e o quadro que eles requisitaram é muito 

difícil para obter o que eles pedem.”(Entrevistado – ORL – 38 anos, 2º grau, 1 ano e 4 

meses, homem). 

A dificuldade nos requisitos exigidos para se conseguir a regulação da situação em 

Espanha faz com que muitas pessoas acabem por desistir diante de tantas barreiras 

colocadas. Também os universitários destacavam. 

“... Primeiro eu vinha a turismo, aí me deu uma doida e eu decidi ficar. Só que eu não 

sabia que tinha tanta barreira com a relação a isso que eu tinha comentado com você, de 

imigração, de estrangeria, de polícia atrás da gente, de falta de emprego e de tudo!” 

(Entrevistado – RAS – 26 anos, superior, 1ano e 6 meses, homem). 

No discurso percebemos um somar de dificuldades e em diversas áreas, mas também 

evidencia o problema da documentação e o receio constante pelo controle da polícia na 

rua. 

Já sabemos que os resultados variam quando também variamos o nível de instrução e 

idade. Buscaremos ver se para o tempo de permanência também poderá haver diferença 

no resultado quando manipulamos esta variável. 

Para as mulheres que falaram das dificuldades legais, bem mais da metade delas 

estavam em Espanha a mais de 2 anos e para as demais o resultado não foi significativo 

para a análise.  
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No discurso a seguir veremos um relato que nos fala da sensação de não existência 

quando não se têm a documentação regulamentada no país. Também vale a pena 

enfatizar neste relato a fronteira bem clara que a entrevistada coloca entre as duas fases 

vividas o período sem documentação e o após a documentação. O antes, traduzido em 

não ter papéis, fala da sua sensação de invisibilidade perante a sociedade e quanto a 

direitos e do outro lado, o após a documentação, surge uma nova realidade, ganhar 

visibilidade e poder fazer coisas que antes não podia devido às limitações que esta falta 

de documentação lhe ocasionava. 

“... Acho que é o pior de tudo! A sensação que você tem é que você é um fantasma! 

Você não é reconhecido, você não tem direito a nada, é como se você não existisse! 

Aqui o que mais me marcou foi à sensação de quando eu consegui o documento. É uma 

sensação de como você se tornasse mais física, como se fosse (pausa) agora todo mundo 

te vê! Te enxerga! Sabe, porque você já pode distribuir um curriculum, você já pode 

(pausa) são coisas tontas que se você tem documentação você não percebe, mas que em 

cada lugarzinho você vai percebendo.”(Entrevistada - Sol - 24 anos, universitária, 2anos 

e 4 meses, mulher). 

O discurso de SOL serve de voz a muitos entrevistados que nutrem o mesmo 

sentimento de invisibilidade, não ser ninguém no país de destino e não ter nenhum 

direito, porém não o expressam verbalmente, alguns por medo de que outros percebam a 

sua irregularidade no país e outros ainda por não saber como fazê-lo.  

Mais um passo demos em nossa análise e através dela pudemos saber que as 

mulheres que levam mais de 2 anos em solo Espanhol têm mais dificuldades com o 

tema de legalização, porém gostaríamos de confirmar se para os homens também pode 

ser igual que para as mulheres. 

Observamos que quando falamos de dificuldades legais para os homens que têm um 

tempo de estadia em Espanha compreendido entre 1 e 2 anos essas dificuldades são 

mais percebidas, porém a mesma análise para os que levam mais de 2 anos e menos de 1 

ano no país é pouco significativo. Observemos o que nos falam eles. 

“... foi um pouco difícil, difícil, porque a gente não tem documento...”(Entrevistado – 

Davmg – 29 anos, 2º grau, 2 anos, homem). 

Uma vez mais a falta de documentação trazendo problemas para se obter um trabalho 

em melhores condições. 
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Observamos que também a percepção das dificuldades com relação aos papéis 

podem estar mais presentes para homens na franja de tempo compreendida entre 1 e 2 

anos de permanência.  

Analisamos as dificuldades legais sentidas por estes personagens observamos que 

para as mulheres as barreiras são mais evidentes para aquelas que possuem um curso 

universitário, estão em solo espanhol mais de dois anos, e por último é sentida 

igualmente por mulheres que têm idade entre 22 e 40 anos e também para às maiores de 

40 anos. Por outro lado para os homens a barreira é maior para os que estudaram até o 

2º grau, têm idade entre 22 e 40 anos e vivem em Espanha por um período 

compreendido entre 1 e 2 anos. 

5.9.6. Dificuldades Laborais  

Como já havíamos comentado as dificuldades legais e laborais andam de mãos dadas 

e em geral quando os entrevistados falam de uma acabam por se referir também a outra. 

Sendo assim aqui só reforçaremos dados que venham acrescentar aos dados 

anteriormente apresentados e que possam vir somar e enriquecer a nossa análise. Não 

faremos as análises para todas as variáveis por considerar exaustivo e talvez que 

pudéssemos acabar por repetir dados já analisados. 

Pensamos que que provavelmente alguns tenham passado pelos mesmos problemas e 

encontrado as mesmas barreiras no que se refere encontrar um posto de trabalho que 

lhes propiciassem boas condições e também de acordo com as suas capacidades 

profissionais. Imaginamos o difícil que é para qualquer pessoa ficar sem trabalho e sem 

condições que arcar com as suas próprias despesas. Mais difícil acreditamos ser para um 

pai ou uma mãe de família se ver frente a uma situação de não poder sustentar aqueles 

dos quais dele depende.  

O relato a seguir é de homem que veio a Espanha com toda sua família, porém a falta 

de trabalho e as dificuldades financeiras trouxeram muitos problemas para si e para os 

seus. 

”... O duro é ficar desempregado, ficar sem condições de trabalhar, isso é que pesa. 

Por que aí você não tem condições, por que a vida aqui é muito cara. Tudo é muito caro! 

Tudo é muito difícil!(Entrevistado - CAR - 50 anos, universitário,3 anos, homem) 
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As dificuldades e os problemas, para muitos, ganham grandes proporções quando 

falta a possibilidade de trabalho. Para este entrevistado esta foi uma das barreiras mais 

complicadas de enfrentar no país de destino. 

Também as mulheres falam das dificuldades quanto ao trabalho principalmente com 

relação a trabalho em empresas de espanhóis. 

”...   Emprego com espanhol, até agora nós não conseguimos, nada, e também oferta 

de trabalho, nada também ...” ( Entrevistada -ANG - 48 anos, universitário, 4 anos, 

mulher) 

Observamos pelos discursos que tanto homens como mulheres, imigrantes 

brasileiros, encontraram dificuldades para encontrar um trabalho, principalmente se 

buscavam trabalhos em empresas espanholas. 

Também tudo nos leva a crer, com base em nossas análises, que os homens 

encontraram maiores dificuldades na hora de conseguir um trabalho, fosse por não 

conhecimento do idioma ou por não ter documentos exigidos para o mesmo. 

Encontramos mais relatos sobre o referido tema nas entrevistas do sexo masculino.  

”... e depois desses meses eu comecei a me interessar por procurar trabalho também,  

mas também juntava o fator de inexperiente, não falar o idioma direito e tava assustado 

com tudo ainda, eu não conseguia nenhum tipo de emprego.”(Entrevistado- LEA - 29 

anos, universitário, 6 anos, homem) 

As barreiras laborais foram muito importantes para os homens. Entre todas as 

dificuldades citadas por eles, em sua estância em Espanha, estas foram as mais 

importantes. Também para elas a mesma dificuldade foi mencionada, porém com menos 

frequência que para os homens desse estudo.  

Entre as dificuldades frente ao trabalho também estava o fato de não conseguir um 

trabalho estável e que lhes pudesse permitir arcar com as despesas de uma casa e ser 

independente. 

“... A gente ficou na casa dos meus pais morando lá, até conseguir emprego porque a 

gente não conseguia nada que fosse estável para poder ir para nosso canto, sabe? Então 

a gente ficava morando seis em uma casa...” (Entrevistada – SOL – 24 anos, 

universitário, 2 anos e 4 meses, mulher). 



167 
 

A dificuldade de encontrar trabalho e até mesmo a instabilidade no mesmo levava às 

vezes os indivíduos a compartilhar moradia como forma de poder manter os gastos. 

Já sabemos que as barreiras laborais estavam mais presentes na vida dos homens de 

nosso estudo e descobrimos também que essa barreira foi maior para aqueles que 

possuíam o secundário como nível de escolaridade. 

Alguns falavam das dificuldades de trabalho encontradas devido à época do inverno 

e em razão disso têm que buscar a sorte em outro país, porém não teve êxito e retornou 

a Espanha onde finalmente conseguiu trabalho junto a conterrâneos. 

“... No início que eu cheguei aqui eu também tive... Passei uma semana e pouco só 

aqui, só uma semana. Pouco tempo, mas eu vi que tava difícil, que ia ser um pouco 

difícil emprego, sabe! Quando eu cheguei com a minha prima, e eu cheguei no inverno, 

e vi que tava um pouco difícil emprego. Aí eu fui até Londres Inglaterra. (Entrevistado -

NI – 38 anos, 2º grau, 1 anos e 7 meses, homem) 

Vimos ainda que a barreira laboral foi significativa para homens com nível de 

estudos universitário pelo fato do visto de estudante limitar o número de horas de 

trabalho. 

 “... eu tive que buscar trabalho aqui. Foi muito difícil! Porque o pessoal me exigia 

documentação para trabalho, o permisso para trabalho e ao mesmo tempo, quando eu ia 

na imigração eles me exigiam um contrato de trabalho. Então praticamente era 

impossível a pessoa trabalhar sem tá aqui documentado legalmente...”(Entrevistado – 

Vando -35 anos, universitário, 5 anos). 

Neste depoimento vimos o que chamamos a pescada de rabo na boca, ou seja, para 

ter trabalho precisa ter documento e para ter o documento é exigido um contrato de 

trabalho. Diante desta situação fica muito complicado para se obter uma coisa ou outra, 

pois uma depende da outra. 

Percebemos que há uma diferença entre homens e mulheres do nosso estudo quando 

se fala em barreiras laborais. Para as nossas entrevistadas a dificuldade era mais aludida 

entre aquelas que possuíam o curso superior, aparecendo também com certa relevância 

para as mulheres que haviam estudado até o nível secundário. Já para as de nível básico 

não possui representatividade. Vejamos. 
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Adaptar-se a novas exigências e condições de trabalho supõe para alguns grande 

dificuldade, seja pela nova forma de desempenhar as tarefas, seja pelas exigências 

empregador  ou mesmo pelas novas regras estabelecidas por este. 

“... para mim o mais difícil está sendo, adaptação ao trabalho, a falta de trabalho, 

porque, a gente... ele já mudou eu de vários lugares...”.(Entrevistada – ANG – 48 anos – 

universitário, 4 anos, mulher). 

Para outras a dificuldade estava pelo  grande número de imigrantes que entram no 

país em busca de trabalho e que isso acaba por saturar o mercado laboral. 

Porque todo o dia tá entrando, tá entrando menina, entrando, entrando, não tem 

trabalho, ninguém veio de turista, ninguém, muito difícil, muito difícil! E não tem 

trabalho, e quê?(Entrevistada – PA- 24 anos 2º grau, 1 ano e 7 meses, mulher) 

Se falamos das dificuldades de trabalho relacionadas ao tempo de permanência 

encontramos que para os homens com mais de 2 anos em solo Espanhol as dificuldades 

laborais apresentaram-se mais acentuadas, ou seja, bem mais da metade dos que 

apontaram os problemas laborais como dificuldades no país receptor, residiam em 

Espanha neste referido tempo. Também não teve representatividade para aqueles que 

viviam em Espanha menos de dois anos.Vejamos. 

 “... Mas esse trabalho durou pouco, não deu muito certo não, e logo eu já fui pra 

outras empresas, outras empresas do mesmo ramo, mas de outras pessoas, e de lá pra cá 

é uma luta né! Uma guerra! Esse trabalho também eu não gostava muito de fazer. Um 

trabalho muito difícil! Muito duro!” (Entrevistado – CAR - 50 anos, universitário,3 

anos, homem) 

As inúmeras tentativas frustradas de trabalho, também a instabilidade laboral formam 

parte das dificuldades encontradas no dia-a-dia por esses personagens. 

Também no âmbito feminino foi percebido que as mulheres que tinham período de 

estância maior em Espanha sentiam mais dificuldades laborais do que as que viviam 

tempo inferior a 1 ano, porém para as que estavam em solo espanhol entre 1 e 2 anos 

não foi significativo esse dado para a análise. 

As limitações no trabalho e a diferença de remuneração para um estrangeiro e um 

nativo estão presentes nesse discurso.  
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“... Eu acho que a gente só tem limitações. Sabe! Tudo é limite pra gente, sabe! Se 

você vai trabalhar, se eles pagam oito euros à hora, que o normal pra qualquer um 

espanhol, pra gente eles têm que pagar quatro, cinco euros, sabe! Então... Fora o nome 

que a gente leva de tá pegando emprego deles, coisas que eles não fazem!...”  

As dificuldades laborais também foram apontadas por quase maioria absoluta dos 

homens com idade entre 22 e 40 anos, porém não revelou expressividade para os 

maiores de 40 anos e não foi mencionada nos menores de 22 anos. 

 “... Fiquei ilegal, ou seja, pra conseguir trabalho, ninguém me dava. Ninguém me 

dava trabalho que não seja por fora, né? Mas contrato de trabalho essas coisas, 

ninguém...”(Entrevistado – DEDE – 24 anos, superior, 2 anos e 5 meses, homem) 

Vimos que para os homens com idade compreendida entre 22 e 40 anos a barreira 

laboral estava mais evidenciada. 

Observamos ainda que para as mulheres na mesma faixa etária o problema laboral 

também fazia parte de suas preocupações rotineiras, porém para àquelas com idade 

superior a 40 anos e para menores de 22 anos a preocupação era menor. 

“... E eu ia começar a trabalhar, mas ainda ia esperar um pouco pra começar a 

trabalha., Tava esperando abrir a empresa, começar né? Então foi bem 

complicado...”(Entrevistada – MASP – 27 anos, 2º grau , 4 anos, mulher). 

Algumas barreiras foram encontradas pelo caminho dificultando o acesso ao 

trabalho. 

“... Então aqui tem a diferença de você só trabalhar, viver no sacrifício do mesmo 

jeito...”(Entrevistada – N – 45 anos, 2º grau, 5 anos, mulher). 

Também outra fala de falta de opções de trabalho e as limitações no país receptor. 

“... Porque aqui na Espanha não tem, né. Não tem alternativa para trabalho. Aqui não 

tem como trabalhar...”(Entrevistada – Zana – 20 anos, 2º grau, 8 meses, mulher). 

Falamos das dificuldades laborais para homens e mulheres e em síntese podemos 

dizer que os homens com estudos secundários, idade compreendida entre 22 e 40 anos 

que levam a viver em Espanha por mais de 2 anos sentem mais as barreiras laborais no 

seu dia-a-dia, enquanto que as mulheres com estudos universitários, idade entre 22 e 40 

anos e que vivem a mais de 2 anos em Espanha notam mais dificuldades quanto ao tema 

laboral. 
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Embora estejamos falando de dificuldades encontradas para conseguir trabalho, ou 

mesmo das condições precárias em que eram desenvolvidas as atividades laborais, 

percebemos que nem todos falavam da mesma realidade, percebemos que algumas 

pessoas que faziam parte de nossa população alvo falavam de outra situação vivida. 

Podemos ver uma situação antagônica às situações até agora apresentadas, no próximo 

relato, pois fala da facilidade para conseguir trabalho no país de destino. 

“... no mesmo dia já comecei a trabalhar.” (Joe – 35 anos, universitário, 8 meses, 

homem). 

As facilidades para se ter um trabalho esteve presente na trajetória migratória desses 

indivíduos. Também esta outra entrevistada não encontrou maiores dificuldades para 

encontrar trabalho. 

“... Comecei a trabalhar depois de 40 dias que estava aqui.(Entrevistada -TE – 45 

anos, ensino fundamental, 1 ano e 3 meses, mulher)  

“... eu morava com uma menina que trabalhava com o namorado, e ele estava 

precisando de uma pessoa, então logo quando eu cheguei aqui já me chamaram.”(LUT- 

25 anos, universitário, 4 anos. Mulher) 

Parece que para alguns encontrar trabalho não supôs grande dificuldade, pois como 

vimos nos relatos que muitos já possuíam um trabalho ao chegar ao país de acolhida.  

“... Nunca me faltou trabalho. Sempre correu tudo bem.(Entrevistado -JU – 25 anos, 

2º grau, 3 anos, 2 meses)  

“... Desde que eu cheguei aqui já cheguei trabalhando e foi indo foi indo. Até hoje na 

mesma empresa.” (Nando -31 anos, 2º grau, 4 anos, homem) 

Aqui vimos o outro lado da moeda que é o lado de já ter vindo com um trabalho 

arrumado. 

Um tema também frequente nos discursos foi descrever as condições em que 

desenvolviam esses trabalhos e por isso pensamos que estas nuances merecem ser 

exploradas e analisadas para que possamos compreender toda a dinâmica que cercava 

estas atividades laborais. 
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5.9.7. Condições Laborais 

Percebemos que em geral quase todos relatavam mais ou mesmo as mesmas 

condições de trabalho. As condições de trabalho em geral não dependiam do sexo ou da 

idade ou mesmo do tempo de permanência. As más condições de trabalho eram 

constantes em alguns relatos, e em geral eram trabalhos que os autóctones rejeitam 

devido a precariedade ou por terem jornadas exaustivas ou ainda com pouca 

remuneração. 

Elas dizem: 

“... eu tive de trabalhar no “chiiringuita. É para morrer aquilo, coisa de louco! São 10 

a 15 empregados, mas muita gente atendendo, muita mesa, muito rápido, muito rápido! 

Eu trabalhava na cozinha, como ajudante de cozinha. E eu não fui para isso. Chamaram-

me para trabalhar num catering. Cheguei lá... era uma coisa de louco, sabe! Era no 

subterrâneo. Não tinha ventilação, era 50º graus, um horror! Um horror!...”(Entrevistada 

-ANG – 48 anos, universitário, 4 anos, mulher)  

As condições de trabalho precárias e às vezes insalubres eram experimentadas muitas 

vezes no cotidiano desses indivíduos levando-os ao máximo de desgaste físico e 

também por vezes emocional.  

5.10. ONDE TRABALHAVAM 

Nossos personagens, tanto homens como mulheres, em sua grande maioria 

trabalhavam em empresas de brasileiros, que se dedicavam a vendas e publicidade de 

artigos para o lar, e que estavam sediadas geralmente em Elvas e Campo Maior, 

Portugal. Também vale a pena comentar que nesta época existia mais de 50 empresas no 

mesmo ramo de atividades. Por outro lado outro tipo de trabalho também era 

desempenhado por algumas mulheres em algum período de sua estância na cidade de 

Badajoz, entre eles estavam os trabalhos domésticos, cuidados de pessoas maiores e 

para uma minoria delas à prostituição. Para aqueles que tinham suas atividades laborais 

nas empresas de vendas e publicidade, normalmente as mesmas estavam limitadas aos 

fins de semana. O trabalho realizado por eles constava em receber  grupos de 

portugueses, levá-los os passeios turísticos, oferecidos pelas mesmas empresas, e como 

conclusão do trabalho vinha a publicidade e vendas de seus produtos. 

 Observaremos nos relatos. 
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“... E foi assim a gente trabalhando de assistente de vendas para eles. E eu trabalhava 

também entregando jornal. O próprio jornal que eu fazia a maquetação, quer dizer a 

diagramação, para juntar mais grana.(Entrevistado - DEDE – 24 anos, universitário, 

2anos 5meses, homem) 

O entrevistado ao chegar à Espanha devido o contato que já tinha anteriormente 

conseguiu um trabalho numa das mais de 50 empresas do ramo de vendas e publicidade. 

Trabalhava aos fins de semana como assistente de vendas e para poder conseguir mais 

dinheiro durante a semana entregava os panfletos de publicidade da empresa sobre as 

viagens e vendas, panfletos que posteriormente ele mesmo também passou a fazer.  

Também a seguinte entrevistada fala um pouco da sua vida laboral na cidade de 

Badajoz. Ela conta que inicialmente começou trabalhando como cuidadora de uma 

senhora idosa, posteriormente associado a esse trabalho também fazia trabalhos de 

assistente de vendas em empresas de brasileiros. Com o decorrer do tempo foi 

conhecendo mais do trabalho de vendas e conseguiu passar a ser ela a fazer a 

publicidade, subindo um patamar na empresa e conseguindo o cargo de vendedora.  

“... Enquanto eu estava com ela, também estava com outro trabalho, esse de 

assistente. Eu trabalhava durante toda a semana com ela e no final de semana de 

assistente. Mas lá eu só ia pra dormir, né? (Rida – 56 anos, universitário, 5 anos, 

mulher) 

Também os homens relatavam o mesmo tipo de trabalho já citado anteriormente o de 

vendas e publicidade. 

“... Antes eu já tava trabalhando nesse sistema de trabalho que eu faço hoje, que é 

turismo, turismo e publicidade....” (Vando – 35 anos, universitário, 5 anos, homem). 

Estas empresas de brasileiros funcionavam como ponto de referência, contato e 

atrativo para outros brasileiros no país de origem que idealizavam vir para Europa. 

Como destacamos anteriormente era um trabalho que normalmente realizavam nos fins 

de semana e que podiam compaginar com outros trabalhos ou estudos, porém em sua 

grande maioria eram trabalhos laços empregatícios, sem direitos trabalhistas e se 

trabalhava por comissão. 

Muitas das pessoas que vinham para Espanha vinham através de um parente, amigo 

que já trabalhava anteriormente em alguma dessas empresas, como podemos observar 

no relato a seguir. 
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“... O Nani teve no Brasil visitando a gente e me convidou. Disse: olha, eu tenho um 

trabalho lá na Espanha pra você. Se você quiser ir....”(Entrevistado –ALSP – 33 anos,  

2º grau, 1 ano, homem) 

E assim vinham alguns desses entrevistados já com trabalho arrumado e muitas vezes 

também com moradia que compartilhavam com outros que já estavam. 

Embora fosse esse o trabalho de maior numero de brasileiros que estavam na cidade 

de Badajoz, outras pessoas desempenhavam atividades laborais em áreas diferentes. 

Veremos a seguir. 

 “... No momento estou parada, mas eu trabalho em um lar, inclusive com brasileiros. 

Até agora sempre trabalhei com brasileiros. E, agora é que eu pretendo arrumar com 

espanhóis para melhorar a língua, mas no momento estou parada....” (Entrevistada -Te - 

45 anos, ensino fundamental, 1 ano e 3 meses, mulher)  

Trabalhos de doméstica ou mesmo cuidados de idosos era outro tipo de trabalho que 

algumas mulheres faziam. 

Também outras compaginavam com o curso de medicina que fazia na Universidade 

de Badajoz  outras atividades laborais. 

“... Ai eu comecei, comecei a planchar, passar roupa né? Passava roupa e ai um ia 

falando para o outro foi crescendo. Ai eu fiquei passando roupa e limpando casa. Fiquei 

com um grupo de pessoas passando roupa e limpando a casa. Ai logo veio o trabalho de 

uma empresa de brasileiros, que era em Portugal, ai comecei a trabalhar nos fins de 

semana. Trabalhava de segunda a segunda, estudava de manhã,...”(Entrevistada -Li – 32 

anos, universitário, 4 anos e 3 meses, mulher) 

Também esta entrevistada estudante de medicina teve várias atividades para custear 

seus estudos e sustentar o seu filho.  

Outras tinham uma atividade diferente. 

“... no Brasil eu não levava essa vida, foi novidade, né?( ...)não entendia o idioma 

para nada. Eu não falava nada. Tinha as meninas que trabalhava, diziam... tem que fazer 

assim, vamos fazer assim. Então eu ficava atenta, como funcionava, porque eu também 

não tinha nem ideia. Mas assim, foi muito difícil!...Nossa! Foi a pior, creio eu, que foi a 

pior fase da minha vida. Porque eu dormia muito tarde. Fez assim, trocou o dia pela 

noite. Trocamos o dia pela noite. É uma vida podre! (Entrevistada- Pa – 24 anos, 2º 
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grau, 1 ano 7 meses, mulher) 

A entrevistada fala da vida que levava no Puticlub, das experiências vividas e  como 

era sua rotina no trabalho. Também fala das suas experiências laborais.  

Outros tipos de trabalho também encontraram neste discurso. 

 “... consegui um trabalho de pintor, de ajudante de pintor,...”(Entrevistado - RASP, 

22 anos, 2º grau, 2 meses, homem)  

Este tipo de profissão desempenhado por este indivíduo destoa um pouco das 

profissões apresentadas pelos homens de nosso estudo, pois em quase sua totalidade 

trabalhavam em empresas de vendas e publicidade. 

Vimos que apesar da escolaridade universitária algumas pessoas desempenharam 

várias atividades não compatíveis com seu nível de instrução, realizavam trabalhos 

domésticos como forma de poder custear estudos ou mesmo manter a família. Também 

em sua grande maioria trabalhava em empresas no ramo de vendas e publicidade. Já 

algumas optavam por outro tipo de vida que era trabalhar nos clubes de prostituição.  

Falamos sobre as dificuldades mais significativas encontradas por nossos 

personagens no seu percurso migratório em Espanha e vimos que entre as mais 

significativas para as mulheres estavam nesta ordem a discriminação, dificuldades com 

o idioma, laboral, económica, dificuldade com o país e povo, ausência de apoio, 

emocional entre outras apontadas. Gostaríamos de salientar aqui que embora a 

dificuldade com o idioma tenha sido a segunda em importância para as mulheres, 

abordaremos esta barreira quando falarmos de alguns duelos. 

Para os homens percebemos que as dificuldades laborais seguidas por ausência de 

apoio, dificuldade com a legalização, idioma e desunião com os conterrâneos, etc. 

Vimos que algumas dificuldades eram comuns entre vários, outras causavam bastantes 

transtornos à vida de cada um. Falamos de algo muito complicado para vários que foi a 

inserção laboral, mas também em contrapartida demonstramos que para outros esta 

realidade não foi tão difícil como para muitos, pois o trabalho era facilitado por amigos 

e conhecidos que já viviam anteriormente no país de destino.  

Conhecemos durante a nossa análise alguns objetivos iniciais que as pessoas 

esperavam concluir no país receptor, porém imaginamos que durante a sua estância em 

Espanha esses objetivos foram reformulados ou deram lugar a outros e a novos projetos 
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e são esses projetos posteriores que gostaríamos de conhecer. 

5.11. PROJETOS FEITOS DURANTE A ESTÂNCIA 

Pensar em ter um trabalho mais estável e com melhores condições, aperfeiçoar-se na 

área académica, conseguir melhores condições económicas, permanecer vivendo em 

Espanha e para outros, retornar ao seu país de origem eram alguns dos projetos traçados 

por nossos entrevistados, como poderemos observar a seguir.  

5.11.1. Projetos de estudos 

Para alguns dos universitários, personagens do nosso estudo o projeto consistia em 

terminar o curso já iniciado, fazer uma especialização e também no futuro poder 

encontrar trabalho dentro de sua área profissional. 

“... Eu terminando o curso que estou fazendo de laboratório químico eu queria fazer 

alguma especialização na área, aqui na Espanha ou vejo também a possibilidade de 

fazer na Inglaterra. Eu queria fazer lá na Inglaterra. Agora depois que eu terminar eu 

queria trabalhar. Ter uma estabilidade primeira para depois voltar para o Brasil, daqui a 

dez, vinte anos. (Entrevistado - RIMT – 20 anos, universitário, 2 anos 8 meses, homem) 

Também havia aqueles que queriam recomeçar um curso universitário que ficou 

paralisado por alguns anos por motivos financeiros. Pretende retomá-lo e no futuro fazer 

um doutorado.  Também diz que pensou pedir transferência de universidade para seu 

país, mas devido aos altos preços das faculdades privadas e isso estaria longe de suas 

possibilidades económicas. 

““... Eu tenho planos, mas eu quero primeiro terminar minha carreira de medicina 

que eu tive que parar por quatro anos. E depois e quero ver se trabalho na área da 

medicina e fazer um pós-grado aqui e um doutorado. Se Deus quiser um doutorado, por 

quê? Por que aqui a faculdade é diferente do Brasil. No Brasil você tem teoria e prática. 

Aqui não! Aqui é só teoria. Então você tem que adquirir certa prática para quando você 

voltar pro Brasil, você está mais ao nível pelo menos dos estudantes e dos médicos da 

área que eu quero, lá no Brasil.”(...)...Eu gostaria assim, de terminar minha carreira. Já 

tentei até consegui transferência do Brasil. Não volto para lá para terminar minha 

faculdade porque uma faculdade particular no Brasil é muito cara.”(Entrevistado – 

Vando , 35 anos, universitário, 5 anos, homem 
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Vários entrevistados compartilham esse projeto, terminar um curso já iniciado, fazer 

uma especialização e poder trabalhar na carreira que escolheram e a posteriori adquirir 

estabilidade profissional e financeira para num futuro poder retornar ao país de origem. 

Em geral esse era um projeto que muitos comungavam. Também para outros o 

importante era iniciar um novo curso e conseguir maior diversidade quanto ao campo de 

atuação profissional. 

“... uma coisa eu tinha assim bem clara, por mais difícil que tivesse eu não queria ir 

sem ter feito um curso antes, sabe. Eu quero ter meu curso, e eu não vou voltar para o 

Brasil sem ter curso nenhum, de jeito nenhum! Então era uma coisa que segurava 

bastante, era essa meta. (Sol – 24 anos, universitária, 2anos 4 meses, mulher) 

A entrevistada fala de metas bem claras, fazer um curso e que por nada deixaria de 

realizá-lo, nem por mais difícil que lhe pudesse parecer. 

Dessa forma vimos em geral como eles falavam de seus projetos, sabemos que havia 

um leque de objetivos que os mesmos buscavam desde terminar um curso iniciado, 

desde, aperfeiçoar-se profissionalmente, conseguir melhores meios de subsistência para 

a família, estudar os filhos etc.  

Observamos que este foi o projeto mais destacado para os homens entrevistados de 

nível superior, porém para as mulheres universitárias, outros projetos ganhavam igual 

importância quanto estes. Também verificamos que os projetos educacionais estavam 

mais presentes entre os entrevistados e entrevistadas com idade entre 22 e 40 anos. Em 

seguimento a nossa análise nos ocuparemos de outros projetos também de grande 

relevância para nossos personagens e entre eles estavam os projetos económicos. 

5.11.2. Projetos económicos 

Os projetos económicos apareciam com mais frequência nas falas dos entrevistados 

com nível médio de ensino, porém para as mulheres de ensino universitário também 

eram muito importantes. 

Os entrevistados a seguir são movidos por projetos económicos. 

Evidencia-se vontade de seguir trabalhando conseguir fazer uma poupança para no 

futuro poder voltar estar em seu país de origem. 
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“... Mas hoje o meu pensamento, a gente vai pensando assim que vai trabalhar. 

Trabalhar e conseguir alguma coisa. E realmente quando conseguir e falar eu posso 

voltar, eu tenho... O meu objetivo já tá pelo menos mais ou menos já alcançado, eu 

penso em voltar. (Entrevistada -Ka – 35 anos, universitário, 1 ano e 3 meses, mulher) 

Também as pessoas com nível de estudos médios tinham o mesmo projeto. 

A entrevistada conta em seu relato o forte que era o seu desejo de ganhar dinheiro e 

mudar a sua situação económica e de sua família que ficou no Brasil, pois também tinha 

uma filha menor de idade que tinha deixado aos cuidados de sua mãe. 

“... Por que eu coloquei um objetivo na minha cabeça, só que eu tinha que analisar 

esse objetivo que eu tinha que ganhar dinheiro. (Entrevistada - CIBA -25 anos, 2º grau, 

2 anos, mulher) 

Também o segundo relato evidencia ter também como motivo principal o 

económico, pois segundo declarante, há sempre  no país que o acolheu condições de 

ganhar dinheiro e ter uma vida confortável. 

“... Então por isso que eu tô aqui, por que aqui tem que dá para viver do dinheiro, 

viver hoje e ter certeza que vai viver amanhã também porque aqui sempre 

tem.”(Entrevistado - JU – 25 anos, 2º grau, 3anos e 2 meses) 

O financeiro cada vez mais presente na vida destes entrevistados, .mais alto na hora 

de traçar os projetos. 

Então, o dinheiro vai juntar mais, porque pretendo ficar até final de Outubro que dá 

dois meses, com o aluguel vai dar 110 euros nesses dois meses. Que eu gaste ai, eu 

estava pensando que eu gaste 150 em comida nos dois meses. Não preciso esbanjar 

comida, que eu como o essencial, como eu vou trabalhar dois meses, vai dar para mim 

ajuntar muito mais, do que se eu for agora. E ficar aqui, ou seja, eu poderia ficar aqui 

até ajuntar o dinheiro, 600 euros que é a passagem, pago a passagem e volto sem nada. 

(Entrevistado – RASP – 22 anos, 2º grau, 2 meses, homem). 

Também nesse relato vimos o económico associado ao desejo de mostrar aos seus 

que venceu. 
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“... você quer sugar o máximo de onde você tá. Ninguém quer voltar com as mãos 

abanando e nem com a cabeça baixa. Quer voltar feliz, contente e satisfeito e ter o 

orgulho de tá em tal lugar. E até então eu não tinha. Se eu tô aqui hoje é por que eu tô 

lutando por isso ainda, e volto com a cabeça erguida, e falar conseguiu!”(Leo – 27 anos, 

2º grau,1 ano e 6 meses, homem) 

Conseguir estabelecer-se financeiramente é para muitos, sinal de sucesso, de poder 

seguir com a cabeça erguida e de poder mostrar para seus conterrâneos que obteve os 

objetivos pelos quais veio lutar em Espanha. 

Parece ser que quando baixamos o nível de instrução as motivações e os projetos 

também mudam. Portanto os projetos económicos estavam mais presentes para as 

mulheres de nível médio e superior de ensino. Também eram mais presentes para as 

pessoas que tinham idade compreendida entre 22 e 40 anos. 

5.11.3. Trabalho digno 

Para algumas cujo trabalho não era aquele considerado normal pela sociedade 

nutriam o desejo de um dia poder juntar-se a outra fatia de mulheres que dispunham de 

um trabalho que era aceitável aos olhos da sociedade. 

No relato que se segue sobressai o desejo de ter um trabalho normal e digno, mas  

sobretudo um trabalho que lhe proporcione condições de manter o seu padrão de vida. 

“... Que vontade de ter um trabalho que você pode levantar cedo, ir para casa e 

voltar. Um trabalho digno vai dizer, todo o mundo quer! Eu também quero! E creio que 

muita gente quer! Então o que você ganha, não dá para se manter ao nível do padrão de 

vida (...)“...De qualquer maneira você quer recuperar esse dinheiro, você não quer voltar 

com uma mão na frente, e outra atrás, e ainda devendo.”( (Paulina – 24 anos, 2º grau, 1 

ano e 7 meses, mulher) 

A entrevistada fala de um trabalho diferente do que realiza no putclub em que tenha 

horários normais de trabalho, porém vê um empecilho para que isto se concretize, pois 

crê que com o que vai ganhar fazendo outro trabalho distinto do que faz não vai lhe 

possibilitar o nível de vida que têm e que além disso, pretende recuperar todo o dinheiro 

que gastou com a viagem.  

Este tipo de objetivo estava restrito a mulheres que vieram à Espanha para trabalhos 

com um trabalho bem específico, a prostituição.  
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5.11.4. Aprender o idioma 

Este era um objetivo comum para mulheres com nível de escolaridade baixa. Alguns 

queriam aprendê-lo para ter mais possiblidades de trabalhar em casa de espanhóis e 

também para poder ter mais fluência em suas comunicações. 

 “... Agora eu pretendo trabalhar com espanhol, vamos ver, se eu já consigo falar o 

espanhol.”(Entrevistada – TE – 45 anos, ensino básico, 1 ano e 3 meses, mulher). 

Para a entrevistada um novo projeto surgiu já estando no país de destino, antes tinha 

apenas como objetivo o casamento do filho, porém agora o que deseja é poder trabalhar 

com espanhóis e aprender o idioma.  

Observamos que para as pessoas com o nível de instrução mais baixo o desejo era 

aprender o idioma, já que às vezes este limitava a sua área de atuação.  

Também alguns falavam de buscar um aperfeiçoamento profissional 

5.11.5. Aperfeiçoamento Profissional 

Conseguir aperfeiçoar e obter uma melhoria profissional também faz parte de muitos 

projetos. O projeto aqui descrito visa melhorias profissionais através da realização de 

um curso de idiomas, conseguir um diploma oficial e no futuro retornar ao seu país e 

poder trabalhar em academias ou colégios dando aulas de espanhol.  

“... e eu vou fazer espanhol, porque eu não fiz um espanhol assim decente. Bom...é o 

que tem aqui. É o que tem ai na faculdade que ensina mais ou menos isso, mas lá onde 

eu estou tem escola oficial. Então eu vou fazer qualquer trabalho, e fazer o curso oficial. 

Depois eu faço... como eles chamam? Os testes. Eles têm vários testes para você ter o 

diploma oficial. Ai você vai com o diploma oficial, porque pior que seja lá, eu consigo 

dar aula de espanhol ou trabalhar em alguma coisa que precisa espanhol. E eu me 

conformo com isso, entendeu? Falo, não agora eu vou fazer o seguinte vou trabalhar 

para conseguir o meu diploma, para ir embora. Meu objetivo é esse. E ai eles também. 

Eu falo, cada um faz um curso e quando for embora tem alguma coisa boa para levar, 

né! Para não falar, a gente foi lá, só pastou! Ficou tanto tempo e não tem uma coisa, 

uma coisa que possa começar lá de novo, né! Uma base, né!(Entrevistada- ANG – 48 

anos, universitário, 4 anos, mulher). 
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O aperfeiçoamento profissional possivelmente lhe abriria portas no seu país para 

trabalho, principalmente tendo feito um curso oficial de idiomas e com nativos. Ter 

meta de aperfeiçoamento profissional nesteve mais presente a relatos de universitários. 

Para outros estava presente o objetivo de retornar ao país de origem 

5.11.6. Retornar ao País 

Para os homens na mesma idade o projeto comum é retornar ao país de origem. 

Eu não gosto disso aqui. Agora eu acho que até o fim do ano eu vou embora(...) A 

saudade é muita, né! É que tá toda a família quase aqui, só tenho duas filhas. Mas 

mesmo assim eu tô disposto a ir embora. 

Querer retornar ao país também é um desejo de vários e que compartilham com esta 

entrevistada, porém apesar do desejo que sente, procura analisar quais seriam as 

melhores condições para retornar. Pensa que talvez fosse mais conveniente estar um 

tempo no Brasil, realizar alguns projetos, e depois de um tempo voltar à Espanha onde 

também poderia construir outras coisas.  

“... Querer voltar é sempre! Querer voltar mas... às vezes a gente para um pouco e 

pensa se... sabe! Se passa um tempo lá e depois vem pra cá ou se constrói um pouco 

aqui da vida e leva para lá. Mas para frente à gente avalia, mas hoje eu sei que eu tenho 

que terminar. Tenho que dar mais um pouco aqui para o meu filho(,...)mas enquanto eu 

não chegar ao fim dessa caminhada(...) eu quero terminar o curso de medicina, trabalhar 

mais um pouco por aqui, dar mais para o meu filho. Eu não volto para ficar definitivo 

lá, sabe? (Entrevistada -LIMG – 32 anos, universitário,4 anos e 3 meses, mulher) 

Além do desejo abordado anteriormente, é premente para a entrevistada o projeto de 

concluir seu curso e através da conclusão do mesmo poder trabalhar e proporcionar ao 

filho educação, melhores oportunidades e condições de vida que acredita ser muito 

importante.  

O projeto de retorno fazia  parte dos planos de vários entrevistados de diferentes 

idades, nível de instrução, género diferente ou mesmo tempo de permanência. 

“... pretendo ficar até final de Outubro...”(Entrevistado- RASP . -22 anos, 2º grau, 2 

meses, homem) 
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“... mas eu penso em voltar. Não sei quando, mas assim ... Ric.  formando é a 

primeira coisa. Bahia me espera!(Entrevistado -GABA -25 anos, 2º grau, 2 anos e 7 

meses, mulher) 

Os projetos de retorno ao país de origem estavam mais presentes para a s mulheres, 

porém eram mais acentuados para homens e mulheres com o nível secundário de 

estudos, idade compreendida entre 22 e 40 anos, porém quanto ao tempo de 

permanência para as mulheres, as que mais sentiam levavam vivendo em Espanha mais 

de 2 anos.  

Alguns deles planejavam poder conhecer novas culturas. 

Adquirir novos conhecimentos, conhecer novas culturas descobrir a Europa era o 

desejo que nutria alguns. 

“... eu pretendo...crescer um pouco mais em sentido cultural, em aproveitar um pouco 

mais esse tempo que eu tô aqui pra conhecer uma cultura diferente, uma língua 

diferente, que pra que quando eu volte pro meu país eu não volte olhando pra trás como 

simplesmente um período de vida que eu tive fora, mas como um período de vida que 

eu tive aqui e aproveitei pra estudar, pra aprender, pra tudo. Eu acho que eu ainda tenho 

muito coisa pela frente pra fazer.(Entrevistada –Ke – 42 anos, 2º grau, 6 anos, mulher) 

“... Mas o que eu pretendo mais de Europa mesmo é cultura. É estudar e conhecer a 

cabeça dos europeus.” 

5.11.7. Saúde 

Outro projeto ainda traçado no país de origem fala de uma melhoria estética. 

“... pronto, sai de lá com essa gana, com essa vontade de vim aqui melhorar, e eu 

disse se melhorar um por cento, já está de bom tamanho. Se eu não melhorar nada, nem 

piorar, eu volto e começo uma nova etapa de minha vida no Brasil ou até mesmo aqui, 

trago meus trago meus país, que eles são aposentados e meus filhos...”(JO – 35 anos, 

superior, 8 meses, homem). 

Percebemos que o projeto inicial se mantem, buscar uma melhoria na mobilidade do 

braço, porém estando no país de destino já vislumbra outros objetivos, retornar ao país 

de origem ou talvez trazer seus familiares para viver também em Espanha. Outros ainda 

têm como meta juntar economias através do trabalho e retornar ao país de origem. 
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Vimos que as mulheres do nosso estudo têm como metas principais os estudos, 

conseguir melhorias no setor económico, retornar ao país de origem, e conseguir um 

bom trabalho, porém outras almejam permanecer no país de acolhida.  

Notamos também que os homens tinham metas definidas quanto a área educacional e 

também quanto ao futuro profissional económico. E que terminar a carreira de 

medicina, fazer uma pós-graduação estavam entre os objetivos principais de alguns dos 

nossos entrevistados. 

Em síntese, observamos que os projetos económicos eram importantes tanto para 

mulheres de ensino universitário como para as de ensino médio, porém  para as de nível 

básico não tinham evidência. Percebemos ainda que para as mulheres com instrução 

superior, os projetos educacionais estavam presentes para metade delas, além de 

destacarem também outros projetos, e que para as entrevistadas de nível secundário o 

projeto educacional não era muito significativo.  

Por outro lado, para os homens de nível universitário os projetos de estudos faziam 

parte da realidade da grande maioria, seguido pelos económicos. E para os que 

possuíam estudos secundários o interesse concentrava-se em conseguir melhorias 

económica. 

Também quanto aos projetos de retorno estava entre os objetivos de homens e 

mulheres, porém se evidenciava mais para as entrevistadas. 

Falamos dos projetos realizados por nossos personagens, vimos que alguns estavam 

mais presentes para um ou para outro e que também outras vezes se coincidiam. Diante 

destes projetos buscaremos saber se os mesmos foram concretizados. 

5.12. EXPECTATIVAS ALCANÇADAS 

Metade das mulheres relatou ter conseguido realizar no país de destino algum 

objetivo que havia traçado anteriormente. Algumas falaram de dívidas pagas, de estudos 

para os filhos ou mesmo de um trabalho conseguido. Vejamos 

A entrevistada conta que necessitava conseguir dinheiro para pagar a matricula da 

faculdade de medicina e buscou trabalho no campo colhendo frutas e que no final 

conseguiu ajuntar a quantia que precisava. 

“... Aí consegui a minha meta que era conseguir o dinheiro para a matricula e tudo 

mais,...”(Entrevistada -LIMG – 32 anos, universitário, 4 anos e 3 meses, mulher) 
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No seu discurso deixa transparecer a satisfação de conseguir alcançar um objetivo 

proposto através do próprio esforço. 

Esta entrevistada fala de ter conseguido eliminar um pouco da divída que teve que 

fazer para custear a viagem de vinda a Espanha. 

“... Já paguei um pouco desde que estou aqui, mas ainda tenho um pouco, mas eu 

creio que é questão de tempo ai se arruma tudo. E minha experiência aqui tem sido 

positiva.”(Ceci – 40 anos, universitária , 1 ano 4 meses, mulher) 

E entrevistada fala de uma experiência que para ela foi muito positiva e que lhe está 

possibilita alcançar algumas metas traçadas. 

Também neste relato “SOL” conta que depois de muitos sofrimentos e lutas  as 

coisas melhoraram. Diz que o marido já conseguiu um bom trabalho e ela pode estudar. 

“... agora tá bem! Agora ele está com trabalho dele e ele está tranquilo...” 

(Entrevistada - Sol – 24 anos, universitário, 2 anos e 4 meses, mulher) 

Também esta entrevistada apesar de que seguia fazendo seu curso de medicina e 

durante toda sua trajetória ter passado por momentos difíceis, consegue dar a volta e ver 

o outro lado dessa história vivida por ela ao concluir que:  

“... valeu a pena? Vale! Por quê? Porque eu sei que futuramente é isso que vai me dar 

o pão de cada dia... Pra mim, para os meus filhos, pro meu pai. Por que eu tô aqui pra 

batalhar para o meu futuro. Ninguém pode fazer isso por mim, além de mim, então eu tô 

aqui pra isso!. (Entrevistada -LUT – 25 anos, universitário,4 anos, mulher) 

Através de uma análise conclui que vale a pena estar neste país porque no futuro é 

desse esforço que espera tirar o sustento da sua família. Também deixa claro que seu 

objetivo principal é seguir batalhando por seu futuro. 

Também a próxima entrevistada fala de ter conseguido trabalho e através dele 

conseguir meios financeiros de mandar buscar a filha e a neta que ficaram no Brasil. 

“... E passou cinco meses, eu já mandei buscar minha filha. Ela já veio para cá 

também. Estão todos trabalhando, e vivem em Badajoz. E quando foi agora em Março, é 

que o meu filho casou.”(Entrevistada -TE – 45 anos, ensino básico, 1 ano e 3 meses) 
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Alguns êxitos foram conseguidos segundo estas entrevistadas como poder pagar a 

matrícula do curso de medicina, mandar trazer a filha do Brasil e a tranquilidade de 

estarem todos trabalhando, conseguir estudar estes foram, entre outros, objetivos 

alcançados com a imigração. 

Falamos dos projetos realizados pelas mulheres no país de destino e vimos que mais 

da metade das mulheres destacaram ter conseguido pelo menos um dos objetivos que 

tinham planejado. A grande maioria que falou dos objetivos conseguidos possui o curso 

universitário e idade entre 22 e 40 anos e tempo de permanência superior a 2 anos. 

Vimos que para uma boa maioria das mulheres a imigração trouxe êxitos em seus 

projetos. Pensamos que para os homens estes êxitos talvez possam ter sido mais difíceis 

de se perceber devido ao fato de que para muitos os objetivos centravam nas carreiras 

acadêmicas, e como ainda lhes restavam alguns anos de estudo pudesse ser difícil de ver 

os êxitos conseguidos. Um pouco menos da metade do universo masculino, de nosso 

estudo, relatou ter obtido êxitos em algumas áreas que almejavam. Buscaremos 

conhecê-los através dos relatos. 

Fala de já ter conseguidos alguns projetos através do trabalho que fazia. 

“... Estou aproveitando a oportunidade. Trabalho, tenho as minhas coisas, já consegui 

algumas coisinhas. Então aqui, dificuldade eu não tenho.”(Entrevistado -JO – 35 anos, 

universitário, 8 meses, homem) 

Também vê a vitória de ter conseguido pagar as dívidas contraídas por causa da 

viagem à Espanha. 

“... Pelo menos já paguei todas as minhas dívidas tando aqui. É muito! Quitei tudo! 

Falta só minha vida agora.”(Entrevistado -LETO – 27 anos, 2º grau, 1 ano 6 meses, 

homem) 

Também esses entrevistados apontam êxitos que a imigração lhes proporcionou. 

Êxito de poder conseguir através do seu trabalho bens e facilidades que buscava ao 

chegar à Espanha. Também ver como fruto de seus esforços as dívidas liquidadas e a 

tranquilidade de agora poder pensar em dar seguimento à sua vida. 
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Com relação à amostragem masculina podemos dizer que a maioria que atingiu 

alguns de seus objetivos compreendia aos entrevistados com nível de escolaridade 

equivalente ao secundário e também em sua totalidade tinha idade compreendida entre 

22 e 40 anos. 

Apontamos os êxitos conseguidos no país de destino, porém não podemos deixar de 

abordar alguns duelos mais representativos pelos quais passaram nossos entrevistados.  

5.13. DUELOS MIGRATÓRIOS 

Entendemos por duelos migratórios aqueles que estão relacionados diretamente com 

todo o processo desde as saudades da terra, do lugar, da comida dos cheiros, da família, 

dos amigos e também a dor por sentir perder o status social e condições económicas. 

Gostaríamos de deixar claro aqui, que embora os sentimentos se pareçam a sentimentos 

anteriormente tratados como a tristeza por se sentir sozinho, aqui a tristeza é distinta 

porque fala da saudade, sentimento amplo e difícil de definir e também de entendê-lo 

porque faz parte da cultura Lusa.  

O duelo mais representativo tanto para homens como para mulheres foi falar dos 

sentimentos que nutriam em relação a seus familiares, destacar as saudades sentidas e 

apontar também o desejo de poder estar perto de seus entes queridos. 

“... eu chorava o tempo todo, mas por causa da neném, porque fui eu que criei, né, 

desde que nasceu. Sempre junto. Ai, depois que eu estava aqui, foi que minha mãe 

faleceu.”(Entrevistada -TE -  45 anos, ensino básico, 1 ano e 3 meses) 

O relato busca evidenciar o desejo de estar novamente perto daqueles com os quais 

viveu e faz parte de sua história 

A distância que separa o país de acolhida do país destino provoca medos e receios de 

não poder rever aqueles que são seu alicerce. 

“... Sente falta da família. Aqui eu senti muito mais a distância da minha casa do que 

na Bolívia, porque querendo ou não na Bolívia, eu sabia que eu pegava um ônibus e 

estava na minha casa. Aqui não! Essa distância da família, isso me, para mim eu acho 

que me afetou muito mais, porque imaginava se acontecesse, como eu te falei naquela 

hora, eu imaginava que se chegasse na minha casa, se acontecesse alguma coisa, eu 

chegava na missa de 7º dia, que é muito longe, sem falar que o preço da passagem.” 

(Entrevistada - LUT - 25 anos, universitário,4 anos, mulher) 
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Também aquí vemos o desejo do elo familiar e do vazio que a distância provoca. 

“... Não tenho mais pai, eu perdi meu pai vai fazer onze anos agora. Então eu teria 

que estar lá, a minha necessidade, o meu vazio talvez seja maior, porque já me falta um 

pedaço,...”(Entrevistado -NET – 31 anos, universitário, 3 anos e 5 meses, homem) 

A dor que sente por estar longe da neta que criou desde que nasceu e também a dor 

da perda da mãe foram alguns sentimentos marcantes que vimos no primeiro relato. 

Também não menos importantes estavam os temores de que pudesse passar algo aos 

seus e que não tivesse a possibilidade de estar presente devido à longa distância. 

Sentimentos repetitivos e que se assemelham em muitos relatos, porém que estão 

diretamente relacionados ao processo migratório. 

Outros duelos foram destacados como adaptação a comida, status, país. 

5.13.1.Duelos pelos costumes 

Falam dos novos hábitos alimentares e costumes em geral que causa estranheza. 

 “... eu ia ter dificuldade com qualquer tipo de comida, com qualquer classe de azeite, 

sabe? E aqui se toma azeite de oliva, não se come! Então, isso pra mim...”(Entrevistada 

-CI -40 anos, superior,1 ano e 4meses, mulher) 

Para a entrevistada os novos hábitos eram vistos como algo de difícil adaptação 

porque além de não fazer parte de sua identidade cultural lhe provocava sérios 

problemas à saúde. 

Também este reclama dos novos hábitos diferentes da sua cultura. 

“... A comida espanhola é muito gordurosa, muito artificial. Não é igual a nossa lá 

que você come aquele pratão de feijão com arroz e dá aquela sustância! Carne! A 

verdura aqui, você come uma salada a alface tem o mesmo gosto do tomate. Você come 

o tomate e tem o mesmo gosto do pepino. Não tem gosto a verdura daqui. Lá no Brasil 

você come um tomate, você sente o sabor da verdura e você sabe distinguir uma verdura 

da outra. Aqui, oh! Você come a salada você vê o gosto que tem o azeite e o vinagre, 

menos a verdura.(Juninho – 25 anos, 2 º grau, 3 nos e 2 meses, homem) 

Para alguns entrevistados o gosto dos alimentos e o cheiro não remetem àqueles de 

sua identidade cultural. 
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 “... E como se eu tivesse estudado a vida inteira para jogar tudo no lixo e aprender 

tudo de novo. E aprender o que? Aprender... no fundo, no fundo ser inferior, né não? 

(risos)” (Entrevistada -CO -52 anos, universitária, 4 meses ,mulher) 

“CO” aborda o sentimento de inferioridade por perceber que tudo que aprendeu 

durante a sua vida, hoje não pode colocar em prática.  

Também alguns falavam da identidade brasileira. 

Para muitos dos entrevistados o povo brasileiro é visto um povo alegre, amável e 

fácil de relacionar com os demais. 

“... lógico que eu sempre vou ser brasileira, apesar de não ser patriota, continua 

dizendo que eu não sou patriota, mas não gosto que falem mal, .”(Entrevistada – LUT- 

25 anos, universitário, 4 anos, mulher) 

“... Por que o brasileiro tem uma diferença do estrangeiro, já ouvi falar e já senti. O 

brasileiro é muito pegajoso, ele quer pegar, ele quer abraçar, ele quer falar com a 

pessoa. Ele tem aquele carinho, aquele carisma, que eles são mais frios”.(Entrevistada -

CO -52 anos, universitária,4 meses ,mulher) 

Porém para muitos depois que o homem ou a mulher brasileira deixa o país ele se 

transforma e perde a identidade própria porque aqui do outro lado do oceano ele é 

apenas um sobrevivente. 

“... você tem os brasileiros que estão aqui, podem ser que eles não sejam maus, mas, 

eles ficam muito pior, do que quando estavam no Brasil, porque, aqui você vê, você é 

um sobrevivente, você não é uma pessoa normal, ...”(Entrevistada – ANG -48 anos, 

universitária, 4 anos, mulher). 
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5.14. Síntese da Análise de Dados 

Antes de iniciarmos propriamente dito a síntese dos resultados que encontramos, 

gostaríamos tornar mais claro que nossa amostra era em maioria do sexo feminino, 

pessoas jovens em sua maioria idade variando de 20 a 79 anos. Em geral com uma 

media de estudos roçando ao nível universitário e que levavam vivendo em Espanha 

entre 2 meses e 8 anos. Tendo reforçado alguns pontos que considero importantes para a 

compreensão do leitor passarei a síntese dos resultados encontrados. 

Pudemos identificar através da análise dos dados das entrevistas que nossos 

personagens, imigrantes brasileiros descreviam em geral uma vida modesta no país de 

origem, sem riquezas, mas com boas condições de vida que lhes permitiam ter vida 

social, sair com amigos para a chamada sexta da cerveja. Possuíam em geral um bom 

círculo de amizades em seu país de origem. Revelaram a grande maioria trabalhar antes 

da partida para Espanha e para alguns até foi com recursos adquiridos com o trabalho 

que conseguiu meios para vir a Espanha. Alguns estudavam no país de origem, outros 

não devido a dificuldade de conseguiu uma vaga na universidade pública. 

Alguns relataram anteriormente ter sentimentos de raiva e decepção com o país de 

origem, pois devido a crise que assolou o país muitos viram seus negócios ir á falência. 

Também houve outros que nutriam o mesmo sentimento devido o fato de ter tido um 

problema no braço e que acabou por ficar com uma sequela na qual ele atribui a uma 

imprudência médica. Alguns desses problemas serviram de detonadores para que esses 

personagens almejassem sair do país. 

Entre nossos entrevistados várias foram as motivações apontadas para partir, 

terminar um curso de medicina já iniciado em outro país, normalmente Bolívia ou cuba. 

Buscar melhoria económica, reagrupar com outros familiares que já havia antecedido 

em outros projetos migratórios, buscar vida nova, conhecer novas culturas. Estes foram 

alguns dos motivos apontados por eles para deixar o país. 
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Para concretizar seu projeto migratório contavam em geral com a ajuda de familiares, 

pais, tios ou irmãos. Outros precisavam recorrer a empréstimos bancários como forma  

de pagar o voo para o país de destino. E ainda havia aqueles que através do seu trabalho 

foram ajuntando mês a mês economias para realizar o seu projeto. Também alguns 

contavam no país de destino com familiares ou amigos que já tinham ido anteriormente 

e também podiam servir de ajuda neste momento da partida ou para mesmo quando 

chegassem ao destino. Assim conseguia a maneira de poderem partir, embora muitos 

partissem com o peso nos ombros de conseguir dinheiro para pagar as dívidas 

contraídas. 

A tomada de decisão para os mais idosos em geral era tomada com ajuda dos 

familiares, também as mulheres em maioria também contavam com o apoio da família 

para essa decisão. Já outros mais jovens entre 20 e 40 anos, principalmente os homens 

em geral preferia tomar a decisão sozinhos. 

Os projetos migratórios eram feitos de acordo com suas necessidades e sua classe 

social. Normalmente viajavam sozinhos, outras com a família e muito poucos com 

amigos. 

Muitos deles já iam direcionados a cidade de Badajoz por terem conhecidos que lhes 

possibilitavam trabalho, ajudava encontrar moradia e para outros até mesmo com papéis 

de universidade. 

Muitos dos que iam a estudos já tinham iniciado o curso de medicina na Bolívia e no 

segundo ano de curso pediam a transferência para Espanha, pois pensavam que ter um 

diploma espanhol teria mais credibilidade de que um diploma conseguido em uma 

universidade na Bolívia. 
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6. DISCUSSÃO DE DADOS 
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Introdução 

Entendemos como trajetórias migratórias todo o percurso traçado pelo indivíduo 

desde o lugar de origem, até a vida posterior no lugar de destino. Assim como Sayad 

(1998), Portes (2006), Garreta (2009) e Pedone (2004, 2006), pensamos que as 

trajetórias migratórias devam ser analisadas num contexto global, pois a história vivida 

anteriormente pelo indivíduo poderá determinar a trajetória que ele vai escolher. Por 

esta razão, acreditamos ser importante identificar durante o processo de decisão a 

dicotomia emigrante/imigrante vivida pelo indivíduo que antecede a partida. Em 

primeira introspeção do indivíduo, o ser emigrante antes de ser imigrante, faz parte de 

todo o processo de decisão condicionado pelas vivências sentidas com conflitos gerados 

pelas dúvidas, dificuldades e medos inerentes aos desafios. Nesta análise vemos os dois 

processos como inseparáveis um do outro. Juntamente com o primeiro visualizamos os 

aspectos da sua chegada, a inserção à nova sociedade, como se movia, pois tudo isso é 

fundamental para que possamos compreender cada trajetória traçada por cada 

personagem do nosso estudo. 

Assim como Bourdieu e Wacquant, (2001) acreditamos que antes de ser imigrante o 

indivíduo já havia passado por várias experiências que certamente marcaram sua 

história e que não podem ser separadas das vividas posteriormente no país de destino. 

Cremos que só assim, e através da compreensão dessas duas realidades é que poderemos 

entender melhor às suas motivações, expectativas, sentimentos, desilusões que serão 

parte da construção de seus projetos. Como Dias (2006), pensamos que a cultura de 

cada um desses personagens vai agregar significados, onde cada um poderá valorar de 

forma positiva ou não, o afastamento de suas origens e daqueles que quer bem. Por isso, 

a partir dessas valorações encontrarão suas motivações para partir. Com base nesta 

análise observamos que muitos incorrem no erro de tentar separar estes dois momentos 

emigração e imigração, como pontuava Martin e outros (2004) em sua análise sobre esta 

realidade, assim também o vemos, pois como já dissemos antes, não se pode separar a 

história de indivíduo em duas metades um antes e um depois da partida, porque como 

numa Gestalt as vivências de cada um fazem parte de um todo e que se unem. Assim, 

também destaca Massanet (2008) que o lugar de origem apresenta-se como espaço 

essencial para entender o fenómeno migratório e isso pode ver bastante claro no 

pensamento dos personagens de nas entrevistas. 
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Desta forma pensamos que seria conveniente num primeiro momento dedicar nossa 

atenção à descrição dos dados tendo como padrões gerais os elementos que encontramos 

em distintas etapas de interesse na experiência migratória, país de origem e estância. 

Buscaremos analisar os momentos prévios a emigração a situação vivida e que 

condicionava a partida, como os meios que dispunham os sentimentos que antecederam 

a partida e o momento da decisão. Num segundo momento identificaremos e 

discutiremos as diversas tipologias de trajetórias traçadas que se relacionam com as 

condições destes diferentes momentos das entrevistas que estiveram presentes em suas 

trajetórias. 

6.1. O PONTO DE PARTIDA MARCANDO AS TRAJETÓRIAS 

 E é a partir desse lugar de origem que eles, nossos personagens, vão começar a 

narrar a sua história e a sua trajetória de migração. Alguns nos falam que, apesar de 

terem trabalho e uma vida estável, também sentiam dificuldades e problemas de ordem 

económica e laboral o que de algum modo cerceava os seus objetivos pessoais e 

profissionais. Como elemento comum, relatavam as dificuldades do país e da 

perspectiva interiorizada de que o Brasil sempre vive em crise e que o moderno está nos 

Estados Unidos e na Europa, Margolis (2013).  Compartilhamos a identificação destas 

causas citadas em Assis (2002) que encontrou entre as justificações para emigrar razões 

próximas às dos nossos entrevistados.  

Nos relatos de nossos entrevistados uns falavam de seus trabalhos anteriores, diziam 

ser dentistas, agricultores, desenhista, autónomo, químico entre outras profissões. 

Alguns deles destacavam ter perdido o trabalho por problemas da crise que acometia o 

país. Outros contavam que apesar das crises que enfrentava o país, tinha uma vida 

normal, sem muitas riquezas, porém tranquila, assim também Morgolis (2013) descreve 

em seu estudo a população de brasileiros que partiram para os Estados Unidos. A 

investigadora destaca que em geral, essas pessoas pertenciam a segmentos 

intermediários do país, possuíam poder aquisitivo, porém não eram ricos nem tão pouco 

pobres, o que para ela foi de grande surpresa. Também havia aqueles em que os 

problemas económicos do país se refletiam diretamente em suas atividades 

profissionais, assim como na estagnação económica de suas cidades, como 

comprovamos semelhanças também nos estudos de Assis (2002), Margolis (2013) De 

Biaggi (2002).  
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Portanto e comparando com estudos anteriores Morgolis (2013) , Ruiz (2001), De 

Biaggi (2002) identificamos no nosso estudo que metade dos entrevistados possuíam 

anteriormente trabalho, contrariando algumas teorias que afirmam como motivo 

principal que se emigra por falta de trabalho. O mesmo pensamento que acabamos de 

apontar também o podemos confirmar no estudo de Assis (2002) onde destaca que entre 

a sua população de estudo, todos possuíam trabalho anteriormente, opondo-se também 

as teorias contrárias como já havíamos destacado. Estamos habituados à literatura sobre 

a emigração estar associada aos extratos sociais mais baixos, não só economicamente 

como escolar, onde as assimetrias se fazem sentir mais fortes, também aqui Ruiz 

(2001), Martes (2000) destacam a diferença em sua amostragem, onde diz que a grande 

maioria possuía estudos secundários e também trabalho no país de origem, uma vez 

mais traz a luz outra visão dessa população que emigra. Também entre a população 

autóctone esse sentimento está interiorizado, umas vezes pelo que julgam perceber no 

seu entorno outras reforçadas pela informação que lhes chega pela comunicação social.  

Desta forma, podemos dizer que não só buscavam a imigração pessoas que não 

tinham trabalho ou com escassas condições económicas, também a buscavam pessoas 

com ocupação e pertencentes a chamada classe média, como pudemos comprovar no 

exposto acima. Sabemos que não podemos negar os efeitos que a crise económica tem 

tido sobre vários países, onde inclusive o Brasil também se insere, estamos também 

cientes que estes fatores influenciam diretamente na decisão de muitos de deixarem o 

país, e que a falta de perspectiva económica, laboral ou social leva muitas pessoas a 

buscar em outros países melhores condições de vida e satisfação de seus projetos. Não 

podemos negar esta realidade, pois vários estudos confirmam-na, como evidenciam               

Basabe, Zlobina e Páez (2004) ao afirmarem que existe hoje mais de 120 milhões de 

pessoas que abandonam o país natal movida pelo fator económico e político, porém 

também os mesmos autores nos apoiam ao dizer que os motivos dos indivíduos não se 

limitavam a estes, mas eram muito mais abrangentes e importantes como a abertura à 

mudanças e o desejo de estimulação.  

Temos a visão globalizada desse cenário, conhecemos muitas das causas que o 

desencadeia, porém somente pensamos que não devemos ver como as únicas e mais 

importantes, as causas económicas e o racional como ponto decisório, em detrimento de 

outras que julgamos também de grande significado como as decisões pessoais que cada 

indivíduo possui. 
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Vimos que apesar da análise restrita de alguns autores quanto ao fenómeno, que 

outros veem e o explicam com maior amplitude. E é devido a sua amplitude e também 

abranger a várias esferas, como as emoções que um sente frente ao processo, que 

pudemos ainda perceber nos discursos de nossos personagens a presença de sentimentos 

diversos, e relacionados com situações vividas que os teriam levado a iniciar todo o 

processo. Sentimentos estes que vão desde a impotência para resolver um problema de 

saúde atribuído à má prática, a problemas de ordem pessoal vividos no seu país até 

sentimentos de raiva, desilusão e frustração que os levaram a um extremo de não querer 

voltar à sua cidade, ao seu país. O mesmo tipo de sentimento apresentado aqui neste 

estudo é justificado por Massanet (2006) ao abordar a percepção que esses indivíduos 

tinham do seu próprio contexto socioeconómico. Esta culpa de impotência pessoal 

aliada a frustrações e revoltas foram presentes e sentidas nas falas dos personagens das 

nossas entrevistas. Pensamos ser o início de todo o processo, porque os sentimentos não 

se fizeram sentir mais por um determinado sexo, tanto mulheres como homens 

apontavam, com a sua interpretação pessoal, sentimentos idênticos. Por outro lado, 

quanto à idade e aos estudos, no tipo de sentimentos identificados, podemos enquadrar a 

generalidade dos mesmos manifestados nas falas dos personagens. Porém foram esses 

sentimentos que muitas vezes atuaram como detonante e aliciadores impulsionando 

numa decisão de partida, mas certamente também farão parte de algumas fases da 

trajetória tanto no país de origem como de destino. 

 No entanto, também vimos descritos outros tipos de sentimentos como o medo 

frente ao desconhecido, desencadeado por temer um país novo com uma cultura e 

idioma diferente, e ainda a angustia pela indecisão, a ansiedade pela dúvida. Também 

importante destacar os sentimentos de medo, tristeza, desconcerto manifestados pelos 

familiares frente à realidade da partida Massanet (2010). Outros ainda nos falavam de 

outra experiência vivida como imigrantes em outro país, para estes tratava-se de viver 

de novo os mesmos sentimentos com a experiência acumulada dos anteriores.  

Todos estes fatores anteriormente relatados podem-nos direcionar acerca dos fatores 

que aceleraram o processo de decisão migratória. Também a diversidade nas origens 

sociais de cada personagem influenciou de forma direta às motivações para emigrar, e 

foram essas que deram origem aos projetos migratórios. Assim sendo, cada indivíduo 

traçava seu projeto enfocado em suas motivações e decidia como devia realizá-lo, se 

individual ou se com a família.  
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6.1.1. Projetos migratórios e as novas esperanças 

Os projetos migratórios estavam marcados pelas expectativas que cada um destes 

personagens tinha e pensava realizar com a chegada ao país de destino. Para muitos a 

estância era vista como provisória, ou seja,  até que se pudesse solucionar os problemas 

pelos quais tinham partido, outros em número reduzido  viam a possibilidade de ficar 

definitivamente no país de destino. Observamos que entre nossos entrevistados que a 

grande maioria planificava ficar por um tempo e retornar ao país de origem, reforçando 

o que diz  Páez, Gonzáles, Torres (2000) que é normal entre os que partem nutrirem o 

desejo de transitoriedade e de poder retornar ao seu país de origem, por mais que se 

perceba que existirão barreiras para concretizá-los. Em geral para nossos entrevistados, 

parecia-lhes muito claro como seria a nova vida, seus projetos as metas a alcançar e 

como agiriam, porém não levavam em conta algumas vezes as barreiras que pudessem 

surgir no decorrer desse percurso. Muitos já podiam se ver, em seu imaginário, com 

trabalho e em consequência atingindo rápido todas as suas metas. Também Páez, 

Basabe e Zlobina (2004) o demonstram em seu estudo onde quase metade de sua 

população entrevistada via sua estância como transitória. 

Também como dissemos antes, os projetos eram também traçados tendo em conta se 

seria um projeto familiar ou individual. Dessa forma, visualizando a nossa população de 

estudo descobrimos que mais metade deles tinha projetos migratórios individuais 

coincidindo em certo modo com estudo de Massanet (2008) com imigrantes brasileiros 

em Espanha, já que em sua amostragem os projetos eram basicamente individuais, o que 

ela explicava pelo fato de ser quase a maioria de seus entrevistados solteiros, e por isso 

preferiam projetos individuais. Também no nosso estudo, uma pequena maioria era de 

solteiros, embora alguns tivessem filhos que foram deixados no Brasil aos cuidados de 

seus avós. Por outro lado os casados, alguns deles vieram sozinhos e só despois de se 

estabelecerem no país trouxeram a família, o que poderíamos considerar em um 

primeiro momento como uma imigração individual, contrariando um pouco a 

justificativa de Massanet, pois nossos entrevistados casados também tinham 

inicialmente uma trajetória individual. Ainda Margolis (2013) diz que em um estudo 

feito sobre brasileiros no sul da Flórida, que em muitos casos núcleos familiares inteiros 

migravam juntos e que mais ou menos a metade ia acompanhada pelos filhos. 
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Alguns dados apresentados nos leva a perceber uma semelhança dos estudos de 

Assis (2002), Margolis (2013) com os estudos realizados por nós, quanto ao projeto 

migratório traçado por esses personagens. Tanto no estudo dessas autoras como no 

nosso, vimos que os homens solteiros escolhiam um projeto migratório individual, 

enquanto que os casados em geral partiam com suas esposas, porém os que se decidiam 

partir sozinhos num dado momento de sua estância, traziam suas esposas para junto de 

si. As mulheres de um modo geral partiam em companhia de seus maridos, namorados, 

também um número menor delas se aventuravam numa migração individual em busca 

de independência e possibilidade de desenvolvimento profissional e económico, Assis 

(2002), Morgolis (2013), García-Moreno e Pujadas (2011). 

 Nesse ponto da análise Ruiz (2001) faz uma crítica ao falar sobre a mulher migrante 

equatoriana, e sua crítica está justamente na visão que se tinha até então da mulher 

migrante como meramente acompanhante do marido, o que também compartilhamos, 

porque apesar de na nossa amostragem está composta também de mulheres que vieram 

com o marido, encontramos ainda a situação contrária onde são elas as iniciadoras do 

processo migratório. Também encontramos um grupo significativo de mulheres 

solteiras que vinham sozinhas a Espanha, reforçando as afirmações de Oliveira (2003) 

que diz que atualmente na Flórida cada vez mais chegam mulheres solteiras, divorciadas 

e viúvas que empreendem o seu projeto migratório nestas condições.  

Identificamos dessa forma que entre os personagens havia vários projetos distintos 

muitos deles coincidindo com os projetos apontados por Assis (2002) Oliveira (2003), 

pois tinham projetos económicos em sua maioria, familiares e afetivos, entre homens e 

mulheres e determinando o papel de cada um nesse processo.  

Vimos que a tomada de decisão de partir envolvia decidir como fazê-la individual ou 

familiar, mas também era tomada com base em outros fatores. Observamos que em 

alguns casos a decisão de partir esteve marcada por ser uma opção de baixo risco e 

representa uma possibilidade de investimento Martes (2000), Morgolis (2008) o que 

pode ser entendido pelas autoras pelo fato dos custos da emigração estar ao alcance em 

geral dos indivíduos de classe média, e sempre ter a possibilidade de retorno caso não 

consigam alcançar os objetivos planejados, e ainda a possibilidade de conhecer outro 

país.  
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Outros veem como a possibilidade de encontrar solução para problemas económicos 

gerados por dívidas contraídas, ou mesmo por uma situação difícil desencadeada por 

dificuldades financeiras em seus negócios, como também podemos ver em Massanet 

(2010), De Biaggi (2002). Então o motivo mais comum passa ser a possibilidade de 

ganhar dinheiro em muito menos tempo que ganhariam em seu país, fazer um “pé de 

meia” ou comprar alguma propriedade Morgolis (2008), ou ainda por motivos 

educacionais, melhorias na qualificação profissional, e também motivos de foro pessoal, 

provocados por situações estressoras de caráter laboral, pessoal ou emocional, Massanet 

(2008, 2010), Basabe, Páez e Zlobina (2004).  

Impulsionados por vários motivos, distintas trajetórias foram traçadas. Umas 

direcionadas para os estudos, e em busca de uma formação universitária, como também 

existiam aqueles que fugiam dos difíceis exames de acesso à universidade e almejam 

conseguir em outro país o acesso mais fácil a um curso superior Margolis (2013). 

Temos percebido que este tipo de imigração, a educacional, tem crescido bastante nos 

últimos tempos, o que podemos corroborar com alguns dados apresentados por Belta 

(Associação Brasileira de Organizações de Viagens Educacionais e Culturais) onde 

destaca que na última década o número de brasileiros que estudam no exterior aumentou 

em cerca de 500%. Também no nosso estudo este dado é significativo, pois um número 

considerável deles apontaram os estudos como motivos para a sua migração.  

Outro fator interessante que gostaríamos de destacar é que em alguns casos esses 

estudantes já tinham tido anteriormente uma experiência migratória e que esta tinha 

como objetivo funcionar como um trampolim e lhes permitirem solicitar a transferência 

para outro país, e no caso concreto de nosso estudo, para Espanha. Porém a motivação 

para os estudos estava mais presente entre os homens que entrevistamos o que 

pensamos justificar pelo fato dessas mulheres terem também além dos estudos a 

preocupação com os filhos e a família. Ainda o motivo de estudos estava basicamente 

ligado aos entrevistados com ensinos universitários. Também para outros a formação 

profissional era vista como objetivo principal, pois pretendiam especializar-se e voltar 

um dia ao seu país com melhores condições de trabalho, Morgolis (2001).  

Por outro lado, e em outro âmbito, alguns tinham como meta o trabalho e conseguir 

melhoria financeira e ainda outros motivos diferentes apareciam, a aventura de viajar, 

conhecer Europa, morar num país estrangeiro, adquirir cultura, aprender um idioma ou 
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ainda a desilusão em não ter alcançado o sonho de ir para os EUA, pois o referido país 

era visto no imaginário brasileiro como um lugar de vida boa e onde se vivia sem 

maiores problemas Margolis (2001, 2013). Também Maldonado (2002) ressalta que 

para os integrantes de sua pesquisa viajar e ser o primeiro a chegar a outro país 

representava ganhos de vencer as dificuldades e conseguir estar em outro país, como a 

prosperidade que este projeto supunha. O desejo de conhecer outro país ou de aventura, 

foi referido em nosso estudo basicamente por homens, o que pensamos estar 

relacionado com o desejo de aventura mais presente neste género. 

Não podemos esquecer-nos dos motivos familiares e o desejo de poder reagrupar-se 

com familiares que anteriormente já tinham partido para este país. E ainda é importante 

destacar o reagrupamento familiar, aliado ao económico, pois  foi também referido por 

alguns dos entrevistados e justificado por poder trabalhar numa empresa familiar, ou 

pelo casamento do filho ou pela saudade.  Este sentimento também é um fator comum à 

motivação e por algumas vezes difícil de entender para quem não faz parte da cultura 

lusa.  

Alguns autores como Assis (2002) falam-nos de diferenças entre sexos para o 

reagrupamento familiar. Entre casais, primeiro costuma emigrar o homem ao qual se 

junta depois à esposa e filhos. No entanto nos relatos de nossos entrevistados podemos 

identificar alguns casos de ordem inversa, o marido juntar-se à esposa e filhos que 

tinham partido, confirmando a afirmação de García-Moreno e Pujadas (2011) que as 

mulheres não vêm apenas como imigrantes trazidas pelo homem, e sim são elas muitas 

vezes que encabeçam as migrações e acabam por trazer os demais familiares, apesar de 

ainda o reagrupamento familiar ser mais presente nos relatos das mulheres que dos 

homens, razão pela qual coincidimos com os autores. 

No entanto outros autores, Fernandes, de Castro e Knup (2013) referem que entre os 

homens a intenção de migrar era trabalhar, poupar e retornar e não identificaram na sua 

pesquisa nenhum homem com intenção de migrar por reagrupamento familiar o que a 

nossa contraria, pois há três dos entrevistados que nos relataram essa intenção, sendo 

que dois deles casados e o outro solteiro. Porém entre as entrevistadas a intenção de 

trabalhar, poupar e retornar esteve mais presente.  

 Mas também houve quem se referisse à falta ou a dificuldade de trabalho e 

oportunidade de crescimento profissional como causa próxima e remota, para decidir 
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emigrar, Margolis (2013). Muitos por falta de opção de trabalho em suas áreas ou 

mesmo salários justos viam na emigração uma forma de buscar solução para os seus 

problemas. Também ICMPD e Cavalcanti (2011) identificam situações de 

vulnerabilidade não só económicas como sociais como tendo impactos materiais, 

emocionais ou ambos, no desemprego, subemprego, pobreza, dificuldades na vida 

familiar e social, como morte, divórcio, discriminação de género, homofobia e poucas 

perspectivas de vida afetiva, como desencadeantes para o projeto migratório de 

brasileiros. Concordamos com os autores, pois de um modo geral nas falas dos 

personagens do nosso estudo, algum deles se referiu a essas situações como 

desencadeadores do início do processo migratório. Porém, e segundo os mesmos 

autores, alguns brasileiros podem viver e ser influenciados e condicionados por a 

emigração já ser uma referência na cultura local, onde muitas histórias de emigração 

bem sucedida são vividas. Concordamos com os autores, pois sabemos por conhecemos 

essa realidade também testemunhada por alguns dos nossos personagens, onde se 

identifica a realidade do emigrante brasileiro tendo como referência um familiar ou um 

amigo que, aparentemente e não só, teve êxito no seu processo migratório, e que origina 

que a mensagem de êxito circule e possa ter alguma influência decisiva para iniciar o 

processo migratório.  

As trajetórias tinham seu início no país de origem onde buscavam as condições 

satisfatórias para realizá-las. Se a economia foi referida como uma motivação para 

decisão de partida, também os condicionalismos de ordem económica tiveram a sua 

influência nesse processo. A ajuda de um familiar, filho, pai, irmão, esposa, marido, 

aparece como ponto importante e estímulo fundamental para iniciar o processo 

migratório Assis (2002), Morgolis (2013). Também a poupança outro meio utilizado por 

alguns para poder responder ao chamado do amigo para ir para Espanha. Para outros o 

crédito bancário foi a forma encontrada para possibilitar a sua partida Martes (2000), 

Morgolis (2013), Massanet (2010). Esses relatos estiveram presentes nas falas de quase 

todos os personagens, fosse para iniciar o processo ou para reagrupamento. No entanto 

aqueles que migraram com a finalidade de estudar, eram apoiados pelos pais e nesse 

caso a ajuda familiar passa a ter outro conceito de dependência para poder estudar. No 

entanto Massanet (2008) refere outros meios para financiar a viagem como a venda de 

algum bem, ajudas de amigos, uma eventual indenização por desligamento da empresa 

onde trabalhava ou ainda a poupança, este último coincide com os meios também 
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apresentados por nossos entrevistados. Também a emigração supunha em geral custos 

financeiros baixos como já tínhamos destacado anteriormente e além desse fator em 

algumas cidades do Brasil tinham empresas que além de vendas de passagens aéreas 

também concediam empréstimos àqueles que desejam emigrar Morgolis (2013). Dessa 

forma a base para o inicio do projeto migratório estava concluído e a espera do 

prosseguimento com a partida. 

Outros dados que também consideramos importante discutir têm a ver com a idade e 

com o nível de escolaridade dos migrantes brasileiros. No que diz respeito à idade, o 

IBGE indica-nos que a faixa etária entre os 15 e 59 anos, corresponde a 94% do total de 

brasileiros emigrados, sendo 60% entre eles o de idade compreendida entre os 20 e os 

34 anos. Estamos de acordo com os dados publicados pelo IBGE, pois também a 

esmagadora maioria dos personagens do nosso estudo se enquadra nessa faixa etária, 

havendo, no entanto um casal que superava esse limite. Também a metade de nossa 

amostragem estava composta por indivíduos solteiros, instrução variando entre ensino 

médio e superior confirmando com o estudo de imigrantes nos Estados Unidos, onde a 

população entrevistada estava composta pelos melhores e mais brilhantes do país, pois 

se tratava de pessoas que tinham os mais altos níveis de educação formal Morgolis 

(2013). Praticamente metade deles empreendeu o seu projeto migratório sozinho, 

enquanto os outros vinham acompanhados de filhos, marido ou esposa ou ainda vinham 

para reagrupar-se com familiares que já viviam em Espanha.  

A não necessidade de visto de entrada em Espanha para brasileiros e a não 

existência de controles fronteiriços entre os países do espaço Schengen, facilitava a 

entrada de brasileiros no espaço europeu Cavalcanti (2010). Confirmamos neste 

pensamento o relato da quase totalidade dos personagens do nosso estudo, pois também 

eles confirmaram o modo legal da entrada em Espanha, como turistas, o que lhes 

permitiam estarem 90 dias sem medos. Já aqueles que migraram por motivos de estudo, 

viajavam com visto de estudante, o que lhes permitia uma estancia legal em Espanha. 

Este visto segundo relatos dos estudantes limitava a possibilidade de poder aceder a um 

trabalho e nesse caso, sempre relacionado com os seus estudos. 

A partida em geral estava marcada por várias emoções que já foram descritas 

anteriormente, de medo, ansiedade, esperança e de muitos sonhos. E a partir daí com a 

nova vida dava-se prosseguimento às diversas trajetórias. 



203 
 

Percebemos que entre nossos entrevistados havia algumas trajetórias distintas, porém 

algumas delas mais delimitadas que outras. Observamos que entre as trajetórias que 

apontamos anteriormente, as que mais se destacavam para os nossos entrevistados eram 

estudar e conseguir concluir um curso universitário, trabalhar e conseguir melhoria 

financeira e nas condições de vida, e as familiares que consistia em poder estar outra 

vez com seus entes queridos que já se encontravam em Espanha. Porém muitos ao 

chegar ao país de destino buscavam seguir seus projetos enquanto outros devido a 

circunstâncias várias redefiniam essas trajetórias. 

6.1.2. Ilusão e Realidade – Primeiras sensações 

A chegada ao país de acolhida ó o primeiro contato com a nova sociedade em que se 

espera inserir. É marcada por vários sentimentos desde a satisfação de ter conseguido 

obter sucesso em concretizar o desejo de estar em Espanha, até o medo do desconhecido 

e que começa a se fazer presente como nova realidade. São sentimentos intensos, outras 

vezes contraditórios que se mesclam a alegria, medo, liberdade, emoção, 

deslumbramento a decepção, por perceber a nova realidade, a frieza das cidades por 

falta do contato direto com vizinhos, e também começam as primeiras comparações 

entre o país de origem e o país de destino Assis (2002). Surge uma nova realidade que 

para alguns pode se traduzir como oportunidades, enquanto para outros pode ser vista 

como barreiras que terão que enfrentar. 

 A chegada deixa para trás histórias e uma vida cotidiana, e abre perspectiva de nova 

história em outro lugar Massanet (2010). É um momento de contato com as duas 

realidades, a imaginada anteriormente e a real que começa a descortinar em sua frente.  

É o momento de buscar realizar no presente o que estava no imaginário e que foi 

construído devido a histórias anteriores que se ouviu de sucessos Assis (2002). 

É o momento de se ver de perto se toda realidade imaginada é verdadeira, é o 

momento de sentir em própria pele todas as sensações que a nova experiência possa lhe 

proporcionar. E em geral nossos entrevistados relatam estas percepções como o novo, as 

novas sensações, a emoção do desconhecido e o que tudo isso representou para eles, 

uma novidade, um entusiasmo generalizado por terem superado a primeira dificuldade e 

se veem prontos para iniciar uma nova vida, contrapondo com as sensações de ausência 

sentidas pela mudança geográfica e de lugar. Também falavam da diferença do idioma, 

da cultura, do clima, da gastronomia. 



204 
 

Enquanto para uns a realidade que descobriam vinha cheias de novidades, de 

expectativas  e do desejo que descobrir tudo que o novo lhes proporcionavam , outros 

nos relatavam as dificuldades sentidas de estadia quando tiveram de se começar a 

mover, o idioma para poder comunicar, o sentir-se pela primeira vez só sem a 

companhia/apoio de nenhum familiar ou amigo, e em decorrência disso a primeira 

interrogação sobre se terá sido a decisão acertada Margolis (2013). Alguns nos 

descreviam a primeira decepção, pois aquilo que tinham interiorizado no seu sonho de 

rosas começava a ficar com espinhos.  Este primeiro contato com a nova realidade onde 

se começam a sentir os primeiros sinais de aprensão, foram abordados por quase todos 

os nossos personagens que nos falam que a doce ilusão se transforma numa realidade 

amarga e alguns nos falam que começam a se questionar se valeu a pena. Massanet 

(2010) diz que neste momento é muito difícil separar o real do imaginado e daquilo se 

se esperava encontrar. Concordamos com o posicionamento da autora, pois são 

momentos de intensas emoções onde tudo se mescla e se faz muito real, onde há 

presença constante de sentimentos ambivalentes. 

Massanet (2009: 277) fala-nos dos momentos difíceis vividos por seus entrevistados 

por não saberem que iria ser assim, outro ainda confessou que veio iludido pela 

informação de um amigo que se ganhava muito em Espanha. Concordamos com a 

autora, pois relatos semelhantes foram feitos por personagens do nosso estudo, onde as 

palavras ilusão e realidade andavam em direção contrária. Este sentido da realidade faz 

despertar em alguns um sentimento de engano pela informação passada e que esteve na 

base motivadora para ajudar a desencadear o processo. O sentir-se só, num lugar com 

dificuldade em poder comunicar, a vontade de voltar, chorar toda a noite, a depressão 

foram relatos que alguns dos nossos personagens repetiram algumas vezes coincidindo 

com os do estudo de Massanet (2010) e Assis (2002). Parece ser que este sentimento de 

tristeza profunda vem em decorrência do desencantamento, falta de apoios e 

dificuldades sentidas no país de destino. Entre as mulheres do nosso estudo, 

principalmente as que tinham estudos universitários esse sentimento foi mais forte, mas 

também esteve presente também entre os homens. Pensamos que este resultado se deve 

porque as mulheres brasileiras universitárias do nosso estudo enfrentam uma tríplice 

discriminação por ser mulher, ser imigrante e ser do chamado terceiro mundo, para não 

falar em uma quarta discriminação apontada por algumas o fato de ser brasileira. E em 

decorrência dessas discriminações e o desejo de mostrar a sua capacidade intelectual 
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perante os demais resulta em grande esforço psicológico o que pode desencadear 

episódios de profunda tristeza. Compartimos com outros autores que o momento inicial 

de adaptação a nova sociedade traz dificuldades, pois ela está presente no imigrante 

brasileiro independente do sexo, idade ou formação escolar. 

Assis (2002) ressalta que a medida que estes personagens vão tomando contato com 

a nova realidade, vão também percebendo outra realidade não tão bela como a primeira 

enfocada por seus olhares, e novos sentimentos dão lugar aos primeiros como o 

desencanto e a decepção, dos quais alguns encontramos semelhança aos sentimentos 

relatados por nossos entrevistados. A autora ainda relata que entre seus entrevistados 

muitos falavam da chegada como a percepção de tudo maravilhoso, mas que com o 

decorrer dos dias se ia percebendo as dificuldades e os amigos que não se tem. 

Sentimentos comuns aos nossos entrevistados e que também passou fazer parte da 

realidade de muitos deles.  Entre os sentimentos mais presentes relatados estavam a 

depressão, as saudades, a solidão e a decepção. Saudades um sentimento que exprime 

um sentimento da alma, da angústia da nostalgia provocada pela ausência, desejo de 

estar em outro tempo e em outro lugar Da Matta (1992).  Entre as mulheres do nosso 

estudo a depressão foi um dos sentimentos mais destacados, mas também esteve 

presente também entre os homens, porém percebemos que está ligada em grande 

maioria a pessoas de ensino superior. Normalmente quando se falava neste sentimento 

as pessoas os relacionavam às dificuldades sentidas, que estavam diretamente ligadas a 

percepção de não serem aceitos à nova sociedade, não encontrarem o seu lugar, a falta 

de amigos e de não ter com quem contar. Ainda Assis (2002) diz que é no âmbito das 

relações sociais que que estas barreiras transformam-se em tristeza, dor e solidão.  

Criado (2001) esta autora afirma que esta fase da nova situação que o imigrante vive, 

acontece durante o primeiro ano, pois durante esse período têm de fazer face as questões 

de ordem de subsistência, como encontrar emprego, lugar onde viver e problema de 

regularização administrativa que lhe permita viver legalmente em Espanha. Não 

concordamos totalmente com a teoria da autora, pois para alguns dos nossos 

personagens o período que mediou entre os primeiros 60/90 dias, com o aproximar do 

termo dos 90 dias para estar em uma situação legal, foram vividos por uma mistura de 

sentimentos contraditórios que iam aumentando até chegar a esse dia. Nas falas de 

nossos personagens, esse período dos primeiros 90 dias gerou um conjunto de conflitos 

internos onde o trinómio trabalho/legalidade/sobrevivência e as dificuldades para 
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resolvê-lo se iam acentuando com o aproximar não só do termo para se sentir legal no 

país, como os recursos que dispunha ao chegar iam escasseando. Para acentuar as 

dificuldades sentidas havia que lutar com outro sentimento, a que dedicamos uma 

análise mais detalhada pela importância que assume na trajetória migratória e a que 

chamamos: Silêncio do Fracasso 

Achotegui nos fala que o imigrante não deseja voltar carregando o fardo do insucesso 

e não o admite juntos do seus. Esta teoria foi confirmada por alguns dos personagens do 

nosso estudo, que ao chegarem constataram que a realidade não correspondia à situação 

descrita e se começaram a questionar, se soubesse que era assim, não teria vindo. 

Perante a dúvida levantada de a realidade não ter correspondència à expetativa criada, 

os níveis de ansiedade iam subindo mas tinham de ser controlados nos contatos com a 

família. Este dilema  acentuado num período de pré adaptação à nova realidade foram 

implicitos nos relatos de nossos personagens. Alguns nos falaram que buscaram nesse 

contratempo as motivações extras para superar esses estados emocionais derivados da 

adaptação ao novo contexto. Dessa forma a etapa inicial no país de destino não costuma 

ser fácil para esses imigrantes e é uma etapa em que alguns chegam a pensar em retorno 

Massanet (2010), Assis (2002) , Martes (2000), Margolis (2013). 

6.1.3. O apoio de Amigos e Familiares 

Porém não só sentimentos negativos cercam a nova realidade, para alguns a 

possibilidade de nova vida, melhores oportunidades de estudos, eram vistos como 

benefícios conseguidos no país de destino. Também quase todos os personagens do 

nosso estudo nos falaram de como ter um familiar ou um amigo no país de destino foi 

importante na chegada Maestro ( 2006). Se inserem na sociedade através de cadeias 

migratórias que vão facilitar sua chegada e contato com a nova sociedade. As cadeias 

migratórias formam parte de uma de uma estrutura que conectam o lugar de origem com 

o lugar de chegada Pedone (2002), Criado (2001) Lozares (2009). 

As trajetórias no país de acolhida serão traçadas de acordo com as condições 

estruturais do país, mas também estarão ligadas a outros fatores como os apoios que 

recebem, aonde chegam e quem são seus contatos, Criado (2001). Também destacaram 

o apoio desses contatos e da importância dos mesmos na procura de lugar para viver nos 

primeiros tempos, da procura de trabalho, de tratar da documentação para poder aceder 

aos serviços de saúde, na ajuda para poderem comunicar e se integrarem no grupo de 
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amigos e assim ir alargando a sua rede de contatos e de amigos. Estas redes uniam cada 

indivíduo em laços de ajuda mútua, sentimentos e interesses comuns Lozares (2009). 

Concordamos com o autor pois as redes sociais funcionavam como o ponto de interesse 

e união comum em que os indivíduos procuravam referências para a nova situação 

geográfica e do novo lugar onde se moviam. Entretanto, nos processos de vivência 

migratória transnacional, nem sempre uma rede social tende a configurar a coesão social 

sugerida ou pressupor um profundo sentimento de solidariedade. Ao contrário, pode ser 

transitória, permeável, assim como comportar hierarquizações entre seus integrantes 

Scherer-Warren (1999). Concordamos com o autor, pois alguns dos personagens do 

nosso estudo fizeram referência de como se iam afastando e esfriando a relação, pela 

percepção de ameaça que sentiam em relação um ao outro e pelo entendimento que 

fazia de uma realidade diferente da passada.  Foi forte em alguns dos personagens essa 

sensação de disputa pelo mesmo espaço nas oportunidades de trabalho e como isso 

obrigou a um redirecionamento na procura de novas redes sociais e de amigos. Essa 

procura era em principio orientada a outros de idioma igual ao seu, pois iam sentindo a 

dificuldade de poder comunicar.  

Também era percebido muitas vezes em seus discursos que a teoria não caminhava 

junto com a prática, ou seja, falava-se da não amizade com conterrâneos, mas por outro 

lado reafirmava os contatos constantes com estes.Também Morgolis (2003), Martes 

(2000) abordam a dificuldade que muitas vezes os brasileiros encontravam para 

identificar-se com outros conterrâneos fora do país, pois viam nestes muitas vezes um 

concorrente. Porém, Morgolis (2013) faz uma leitura muito interessante deste 

comportamento demonstrado por estes indivíduos, segundo a autora há uma contradição 

no que é manisfesto e no que está subtendido, ou seja, na verdade os brasileiros não 

conseguiriam sobreviver a experiência migratória sem o apoio dos seus compatriotas e 

que na verdade a teoria não representa a verdade presenciada. 

6.1.4. O estudo como trajetória 

Assim pouco a pouco, estabelecendo novos contatos seguiam suas trajetórias 

buscando concretizar os planos anteriormente traçados. Alguns deles como já 

apontamos vinham com o projeto de ingressar em uma universidade que em geral já 

tinham contatos através de outros conhecidos. Vale a pena citar que a imigração 

brasileira em Espanha possui um bom nível educativo superandoa média dos imigrantes 
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não comunitários em Espanha Cavalcanti, Parella (2010). O processo normal era entrar 

em contato com a universidade, entregar toda a documentação exigida e esperar a 

resposta da possibilidade de vagas, em geral para o curso de medicina. Todo este 

processo inicial de espera e iniciação do curso era marcado por algumas dificuldades 

que foi relatada por quase maioria dos estudantes universitários. Em primeiro lugar a 

demora na decisão da aceitação para o curso. Depois seguido a isso vinham as barreiras 

enfrentadas com a adaptação ao meio académico e as novas regras. Algumas 

universitárias reclamavam da discriminação que sofriam por serem estrangeiras, do 

terceiro mundo e outras diziam sentir também a discriminação por ser mulher. Também 

queixavam-se também das exigências dos professores e das dificuldades que 

encontravam no meio universitário para seguir com o curso. Também outros encontram 

durante sua trajetória no país de destino outros objetivos que ganham maior importância 

dos que tinham inicialmente, paralizam seus cursos com a promessa e o desejo de 

recomeçá-los outra vez quando houver possibilidades. Em geral a grande maioria dos 

entrevistados que vieran à Espanha por motivos de estudos acabavam por tentar 

conciliar estudos com trabalho, embora seu visto de estudos não o permitisse com uma 

carga horária superior a 30 horas. 

6.1.5. O trabalho marcando a trajetória 

A emigração brasileira em Espanha na década de 90 corresponde a uma população 

jovem e bastante especializada e com boa formação académica e com objetivos 

específicos de melhoria económica, cultural, laboral e social, porém a partir de 2004  o 

fluxo migratório torna-se mais complexo e aparece um tipo de imigração distinta 

Cavalcanti, Parella (2010). Os projetos migratórios vão ser marcadas tendo como 

influência os meios económicos de que possui ou a classe social de onde provém. Se 

antes na década de 90 víamos uma imigração com objetivos específicos a imigração 

brasileira que da atualidade, ou seja, a partir de 2004 passa ser uma imigração onde as 

pessoas vêm em busca de qualquer tipo de trabalho, onde podemos dizer se tratar de 

uma imigração económica Cavalcanti, Sollé, Parella ( 2011). Também Morgolis (2008) 

descreve uma situação parecida a descrita por Sollé, Cavalcanti e Parella, diz que os 

imigrantes nos EUA se descriviam como “refugiados económicos”, em outras palavras,  

diziam ser alguém que fugia das crises económicas constantes sofridas pelo Brasil. 

Parece ser que em número reduzido alguns personagens do nosso estudo também 

compartilham esta realidade, mas por outro lado também a nossa investigação traz a luz 
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outra realidade, mesmo tendo sido realizada nos anos apontados pelos primeiros autores 

como anos de imigração económica, de classe baixa e com pouco estudo. O que 

encontramos no nosso estudo foi uma população com bom nível cultural, pertencente a 

classe média e que buscava Espanha por motivos educacionais e aperfeiçoamento 

profissional. Também podemos ver em estudos como de Cavalcanti, Sollé, Parella 

(2011) que os brasileiros começam a olhar Espanha como um novo destino de 

emigração, e esse interesse surge devido o endurecimento nas exigencias impostas por 

antigos países tradicionalmente procurados por brasileiros como os USA  e Reino 

Unido. Muitos desses personagens se vêm forçados depois de várias tentativas de entrar 

nestes países, decidem buscar em Espanha outra opção e também como trampolim para 

chegar aos USA Cavalcanti, Parella, Sollé (2011). 

Assim esses personagens vêm a Espanha, e muitos deles vão em busca de trabalho 

para satisafazer suas necessidades como moradia, alimentação e muitas vezes custear os 

estudos universitários. Assis (2002) ressalta que a preocupação inicial do imigrante 

brasileiro nos  Estados Unidos é conseguir um trabalho para poder pagar as dívidas 

contraídas com a viagem, situação também comum  a alguns dos nossos entrevistados.  

Porém entre a nossa população de estudo, em geral, são perssoas pertencentes a 

classe média que buscavam em Espanha a possibilidade de através do trabalho ampliar 

seu capital, melhorar suas condições de vida, fazer uma pouponça e custear estudos para 

os filhos, assemelhando aos projetos apresentados por emigrantes brasileiros do estudo 

de Parella, Sollé, Cavalcanti (2011). 

Assim,  essa nacionalidade de imigrantes se introduzem no mercado de trabalho do 

país receptor, onde percebem várias diferenças que são produzidas nas sociedades mais 

modernas devido novas formas laborais e onde ele terão que se adaptar a novas regras. 

Se antes no seu país estavam acostumados a manter um posto de trabalho por muito 

tempo, pois aí era muito bem vista a establidade laboral, passa agora a conviver com um 

mercado de trabalho mais flexível e com novas exigências e algumas transformações 

Castells (1999). É comum ouvir de algum de nossos informantes que antes, no Brasil, 

tinha trabalhado por muito tempo na mesma empresa e que devido a crise no país teve 

que deixar o trabalho. Assim, podemos ver que alguns deles mantinham uma trajetória 

laboral estável e sem muitas mudanças. Porém, quando chegam à Espanha encontram 

outro tipo de arranjo de trabalho e outras relações laborais que lhes permitem ter contato 
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com varias pessoas de regiões ou mesmo outros países, e isso possibilita que o 

trabalhador não tenha que estar sempre no mesma localização geográfica Cavalcanti, 

Sollé, Parellla ( 2011). Também os contratos são menos estáveis e também com menos 

direitos trabalhistas, contratação temporal e em consequencia disso cada vez mais 

presente uma economia submergida Sollé, Cavalcanti, Parella (2011). 

Os personagens do nosso estudo chegavam a Espanha, especialmente na cidade de 

Badajoz, onde anteriormente em sua grande maioria já possuia contatos de amigos e 

familiares que já viviam nessa localidade há alguns anos. Esses contatos também muitas 

vezes vieram através de outros conhecidos, formando uma rede de amizades e que lhes 

ajudavam a conseguir um trabalho, que era normalmente em uma dessas tantas 

empresas de conterrâneos que exitiam nessa cidade. Assim começava para muitos a sua 

trajetória laboral trabalhando em empresas de vendas de artigos para o lar, publicidade e 

viagens a pessoas em geral idosas de Portugal. O trabalho que realizavam destova um 

pouco com os demais trabalhos, porque geralmente quando trabalhavam era nos finais 

de semana. Dessa forma vimos a importância das redes sociais para estas pessoas como 

ponto de apoio no início da vida no país receptor. Como já dissemos anteriormente as 

redes migratórias são uma ferramenta muito importante para a inserção desse indivíduo 

a nova sociedade. Sollé, Cavalcanti e Parella (2011) dizem que muitos brasileiros 

chegavam a Espanha através de redes migratórias e que lhes proporcionam ajuda 

buscando facilitar a sua inserção na sociedade. 

Autores como Sollé, Cavalcanti e Parella em estudo já citado, apontam que no 

coletivo de brasileiros, mais que em outros predomina uma grande variedade de 

qualificações profissionais, formas de inserção no mercado de trabalho e também 

experiência profissional. Coincidimos também com a variedade nas formações 

profissionais, pois no nosso estudo  encontramos dentistas, químicos, informático, 

desenhista, agricultor, músico entre outras, porém entre nossos informantes a forma de 

inserção no mercado laboral na cidade de  Badajoz, acontecia mais ou menos 

semelhante a todos eles, ou seja, começavam trabalhando de assistente de vendas, 

passando depois a vendedor. Eram pessoas que em sua maioria não possuíam um 

contrato de trabalho e muitos ainda estavam na ilegalidade.  

Peixoto e Figueiredo (2007) contam que na pesquisa realizada em Portugal quanto 

aos cargos ocupados por imigrantes, foi percebido que uma grande quantidade deles 
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tinham conseguido postos de trabalho privilegiado, enquanto que uma pequena parcela 

tinham um trabalho menos qualificado.Dessa forma mostra em seu estudo que 

contrariando algumas teorias os imigrantes também conseguem trabalho qualificados, 

embora  no estudo de Assis (2000) , Cavalcanti, Parella, Sollé (2011) já percebemos 

maior diversificação nas atividades desempenhadas por esses brasileiros, que vão desde 

pedreiros, peixeiros, domésticas entre outros. Cabe ressaltar ainda que em nossa 

amostragem também havia aqueles que trabalhavam em outras áreas diferentes de 

vendas e publicidade, porém era um número mais reduzido. Ainda Peixoto e Figueiredo 

(2007) destacam um dado bem curioso quanto ao contigente de imigrantes de 

brasileiros. Segundo os autores é  esse coletivo de não nacionais que tem melhor salário 

e qualificações profissionais, depois dos pertencentes a comunidade europeia.Também 

diz que entre os anos 80 e 90 o fluxo migratório se foi distribuindo pelos dois polos da 

pirâmide. 

Como já ressaltamos antes a grande maioria de nossos entrevistados trabalhavam nas 

mesmas empresas e em geral todos se conheciam. Para estas pessoas que 

desempenhavam este tipo de atividade em geral gostavam do que faziam, embora 

alguns também reclamassem de cargas horárias extensas.O trabalho em geral dessas 

pessoas consistia em receber grupos de portugueses no fim de semana, levavam-nos 

para um passeio turísitco e no dia seguinte faziam uma demontraçao de produtos onde 

tentavam vendê-los a este grupo de pessoas. Também existia uma minoria que 

trabalhava em outras atividades, e outros que associavam ao trabalho de assistente 

geralmente outro trabalho durante a semana. Porém alguns nos contavam das 

dificuldade que enfrentavam por causa dos “papeis” e a restrição no trabalho que isso 

supunha. Também uma entrevistada nos fala da dificuldade de não ter papéis, pois a 

falta dos mesmos não lhe permitia a ter acesso a bons trabalhos e que às vezes se sentia 

como se não existisse, como um “fantasma”. Eram sentimentos muito comuns e ligados 

a dificuldade de documentação e consequentemente trabalho. 

Algumas mulheres aproveitavam os outros dias da semana que não trabalhavam com 

vendas para fazer outros trabalhos e poder ajudar no orçamento doméstico. 

Normalmente  paralelo ao outro trabalho faziam limpeza em casas, cuidavam de pessoas 

idosas ou doentes no hospital, coincididindo com o trabalho da população de mulheres 

estudada por Morgolis (2013), Assis (2002), Peixoto e Figueiredo (2007). Percebemos 

em nosso estudo que as mulheres em geral e em todas as faixas etarias reclamavam pela 
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dificuldade que encotravam por não ter papéis, e em decorrencia disso tinham muitas 

vezes que aceitar trabalhos pouco qualificados e mal pagos. Porém percebemos que as 

universitárias eram as que mais reclamavam, pois a falta de documentação as obrigava 

por as vezes a ter que fazer faxinas para poderem pagar os seus estudos universitários. 

Pensamos que essas dificuldade foi muito sentinda entre elas, justamente por terem que 

executar trabalhos que não estavam acostumadas e que não o faziam em seu país de 

origem. No estudo de Assis (2002) evidencia que as mulheres trabalhavam 

principalmente no serviço doméstico, limpeza de casas , cuidado de crianças, 

garçonetes, arrumadeiras de hotel ou gogo girls, algumas atividades semelhantes a 

algumas  de nossas entrevistadas. Parece ser que os trabalhos normalmente 

desempenhado por mulheres são relacionado aos cuidados em geral e que são em sua 

maioria trabalho com baixa qualificação.  

Os trabalhos dos homens não diferiam muito dos das mulheres, em sua maioria 

trabalhavam nas mesmas empresas já citadas de vendas, outros executavam trabalho de 

entregador de mercadorias nas mesmas empresas e poucos trabalhavam tambem nos 

escritórios das empresas do mesmo ramo. Para os poucos que não trabalhavam neste 

tipo de atividade, encontravam trabalho de pintor ou em restaurantes. Encontramos uma 

grande diferença se compararmos a nossa população em Espanha quanto a trabalho com 

os imigrantes brasileiros homens no Estados Unidos, enquanto os da nossa pesquisa em 

geral como vimos trabalham com vendas, aí nesse país seus conterrâneos trabalham 

mairitariamente em contrução civil e restaurante Assis (2002). Porém a única 

semelhança que encontramos é que ambos acumulavam mais de um tipo de atividade 

durante a semana. 

Vimos que a difiuculdade com a documentação afetava bastante as mulheres, porém 

sabemos que também os homens reclamavam a mesma dificuldade, porém com menos 

frequência. Além do problema de documentação nossas entrevistadas também se 

mostraram decepcionadas com as longas horas de trabalho, o pagamento diferenciado 

para um imigrante e as vezes as condições precárias de trabalho. As barreiras com o 

trabalho foram fortemente sentidas nos discursos de mulheres e homens jovens, porém 

pudemos observar que os homens com ensino médio protestam mais pelas dificuldades 

encontradas no trabalho, enquanto as que sentem mais estas barreiras são as mulheres 

com estudos universitários. Como já tínhamos destacado anteriormente acrditamos que 

estas barreiras são sentidas mais para as mulheres universitárias devido já possuirem 
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uma outra expectativa de trabalho e por terem que desempenhar atividades diferentes de 

suas qualificações. Enquanto quase totalidade, os homens de nossa persquisa e com 

instrução superior, trabalhavam cna área de vendas, não apresentando grande 

discrepância de sua qualificação profissional. 

Ainda existia um último grupo de atividades desenvolvida por personagens do 

género feminino, as “trabalhadoras da noite” ou melhor dizendo aquelas que 

desempenhavam atividades nos clubes de prostituição. Estas reclamavam também da 

falta de documentação, das condições de trabalho e também do trabalho realizado. Uma 

personagem em espacial contou em sua entrevista que foi muito difícil acostumar-se a 

essa vida, que via uma vida podre, porém era a que ela podia levar. Procurou também 

evidenciar que não fazia este tipo de trabalho em seu país  e que só aceitou fazê-lo pelas 

dificuldades financeiras e por ter uma filha a quem tem que enviar dinheiro para sua 

manutenção.  
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Na investigação levada a cabo por nós pudemos ter conhecimento das diversas 

trajetórias desenhadas por imigrantes brasileiros em Espanha, especialmente na cidade 

de Badajoz, na Estremadura Espanhola. Analisamos todo o processo desta imigração 

desde a sua origem até seu ponto de chegada e as suas vivências. Nessa análise pudemos 

encontrar alguns resultados que aqui faremos a sua explanação.  

Descobrimos que é de suma importância para compreender as trajetórias migratórias 

conectá-las desde o ponto de partida, ou seja, o país de origem até o lugar de chegada, 

assim como também é fundamental conhecer a dinâmica que movia a sua vida anterior 

para poder entender com clareza suas motivações, atitudes, comportamentos e escolhas. 

A história vivida anteriormente por cada um desses entrevistados, de onde vieram, 

como viviam, vão nos dar o alicerce para compreender as trajetórias escolhidas. As 

origens familiares e sociais serão a base para explicar as distintas trajetórias vitais, as 

condições que dispunham e consequentemente as estratégias e decisões que adota cada 

um desses protagonistas em relação ao seu projeto migratório Massanet (2010). 

Somente com esta análise integrada e global poderemos entender em profundidade 

todas as suas nuances que este complexo fenómeno das migrações supõe. 

Recapitulação dos Principais resultados 

Concluímos através desta investigação que o meio social de onde provém cada um 

desses personagens vai ser decisivo nas trajetórias migratórias escolhidas. O meio ao 

qual se moviam os contatos que tinham, as redes de amizades, as condições económicas 

que possuíam facilitaram ou dificultam a realização do projeto migratório e 

consequentemente na escolha das trajetórias. 

Deduzimos que a família tem um papel muito importante na tomada de decisão para 

emigrar, e é através de um pacto entre os seus membros que a grande maioria põe em 

andamento seu projeto migratório. Dessa forma, é ela, a família, que em geral abastece 

com os recursos necessários para a realização do projeto migratório individual ou 

familiar.  

Identificamos entre vários motivos a motivação económica como forte aliciador para 

a grande maioria emigrar. As dificuldades económicas que cada um enfrentava por 

problemas pessoais ou mesmo desencadeados pela crise económica que assolava o país 
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e que provocava insegurança empurrava-os a deixar o país. Momentos difíceis 

compartilhados por muitos dos entrevistados que viam nas políticas adotadas pelo 

governo como as detonantes da instabilidade e incertezas que vivia a população. Devido 

a esses fatores o que se via era um empobrecimento geral da população e em 

decorrência de este cenário se viam forçados a buscar a emigração como forma de 

solução para os problemas. Devido a esta problemática vivida e às dificuldades sentidas, 

desenvolvia em alguns o sentimento de revolta, desilusão e desprezo frente ao país. 

Tudo isso atuava como um estopim para partir. 

Já para um grupo de jovens universitários, o motivo educacional e de 

aperfeiçoamento esteve bastante presente, e era através da migração viam a 

oportunidade de dar continuidade a seus estudos universitários já iniciados em outro 

país. Gostaríamos de deixar mais claro este resultado encontrado, pois pensamos ser 

bastante significativo para que se possa compreender a motivação desses jovens ao 

buscar Espanha e não outro país. Descobrimos  que existia uma rede de contatos onde 

estes estudantes, e normalmente orientados por outros, que já haviam feito o mesmo 

processo anteriormente, iniciavam na Bolívia ou em Cuba o curso de medicina, pois 

segundo seus depoimentos era mais fácil ingressar na universidade, e como no Brasil 

era muito difícil conseguir uma vaga numa universidade pública devido a muita 

demanda, esse era o melhor caminho. Dessa forma, ingressavam na universidade e 

passados dois anos frequentando o curso pediam a transferência para alguma das 

universidades de Andaluzia ou Estremadura, onde normalmente eram aceitos e assim 

podiam dar prosseguimento aos seus cursos. Também outra justificativa apresentada por 

todos que um título universitário conseguido na Espanha, no primeiro mundo tinha 

maior credibilidade e aceitação na hora de buscar um trabalho. 

A terceira motivação que encontramos, e que estiveram presentes na última faixa 

etária do nosso estudo, maiores de 40 anos, dizia respeito ao desejo de reagrupar com 

familiares que já se encontravam em Espanha. A grande maioria deles já possuía um 

familiar em Espanha e justificavam a sua vinda por saudades ou por outros motivos 

particulares. Estes foram os motivos principais apresentados por nossos informantes, 

porém vimos que a idade justificava a escolha de cada um. As motivações económicas 

estavam diretamente ligadas aos mais jovens, ou seja, aqueles que possuíam idade entre 

22 e 40 anos, assim também estava a motivação para estudar, enquanto que o 

reagrupamento ocupava mais o interesse daqueles com mais idade. Estes foram os 
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dados mais importantes que encontramos num primeiro momento dessa e que estavam 

relacionados à vida anterior a imigração. 

Um segundo momento, a Partida e a vida posterior no país de destino. 

Antes de dar início a nossa abordagem dos resultados que encontramos no país de 

destino gostaríamos de explicar o que ao nosso entender foram os motivos que levaram 

esses indivíduos a buscar a cidade de Badajoz como moradia. Apesar de ser Badajoz 

uma cidade da Comunidade da Extremadura com o PIB (Produto Interno Bruto) mais 

baixo de Espanha ela possui alguns aliciadores para estes indivíduos. Primeiro por ser 

uma cidade fronteiriça com Portugal e onde se concentrava a totalidade das empresas 

em que trabalhavam os nossos entrevistados. Este detalhe é muito importante, pois a  

maioria dos informantes afirmaram que vinham com um trabalho determinado a essas 

empresas.  

Segundo por que muitos deles vinham para estudar na universidade desta cidade e 

terceiro porque já possuíam uma rede de contatos de conterrâneos, amigos ou familiares 

que já residiam nessa cidade e atuavam com o ponto de apoio para as principais 

necessidades o que nos permitiu identificar uma migração não só económica, mas 

também motivada para os estudos, apesar de muitos deles trabalharem  nessas empresas, 

e declararem que o faziam por ser um trabalho de fim de semana e assim poderem ter 

algum disponibilidade económica para os seus gastos pessoais.  

Finalmente identificamos as razões por que ao falarmos anteriormente de uma 

imigração atípica pela cidade escolhida, trabalho específico da grande maioria e pelo 

número expressivo de brasileiros nesta cidade que não tem nada de aleatório, onde fica 

perfeitamente identificada a importância das redes de contatos e amizades. 

Reafirmamos a importância deste fato, pois encontramos um nexo/causa da escolha 

de Badajoz. 

Identificamos anteriormente que havia uma forte presença de brasileiros na cidade de 

Badajoz comparando-a com outros do mesmo continente sul americano. Onde a 

presença de mulheres era superior a dos homens. Este dado corresponde ao perfil por 

género do Brasil onde em cada cinco indivíduos, três são mulheres. Se estes dados em 

geral em Espanha eram similares, em Badajoz tinha uma característica diferente, pois a 

presença de mulheres era o dobro dos homens. Mas também identificamos nas 
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entrevistas que elas eram as responsáveis pela manutenção e suprimento de suas 

famílias, algo em acordo com a atual realidade do Brasil. 

Identificaram-se as razões quanto ao género, e é importante também conhecermos o 

nível académico e tempo de permanência, pois estas também foram variáveis da nossa 

investigação.  

Identificamos anteriormente que alguns eram universitários e vieram por motivos de 

estudos. Este dado relevante em si já é contrário ao senso comum de associar pouca 

alfabetização ao imigrante razão por que consideramos importante aportar os dados 

obtidos neste estudo. Confirmando o que identificamos na nossa investigação sobre os 

últimos 15 anos o nível de escolaridade ao passar para 9 anos obrigatórios veio subir o 

nível de alfabetização no Brasil que se traduziu no acesso de maior número de 

estudantes não só universitários como em todos os graus. Isso quer dizer que também o 

número de mulheres com acesso ao ensino escolar e universitário aumentou o que se 

traduz numa maior presença feminina nas universidades. Estes dados foram também 

confirmados na nossa pesquisa onde entre os nossos entrevistados somente havia dois 

com escolaridade mínima e ambos do género feminino.  

Dos 44 entrevistados 20 tinham ensino secundário, 22 ensinos universitários e 2 

ensino básico. Se no ensino secundário se distribuíam em partes iguais, já no ensino 

universitário as mulheres eram maioritárias o que coincide com a realidade da imigração 

atual.  

Podemos concluir que o nível de escolaridade dos imigrantes brasileiros em Badajoz 

é secundário e universitário.  

Inserção na Sociedade de Acolhida e Sentimentos, Barreiras e Trajetórias. 

Identificamos que a inserção passou por várias etapas 

Um primeiro momento onde tomavam contato com a sociedade de acolhida e 

buscavam fazer os primeiros contatos e colocar em prática o projeto migratório. Para 

aqueles que contavam com apoio de amigos ou conhecidos esta inserção se fazia de 

forma mais fluída e já nos primeiros dias podiam começar as atividades laborais ou 

ingressar no meio académico. Porém esta inserção para alguns resultou mais difícil 

pelas barreiras enfrentadas. Apesar delas, continuavam as suas trajetórias embora ao 
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longo das mesmas alguns as tenham redirecionado. Identificamos que parte deles que 

tinha como projeto os estudos, acabaram por se dedicar exclusivamente a trabalhar, 

porém mantinham que consideravam esse desvio na trajetória como algo temporário, 

pois reafirmavam como condição de retornar ao Brasil o término dos estudos. 

Quanto aqueles que tinham intenção de trabalhar  continuavam a trajetória iniciada, 

porém os que vieram para reagrupar acabaram em grande maioria a uma trajetória de 

trabalho. No decorrer desse percurso muitos destacaram dificuldades encontradas. Entre 

estas barreiras identificamos algumas como principais. 

Barreiras 

Idioma  

Muitos dos nossos entrevistados apontaram o idioma como uma barreira inicial a 

inserção a nova sociedade limitando acesso a informações e dificultando as relações 

interpessoais. Isso teve como consequência que se relacionassem entre grupos da 

mesma nacionalidade. 

Legalização 

Identificamos também que o problema da documentação regularizada foi outra 

barreira importante para muitos desses personagens e que dificultou na inserção no 

mercado de trabalho, além de ser para outros motivos de inseguranças limitando a sua 

circulação. 

Discriminação 

Concluímos que esta barreira foi basicamente percebida pelas mulheres e estava 

relacionada ao fato de pertencerem ao chamado terceiro mundo e principalmente por 

serem brasileiras. Isso se devia à situação geográfica de Badajoz, cidade de fronteira e 

muita presença de casas relacionadas com negócio do sexo, e à presença de brasileiras 

nessas casas, era sentido um estereotipo que as relacionava como pertencentes a esse 

meio. 

Identificamos nestas as principais barreiras que nossos entrevistados encontraram no 

seu processo de inserção na sociedade de destino. 

Sentimentos 
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Destacamos alguns sentimentos mais importantes relatados por nossas personagens. 

Decepção 

Sentimento também basicamente feminino onde a grande maioria delas reforçava a 

desilusão frente às situações difíceis de trabalho, impossibilidade de conseguir alugar 

um apartamento ou mesmo conseguir um financiamento para os estudos. Também 

abordavam a decepção por não conseguir fazer amigos devido ao distanciamento e 

caráter fechado dos nativos. 

Saudades 

Esse foi um sentimento que pudemos concluir estar presente na vida de todos ou em 

algum momento de sua trajetória. Esse sentimento era descrito como a falta de um 

familiar, em geral filhos deixados no Brasil, falta de amigos, falta de sua gente e falta 

dos costumes e cultura. Este tipo de sentimento é explicado e sentido por quem pertence 

ao mundo lusófono. 

Depressão 

Sentimento também mais presente no âmbito das mulheres, que destacavam 

momentos de forte tristeza angústias e que também estava relacionado a queda na 

energia vital e vontade de seguir adiante.  Esse foi um sentimento muito marcante para 

algumas entrevistadas e que as acompanharam por um longo tempo de suas trajetórias. 

Deduzimos que ao longo das trajetórias as mulheres demonstraram encontrar mais 

barreiras para se inserirem na sociedade de acolhida e alguns sentimentos inerentes na 

trajetória como mulher. 

Benefícios 

Apesar das dificuldades que nos relataram a grande maioria em sua avaliação 

conseguiu apontar alguns benefícios conseguidos com a imigração. Vimos que entre 

eles, os mais destacados eram, a segurança de poder mover-se sem medos coisas que 

apontavam anteriormente temer no seu país. Também se referiram a sociedade de bem 

estar onde destacaram a saúde e acesso a escola como bens importantes percebidos na 

nova sociedade. 
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Expectativas Alcançadas 

Identificamos que muitos deles conseguiram atingir alguns dos seus principais 

objetivos. Principalmente no que se refere a pagar dívidas contraídas para a viagem, 

montar um negócio próprio no Brasil que era gestionado pela família e estudos para os 

filhos. Também alguns dos que vieram para fazer a universidade de medicina 

conseguiram atingir seu objetivo. Porém alguns ainda esperavam poder retornar ao país 

de origem, pois era uma meta que traçaram desde a sua partida. Vimos também que em 

geral os homens realizavam mais os projetos traçados que as mulheres. 

Terminadas as conclusões dos sentimentos, barreiras e trajetórias no país de acolhida 

passamos a identidade. 

Identidade 

Podemos dizer que muitos desses indivíduos passaram por um processo de 

reconstrução de identidade em decorrência de suas trajetórias. Muitos no seu processo 

de aculturação sofreram choques identitários pelas dificuldades em assimilar a cultura e 

os novos costumes, desde a alimentação, clima e idioma. Também este processo 

identitários foi apontado por alguns que percebiam diferenças em seus conterrâneos 

quando estão fora do país. Porém outros reforçavam o sentido de ser brasileiro um povo 

alegre, extrovertido e que sabe receber bem. 

Também vimos que todo processo de adaptação à nova cultura e hábitos para alguns 

supôs grande esforço desencadeando problemas na área emocional e comportamental. 

Finalizando nosso estudo e respondendo às nossas perguntas de investigação 

concluímos que: 

Os brasileiros migrantes na cidade de Badajoz passam por processos semelhantes, 

mas as vivem de forma distinta por género, ou seja, as mulheres encontram mais 

dificuldades ao longo da trajetória migratória. Também concluímos que nas mulheres as 

ao longo desse processo sofrem mais danos emocionais o que reflete diretamente no seu 

comportamento. Também é importante acrescentar que apesar das barreiras destacadas 

por estas elas conseguem superá-las e ver a imigração como algo positivo. 

Em conclusão final podemos afirmar que o processo é sentido e vivido de forma 

diferente por género.  
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Sugestões Para Novas Linhas De Investigação 

Entendemos que um processo de investigação é um processo dinâmico e contínuo e 

deixa em aberto novas perguntas para iniciar outros estudos. 

No nosso caso podemos dizer que há um leque de possibilidades e que julgamos de 

grande importância para ser estudado. Entendemos que há escassos estudos sobre o 

coletivo de brasileiros em Espanha, apesar de ser o segundo país do continente europeu 

mais demandado por essa nacionalidade. Em nossa investigação detectamos que seria de 

grande importância aprofundar a influência das redes e das novas tecnologias ao longo 

do processo migratório pela ausência aleatória na escolha do país demandado. 

O aumento progressivo de estudantes brasileiros por intercâmbio de universidades ou 

protocolos entre elas que facilitam essa mobilidade pensamos ser uma área a investigar. 

Finalmente pensamos que a caracterização da mobilidade feminina nos novos 

processos migratórios seria uma área a explorar, pois muitas transferem a sua condição 

de Chefes de Famílias no Brasil para Jefas de Hogar em Espanha fazendo do processo 

migratório a continuação da manutenção do lar. 
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