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alas e documentos na mão.
Hospedagem. Dinheiro depositado na conta. Segurosaúde e todas as condições
para morar na França. Não
é todo migrante que deseja estabelecer residência no país que consegue preencher todos
esses requisitos necessários. Nem essa história ideal pode ser compartilhada por todos os
brasileiros que pretendem morar lá.
Um físico brasileiro que sai do Brasil para
fazer um pós-doutorado em Paris vive uma
experiência completamente diferenciada de
um mestre de capoeira que vai para Marselha para trabalhar nessa atividade. Analisar
um fluxo exige olhar para a diversidade dos
projetos migratórios, porque os processos
sociais que viabilizam as migrações não são
os mesmos.
“Vivemos atualmente numa época em
que a mobilidade humana aumentou e ficou
mais complexa, um contexto no qual surgem ‘novos migrantes’ e ‘novas lógicas migratórias”, ressaltou Gisele Maria Ribeiro de
Almeida em sua tese de doutorado em Sociologia defendida no Instituto de Filosofia e
Ciências Humanas (IFCH).
Segundo a autora do estudo, graduada
em Economia pela Unicamp e que “migrou”
para a Sociologia, um estudante, um trabalhador de baixa qualificação e um executivo
não chegam à França pelo mesmo caminho e
nem debaixo das mesmas condições, por isso
“as modalidades migratórias são importantes, porque revelam os diferentes processos
que viabilizam essas migrações”.
A tese, de mais de 400 páginas, mostrou
que muitos brasileiros não saíram do Brasil
com a ideia de ir exatamente para a França.
Mudaram seus planos na medida em que
não conseguiram entrar no país desejado.
“Há casos em que o objetivo era ir para o
Reino Unido mas, em razão das barreiras
da imigração britânica, acabaram ficando na
França”, lembrou.
O principal obstáculo ao deixar o país,
segundo a autora da tese, é jurídico, pois os
países adotam restrições à imigração. Mesmo no caso dos estudantes que são a princípio bem-vindos pela política migratória
francesa, é preciso preencher uma série de
exigências para conseguir vistos de permanência. E quem vai trabalhar também necessita de visto.
Os profissionais altamente qualificados
geralmente são disputados por políticas migratórias seletivas, ao passo que trabalhadores com pouca ou baixa qualificação tendem
a viver na França sem documentos. Entre os
trabalhadores de pouca ou baixa qualificação, a maioria dos homens trabalha na construção civil enquanto as mulheres exercem,
na maioria dos casos, atividades ligadas à
economia do cuidado, atuando na faxina,
como manicures, baby-sitters, etc.

HISTÓRIA

A tese de Gisele buscou analisar a imigração brasileira na França após 1980, em
função de ter sido a partir daí que o país registrou fluxos de emigração decorrente dos
efeitos da crise econômica que nessa década
assolou o Brasil.
No início, os países que mais receberam
brasileiros foram principalmente os Estados Unidos, Japão e Portugal. No entanto,
a formação do espaço de livre circulação europeu, a não exigência de visto para brasileiros que viajavam na condição de turistas,
o aumento dos obstáculos à imigração nos
Estados Unidos após o “11 de setembro”
foram aspectos que implicaram em novas
oportunidades e constrangimentos para os
emigrantes brasileiros.

Novos processos,
novos migrantes
Tese de economista analisa a imigração brasileira na França após 1980
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Baianas na cerimônia de lavagem da Madeleine (à esq.) e loja de produtos brasileiros em Paris: novas conﬁgurações demográﬁcas

De acordo com a estudiosa, no que diz
respeito à França, o tipo histórico da imigração brasileira no país até 1980 era dada
pela mobilidade estudantil. O fluxo começou
depois da Independência do Brasil (1822),
quando brasileiros, financiados pelo recémformado Estado, receberam bolsas para estudar lá a fim de voltar e formar quadros para
atuar em organismos públicos.
Surgiu aí uma raiz que alimentou fortes
vínculos acadêmicos, intelectuais e científicos. Tanto que até hoje há um número significativo de estudantes brasileiros na França.
Conforme dados da Capes e do CNPq, para
a primeira década do século 21, a França está
entre os três países que mais recebem bolsistas brasileiros no exterior.
No entanto, a pesquisa encontrou perfis
diferenciados de brasileiros que vivem na
França. De acordo com Gisele, o fluxo BrasilFrança após 1980 é uma evidência de como
o tipo “migração internacional” vem sendo
composto por um mosaico de modalidades
migratórias, dada à presença da de trabalhadores altamente qualificados, de trabalhadores manuais, da circulação estudantil, dos
deslocamentos motivados pela afetividade,
dos fluxos de refugiados, entre outros.
Este cenário trouxe à tona a questão das
diferentes “faces do fenômeno migratório” e
dos ganhos analíticos obtidos com a incorporação das modalidades migratórias, um
referencial teórico que vem sendo trabalhado
também pela pesquisadora Rosana Baeninger, orientadora da pesquisa.
A doutoranda teve financiamento da Fapesp e sua pesquisa estava ligada ao projeto
temático “Observatório das Migrações em
São Paulo”, coordenado por Rosana Baeninger. Gisele também obteve uma Bolsa de
Estágio e Pesquisa no Exterior (Bepe) da Fapesp. Foi para a Université Aix-Marseille 3
em 2012 e permaneceu seis meses na França
para fazer sua pesquisa de campo.
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Gisele Maria Ribeiro de Almeida, autora da tese: “São muitos aspectos em jogo, além do ﬁnanceiro”

ACHADOS

A tese reforçou a questão da complexidade em torno das chamadas “migrações internacionais contemporâneas” e demonstrou
que o uso analítico das modalidades migratórias é uma forma de permitir o reconhecimento do caráter multifacetado desses processos atuais.
A partir de uma leitura sociológica, a tese
apontou para a importância de se combinar os
condicionantes macroestruturais que impelem e viabilizam as migrações com os interesses e as estratégias dos agentes que migram
para o entendimento dos deslocamentos.
Se existem diversos perfis de brasileiros,
porque são agentes que ocupam diferentes
posições no espaço social, eles não vão conceber projetos migratórios da mesma forma.
“Esses projetos vão reverberar e assumir caráter de modalidades migratórias específicas,
como as dos estudantes e dos trabalhadores,
que no estudo foram classificados na modalidade estudantil e na modalidade laboral respectivamente”, explicou.
Gisele chegou a esses dados realizando um
estudo com 102 brasileiros. Destes, 86 foram
entrevistados enquanto ela estava na França
e 16 foram entrevistados no Brasil. Destes,
14 eram os “retornados” porque viveram na
França e voltaram ao Brasil, mas houve dois
casos nos quais os entrevistados viveram na
França e estavam morando em um terceiro
país quando foram entrevistados.
Ao focar os projetos migratórios, o estudo
procurou apontar como os variados perfis de
migrantes elaboram seus planos de emigração em razão da diversidade de situações, a
depender da posição social do potencial migrante, e os diferentes níveis de autonomia e
constrangimento que se colocam.
A saída do país e a instalação na sociedade
receptora, averiguou, também assume especificidades, dependendo do perfil do migrante. Para isso, Gisele construiu cinco modalidades migratórias: migração de profissionais
altamente qualificados, migração estudantil,
migração laboral, migração afetiva e migração “cosmopolita”.
Os profissionais altamente qualificados
foram subdivididos em executivos vinculados às empresas multinacionais e cientistas.
No caso de estudantes, ela considerou aqueles que vão à França a princípio para estudar.
Na migração laboral foram considerados trabalhadores de pouca ou baixa qualificação
que foram para a França em busca de uma
vida melhor.
Gisele apurou que no momento a maior
necessidade de mão de obra feminina está
concentrada nas atividades de cuidados: setores de limpeza, cuidados com crianças e
idosos, manicures. Do ponto de vista de atividades artísticas, destacou a atividade de
bailarina entre as mulheres e professores de
capoeira e músicos entre os homens. Também verificou um fluxo antigo de transexuais
que trabalham no mercado de sexo.

De acordo com Gisele, foram incluídos
na modalidade migração afetiva, os deslocamentos motivados “por amor”: brasileiras
que foram acompanhando seus cônjuges brasileiros transferidos para a França e também
brasileiros(as) que se casaram com franceses
e por causa disso migraram para a França.
Por último, a migração “cosmopolita” envolveu pessoas que migraram pelo desejo de
conhecer uma nova cultura. A maioria tinha
cidadania europeia por origem familiar. Então não sofreram as restrições das políticas
migratórias.
Ao ser indagada se é um bom negócio
viver na França, Gisele responde que, se o
objetivo é ganhar dinheiro, os entrevistados
disseram que o país não é este lugar. A vida
pode ser até um pouco mais difícil e levar a
uma perda de status.
Ela conversou com uma jornalista que
trabalhava em uma revista no Brasil e que na
França foi garçonete e babá. E também com
uma economista que era professora universitária no Brasil e que estava fazendo faxina
na França para se manter enquanto fazia o
doutorado, pois não tinha bolsa de estudos.
“Então têm muitos aspectos em jogo, além
do financeiro”, garantiu.
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