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Neste relatório de pesquisa, abordaremos algumas das principais características do processo 

de reconversão econômica, desconcentração industrial na cidade de São Paulo, crescimento de 

seu setor de serviços e de como estas transformações vinculam-se à mobilidade espacial da 

população, não apenas com mobilidades intra-urbanas que tem feito crescer o anel periférico 

da cidade de São Paulo, mas sobretudo com a atração e absorção de um novo tipo de 

trabalhador imigrante internacional. Buscaremos chamar a atenção não apenas para o 

entendimento da dinâmica urbana do município de São Paulo e de seu processo de 

crescimento na periferia, mas também para o conhecimento de transformações recentes nos 

anéis central e interior, com importantes repercussões do ponto de vista da migração 

internacional e da produção do espaço urbano. Por fim, deteremos nossa reflexão no processo 

de produção territorialidades de imigrantes haitianos e bolivianos, através da ocupação de 

espaços públicos em atividades culturais e comerciais.   

Essas reflexões são produto de investigação ainda em curso sobre a nova face das migrações 

internacionais na cidade de São Paulo, iniciada em Março de 2017, no âmbito da participação 

do Observatório das Metrópoles (PUC – SP) no Projeto PIPEQ, da PUC – SP. Essa 

investigação iniciou-se com um trabalho de campo no distrito do Pari, região central do 

município de São Paulo. As análises e entrevistas realizadas sobre o território do Pari 

revelaram aspectos de um processo de reconversão econômica com impactos em toda a 

Região Metropolitana de São Paulo. Optamos, no entanto, por concentrar, inicialmente, nossa 

análise no município de São Paulo, especialmente em um eixo espacial que abrange desde a 

baixada do Glicério (região da Sé, centro de São Paulo), até o início da Zona Leste (bairros 



como Penha e Artur Alvim). A eleição deste eixo não se deu aleatoriamente: trata-se da 

porção do território do município de São Paulo que concentra os principais espaços de 

acolhida e acompanhamento a imigrantes internacionais, perto dos quais concentram-se 

também as residências destes imigrantes. Igualmente, é a região que têm sido a ponta de lança 

deste processo de reconversão econômica que altera a produção econômica, a produção do 

espaço e a face dos imigrantes internacionais na cidade.  

Nesta primeira etapa da investigação, priorizamos a leitura teórica sobre a reconversão 

econômica, a produção do espaço nos distritos centrais da cidade de São Paulo e as novas 

mobilidades internacionais na cidade; ademais, buscamos investigar, no campo fértil dos 

distritos envolvidos nesses processos, os principais sujeitos sociais desta dinâmica: 

representantes de distintos fluxos imigratórios, de espaços de acolhimento públicos, privados, 

religiosos e da sociedade civil, de ativistas e militantes sobre o tema das migrações, refúgio e 

direitos humanos e de migrantes internos. Combinamos com isso, a leitura teórica com o 

trabalho de campo, igualmente teórico, mas com metodologias próprias, como as entrevistas 

em profundidade e a observação participante. Com o desafio, enfim, de se construir relações 

de convívio e de confiança com esses sujeitos sociais de modo a se superar as barreiras 

sociais, geográficas e políticas existentes em torno à alteridade.  

 

 

Reconversão econômica e transformações na produção do espaço 

 

O processo migratório, tanto interno como internacional, na cidade de São Paulo refere-se 

diretamente ao processo desigual de produção do espaço e de disputa pela cidade. Em outras 

palavras, a migração é produto e produtora da forma com que se organiza o espaço urbano em 

São Paulo. Igualmente, o espaço – ou o local que os diferentes fluxos ocuparão no espaço – é 

um elemento diferenciador importantíssimo dos fluxos, apontando seus distintos capitais 

sociais e econômicos – e suas distintas formas de produzir existência e território na cidade.  

O crescimento urbano de São Paulo e a ocupação crescente, de uma forma caracterizada por 

precariedade e segregação, de sua área periférica, é um processo geral que apresenta 

importantes especificidades temporais, desde os anos de 1940.  



“Foi a partir de 1940 que se alterou significativamente o padrão de crescimento 

urbano em direção á periferia, deixando a idade apta a um outro modelo de 

industrialização, aliás acelerada, que projetou novos centros fabris em vários pontos 

do município. É dessa época que o tripé loteamento de periferia, muitas vezes 

clandestino, casas próprias e autoconstrução configurou a extensão e a dispersão do 

espaço urbano. A cidade modificou-se, o sistema viário se expandiu, o transporte 

coletivo escolhido passou a ser o ônibus, os locais de trabalho se diversificaram e as 

alternativas habitacionais para os trabalhadores tornaram-se também variadas. A Lei 

do Inquilinato (1942), ao congelar os aluguéis, tornou o mercado pouco atraente 

para investimento dos proprietários. Dessa forma, a autoconstrução se intensifica e, 

especialmente após 1960 – quando se acentuam as migrações, dá-se grande aumento 

demográfico e a indústria automobilística exige novos investimentos no sistema 

viário – , a cidade assume cada vez mais o feitio de metrópole” (VÉRAS, 2004, ps. 

358-359). 

Os referidos “novos pontos fabris” estão diretamente associados à produção de uma 

determinada morfologia urbana em regiões como Brás, Pari e Bom Retiro, que a reconversão 

econômica irá alterar. É a partir deste momento, portanto, que se intensificará o processo de 

ocupação das áreas mais distantes do centro urbano, isso é, seu anel periférico. É importante 

considerar que, pelas características do controle e da posse de terras nas grandes cidades 

brasileiras, pelo caráter seletivo e elitista das políticas urbanas vigentes ao longo das últimas 

décadas e pela própria natureza vulnerável dos ocupantes, trata-se, fundamentalmente, de um 

processo de ocupação irregular (PASTERNAK, 2010). 

Esse processo foi levado à cabo também pelos imigrantes recém-chegados à cidades, em 

contexto de ausência tanto de políticas públicas específicas como de acesso à moradia em 

condições dignas e próxima ao centro urbano.  

“Também a procura por áreas ainda não ocupadas se intensificou com o aumento da 

migração rural-urbana e a expansão do emprego industrial na metrópole de São 

Paulo, que estimulou a concentração urbana de famílias de baixa renda na periferia. 

Essa periferia cresceu, então, sem a intervenção do planejamento urbano, por meio 

de uma sucessão de loteamentos, muitos deles dito irregulares por não atenderem às 

legislações urbanas e ambientais vigentes ou irregulares por ocuparem lotes 

clandestinos, sem título de domínio” (BRUNA, 2010, p. 369). 

A permanência deste processo e a seletividade e elitismo das políticas urbanas e habitacionais, 

salvo articulações específicas importantes mas incapazes, no entanto, de alterar a lógica da 

produção do espaço na cidade, têm promovido a distensão do tecido urbano em duas esferas 

absolutamente vinculadas do ponto de vista da dinâmica de reprodução do espaço urbano em 

seu sentido econômico, político e institucional: a cidade legal e a cidade ilegal. Essa 

contradição urbana vê-se agravada a partir da década de 1970, quando transformações 

econômicas internacionais impactam decisivamente na economia dependente brasileira, 

rompendo a vinculação até então existente entre mobilidade espacial (migração rural – 



urbana) e mobilidade social da população. Essa ruptura está diretamente ligada ao desmonte 

progressivo da indústria nacional e da diminuição do tamanho do estado na economia. 

“Até meados da década de 70, a compra de um lote periférico e a autoconstrução 

permitiam o acesso à casa própria de grande parte dos trabalhadores paulistanos. E 

esses loteamentos, geralmente, eram implantados sem atender à legislação vigente. 

A redução dos salários, aliada ao aumento do preço da terra e às restrições legais da 

lei de Zoneamento de 1972, diminuiu a oferta de lotes no município de São Paulo, 

que cresceu nos demais municípios da Região Metropolitana. Os loteamentos 

irregulares foram um bom negócio imobiliário, aproveitando-se da expansão e 

valorização da terra urbana. Mas, além de problemas ambientais e da dificuldade de 

extensão das redes de infraestrutura, a clandestinidade e a irregularidade impedem o 

registro e a obtenção de escritura pelos compradores” (PASTERNAK, 2010, p. 414). 

Como afirmado por Bruna (2004), o crescimento urbano da cidade de São Paulo promoveu a 

urbanização também das cidades da Região Metropolitana de São Paulo, sobretudo a partir de 

loteamentos irregulares.  

Esse crescimento, emanado a partir da dinâmica econômica e espacial do município de São 

Paulo, não é homogêneo nem no tempo e nem no espaço, mas pelo contrário apresenta 

importantes especificidades segundo a década e o anel, na cidade de São Paulo. O anel 

central, por exemplo, tem sua população acrescida de 319.117 pessoas em 1960 para 373.790 

pessoas em 2017. Pouco cresce também o anel intermediário, tendo sua população passado de 

1.022.152 pessoas em 1960 para 1.465.705 pessoas em 2017. O anel interior, por seu lado, vê 

sua população residente diminuir de 1960, quando contava com 684.762 pessoas, a 2017, 

quando apresenta 681.927 pessoas. A Tabela 1 apresenta dados da evolução populacional do 

município de São Paulo segundo anéis. 

Tabela 1 – População residente segundo anéis no município de São Paulo (1960 – 2017).  

 

Fonte: IBGE: Censos Demográficos de 1960 a 2010; Estimativas Populacionais de 2017. Elaboração: 

próprio autor, 2017. 

 

Chama a atenção, ainda segundo a Tabela 1, o crescimento elevado da população residente 

nos anéis exterior e periférico. Enquanto no anel exterior a população residente passa de 

Anel 1960 1970 1980 1991 2000 2010 2017

Central 319117 341752 426283 384048 318599 360266 375790

Interior 684762 689930 781578 686610 583956 648269 681927

Intermediário 1022152 1346527 1529230 1413723 1316367 1426682 1465705

Exterior 1280277 2191068 2983114 3265900 3304779 3414917 3471517

Periférico 407557 1359929 2773021 3860378 4911845 5403336 5709902

Total 3713865 5929206 8493226 9610659 10435546 11253470 11704841



1.280.277 pessoas em 1960 para 3.471.517 pessoas em 2017, no anel periférico sua população 

residente cresce de 407.557 pessoas para impressionantes 5.709.902 pessoas de 1960 a 2017.  

O crescimento urbano concentrado nos anéis exterior e periférico é melhor percebido quando 

avaliamos a proporção da população residente nos anéis em relação ao população total do 

município. O anel exterior representava, em 1960, 34,47% da população da capital paulista 

(sendo naquele então o anel mais populoso da cidade), passando a representar, em 2017, 

29,66% da população total da cidade. Não obstante ter crescido tanto em termos absoluto, 

diminui sua participação relativa em razão do crescimento ainda maior do anel periférico, que 

passa de 10,97% da população total do município em 1960 para 48,78% em 2017. 

Atualmente, um em cada dois moradores da capital paulista reside em seu anel periférico. A 

Tabela 2 apresenta a evolução da proporção da população residente nos anéis em relação à 

população total do município de São Paulo. 

Tabela 2 – Evolução da população residente nos anéis no município de São Paulo (% da 

população residente total, 1960 – 2017). 

 

Fonte: IBGE: Censos Demográficos de 1960 a 2010; Estimativas Populacionais de 2017. Elaboração: 

próprio autor, 2017. 

 

A análise das taxas de crescimento anuais da população revela que, além de não ser 

homogêneo no espaço, o crescimento urbano na cidade de São Paulo também não é um 

processo homogêneo no tempo.  

O peso do anel periférico na cidade de São Paulo nota-se também em suas taxas de 

crescimento populacional. Especialmente nas décadas de 60, 70, 80 e 90, é a força do 

crescimento do anel periférico o que eleva o crescimento do município como um todo, 

situando a taxa municipal acima de todas as taxas dos anéis. Mesmo quando os anéis passam 

a ter taxas de crescimento negativas, como na década de 80 e 90, a taxa do município segue 

Anel 1960 1970 1980 1991 2000 2010 2017

Central 8,59 5,76 5,02 4,00 3,05 3,20 3,21

Interior 18,44 11,64 9,20 7,14 5,60 5,76 5,83

Intermediário 27,52 22,71 18,01 14,71 12,61 12,68 12,52

Exterior 34,47 36,95 35,12 33,98 31,67 30,35 29,66

Periférico 10,97 22,94 32,65 40,17 47,07 48,01 48,78

Total 100 100 100 100 100 100 100



sendo positiva em razão exclusivamente do crescimento do anel periférico, conforme pode ser 

visto na Tabela 3. 

Tabela 3 – Taxas geométricas de crescimento anual da população de São Paulo segundo 

anéis (1960 – 2017). 

 

Fonte: IBGE: Censos Demográficos de 1960 a 2010; Estimativas Populacionais de 2017. Elaboração: 

próprio autor, 2017. 

 

A Tabela 3 indica o peso do anel periférico também sobre as taxas de crescimento anuais da 

população do município de São Paulo como um todo. Todos os anéis apresentam taxas de 

crescimento inferiores às do município (exceto o anel exterior na década de 1960), justamente 

por conta do crescimento do anel periférico inflar essa média municipal. Importante ressaltar 

que estamos tratando de taxas altas de crescimento de um montante populacional cada vez 

maior, equivalente, já em 2017, a praticamente metade da população do município. 

Também cabe registro que o anel central reverteu, na primeira década do século XXI, sua 

tendência de crescimento negativo, vigente desde a década de 1970. Isso indica um processo 

de reocupação do centro relacionado a um maior adensamento populacional nessa região, que 

nos faz refletir sobre a qualidade das moradias, e a um processo de expansão imobiliária, que 

nos remete, por outro lado, à quantidade de moradias. Mesmo no auge do processo de 

crescimento urbano em áreas de periferia da cidade, o centro sempre contou com uma 

quantidade significativa de imóveis desocupados e áreas ainda não construídas. Retornaremos 

a este tema em breve. 

O crescimento urbano em área periférica tem como principal característica a exclusão dos 

moradores da esfera legal da cidade, em outras palavras, a predominância dos loteamentos 

irregulares na região. Analisando a evolução desta modalidade de ocupação do solo urbano ao 

longo do século XX, Pasternak (2010) apresenta importantes dados sobre onde e quando se 

formam os loteamentos irregulares na cidade, e aponta que a sua maior concentração no anel 

Anel 1960-70 1970-80 1980-91 1991-00 2000-10 2010-17

Central 0,69 2,23 -0,94 -2,05 1,24 0,60

Interior 0,08 1,26 -1,17 -1,78 1,05 0,73

Intermediário 2,79 1,28 -0,71 -0,79 0,81 0,39

Exterior 5,52 3,13 0,83 0,13 0,33 0,24

Periférico 12,81 7,39 3,05 2,71 0,96 0,79

Total 4,79 3,66 1,13 0,92 0,76 0,56



periférico é uma característica urbana de São Paulo desde a década de 1940. Até esse 

momento, era no anel exterior e mesmo no intermediário onde se concentravam os 

loteamentos irregulares. Desde então, estes passam a se concentrar no anel periférico, 

apontando uma maior capacidade de a dinâmica econômica e populacional do município de 

São Paulo incidir sobre áreas cada vez mais distantes.  

“Esse padrão periférico, aliado a uma moradia precária em loteamento irregular, 

longe de representar ausência de planejamento, responde a uma estratégia de 

acumulação. Viabiliza o assentamento de amplos contingentes de mão de obra em 

loteamentos destituídos de tudo, através da compra de lotes irregulares ou 

clandestinos e da autoconstrução da moradia. A opção pelo automóvel, expressa no 

Plano de Avenidas de Prestes Maia, serviu às montadoras de duas formas: 

garantindo o mercado para o produto automóvel e barateando o custo da força de 

trabalho pela periferização da moradia, reduzindo os investimentos públicos e 

privados em habitação e infraestrutura” (PASTERNAK, 2010, ps. 393 e 394). 

É, no entanto, especialmente a partir da década de 1980 que o anel periférico torna-se 

predominante em termos dos loteamentos precários instalados na capital paulista. Se 

atualmente a maior parte (57,76%) dos loteamentos irregulares do município de São Paulo 

estão concentrados no anel periférico, apenas 21% deles existiam antes dos anos 1980. Essa 

diversidade dos loteamentos irregulares no tempo e no espaço é justamente o substrato teórico 

de quando dizemos “a periferia é datada”. 

Atualmente, parece haver uma diminuição do ímpeto do crescimento urbano no anel 

periférico.  

“Observando os lotes irregulares no tempo, nota-se que sua incidência foi maior nos 

anos 90, com 5.600 lotes irregulares por ano no período. Entre 1981 e 1990, a 

incidência foi também alta, de 5.165 lotes por ano. Ela desce sensivelmente nos anos 

2000, para pouco mais de 424 lotes por ano. A distribuição temporal é semelhante à 

do anel exterior, onde, também nos anos 90, deu-se a maior incidência do fenômeno 

(...). Os parcelamentos de solo estão gradualmente diminuindo na capital e indo para 

municípios limítrofes, onde o solo custa menos e as leis são mais brandas” 

(PASTERNAK, 2010, p. 401). 

Já na década de 1990, o município de São Paulo apresentou a menor taxa de crescimento 

anual da população de toda a Região Metropolitana de São Paulo (0,88%). Na década 

seguinte, São Paulo (0,75%), Carapicuíba (0,71%), São Caetano do Sul (0,65%), Santo André 

(0, 37%) e Osasco (0,21%) apresentavam as menores taxas, indicando ser justamente esses 

maiores municípios da RMSP o promotor do crescimento populacional dos demais 

municípios da RMSP.  

 



Conforme indicado nas Tabelas 1, 2 e 3, os anéis central e inferior do município de São Paulo 

passaram a ter, no século XXI, taxas de crescimento populacionais positivas (1,24% e 1,05% 

respectivamente), sendo justamente as maiores taxas dentre todos os anéis da cidade, 

inclusive do periférico. Igualmente, aumentaram a sua população residente revertendo a 

tendência de diminuição que se verificou nas últimas décadas do século XX.  

Esse crescimento recente do anel central
1
 e interior

2
 do município de São Paulo está 

associado, como dito, a um maior adensamento populacional em muitos domicílios já 

existentes e a um crescimento da oferta de unidades habitacionais nos distritos destes anéis. 

Ao longo do século XX, muitos destes distritos alteraram sua morfologia urbana, deixando de 

ser regiões industriais para se converterem em bairros residenciais e, outras ainda, 

converteram-se nas últimas décadas em regiões de comércio popular, formal e informal.  

O processo de reconversão econômica que condiciona estas alterações não é específico destes 

anéis, mas pelo contrário é um processo que caracteriza o município de São Paulo e a Região 

Metropolitana de São Paulo desde as últimas décadas do século XX, condicionando a 

diminuição da importância relativa da indústria no total dos empregos formais.  

De 1991 a 2015, os empregos formais da indústria passaram de 24,44% para 8,55% de todos 

os empregos formais do município de São Paulo. No mesmo período, passam de 30,73% para 

13,28% dos empregos formais da Região Metropolitana de São Paulo. Essa diminuição parece 

ter sido mais acentuada na década de 1990, tanto para a Região Metropolitana como para o 

município de São Paulo, que nos demais períodos, indicando um efeito da política econômica 

e comercial liberalizante da última década do século XX. Mas esse movimento não se inicia 

nos anos 90: Bógus (2004) aponta de forma muito clara a articulação entre a diminuição do 

peso da indústria na economia paulista e as transformações globais em curso na segunda 

metade do século XX.  

“No caso brasileiro, as mudanças em curso no cenário internacional, com a 

emergência do processo de reestruturação produtiva, produziram, entre outros 

efeitos, alterações nas relações de trabalho, na estrutura de empregos e na alocação 

dos trabalhadores nos centros urbanos metropolitanos. Tais centros têm apresentado, 

de um modo geral, transformações significativas, num esforço de se inserirem nessa 

dinâmica global, e muitos deles (especialmente no caso dos centros regionais) 

passaram a constituir polos de atração migratória, ‘desviando’ fluxos que, em 

décadas passadas, tinham como destino quase exclusivo as regiões metropolitanas. 

Considerando-se as diferenças regionais, as alterações vêm sendo maiores, ou pelo 

                                                           
1
 O anel central é formado por 6 distritos: Bela Vista, Consolação, Liberdade, República, Santa Cecília e Sé. 

2
 O anel interior é formado por 11 distritos: Barra Funda, Bom Retiro, Brás, Cambuci, Jardim Paulista, Mooca, 

Pari, Perdizes, Pinheiros e Vila Mariana.  



menos mais difundidas, em áreas urbanas das regiões já dotadas de maior 

dinamismo, como é o caso das cidades da região sudeste e, particularmente, do 

estado de São Paulo. Ali, os processos de desconcentração econômica e 

populacional, iniciados nos anos 70, ganharam maior impulso com o crescimento 

das cidades médias, a consolidação de importantes polos regionais e a formação de 

duas novas áreas metropolitanas, Campinas e Santos, com características muito 

semelhantes, em termos de estruturação, à região metropolitana de São Paulo” 

(BÓGUS, 2004, ps. 298 e 299). 

Segundo Bógus (2004), é importante considerar essa conjuntura não apenas como de uma 

desconcentração do emprego mas também de estagnação e crise da economia brasileira a 

partir dos anos 1980. “Ou seja, não se tratava apenas de desconcentração, mas de uma 

instabilidade crônica retratada na rápida flutuação do nível de atividade e na deterioração da 

capacidade de absorção dos mercados de trabalho, sobretudo nas grandes metrópoles” 

(BÓGUS, 2004, p. 299). 

Essa evolução do emprego formal da indústria no município de São Paulo, na Região 

Metropolitana de São Paulo e no estado de São Paulo pode ser visualizada na Tabela 4. 

Tabela 4 – Evolução do emprego formal na indústria no município de São Paulo, na 

Região Metropolitana de São Paulo e no estado de São Paulo (% dos empregos formais 

totais, 1991 – 2015). 

 

Fonte: PED DIEESE/SEADE, 1991 a 2015. Elaboração: próprio autor. 

 

Ano MSP RMSP ESP

1991 24,44 30,73 4,17

1992 21,7 28,08 3,85

1993 22,34 27,96 3,74

1994 21,9 28,3 4,63

1995 21,24 27,36 4,5

1996 19,6 25,53 4,56

1997 18,44 24,16 4,56

1998 16,88 22,17 4,28

1999 16,59 21,65 3,79

2000 16,02 21,2 3,84

2001 15,51 20,67 3,7

2002 14,66 19,58 3,4

2003 14,43 19,5 3,2

2004 14,53 19,98 3,07

2005 14,15 19,77 3,4

2006 12,8 18,4 3,6

2007 12,3 18,1 4,1

2008 11,9 17,5 4,6

2009 11,2 16,6 4,9

2010 11,1 16,6 5,2

2011 10,6 16 5,5

2012 10,18 15,19 5,23

2013 9,88 15,06 5,33

2014 9,36 14,31 5,23

2015 8,55 13,28 4,96



Em que pese a oscilação da taxa de desemprego nas regiões analisadas, a mão de obra 

liberada do emprego formal na indústria encontrou absorção nos setores do comércio e de 

serviços, sob condições de trabalho e de remuneração, em termos gerais, inferiores e mais 

precárias às do emprego na indústria. Esse processo impacta diretamente os municípios da 

Região Metropolitana de São Paulo, com a diminuição das taxas de crescimento anual da 

população em municípios como Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. 

Os empregos formais no setor de comércio passam, na cidade de São Paulo, de 11,32% do 

total dos empregos formais em 1991 para 17,17% dos empregos formais no ano de 2015. Na 

Região Metropolitana de São Paulo, esse crescimento é de 11,03% para 18,3% no mesmo 

período. Trajetória semelhante ocorre no estado de São Paulo, em que esses empregos passam 

de 12,26% do total para 19,78% do total entre 1991 e 2015. Essa evolução do emprego formal 

no setor de comércio pode ser visualizada na Tabela 5. 

Tabela 5 - Evolução do emprego formal no comércio no município de São Paulo, na 

Região Metropolitana de São Paulo e no estado de São Paulo (% dos empregos formais 

totais, 1991 – 2015). 

 

Fonte: PED DIEESE/SEADE, 1991 a 2015. Elaboração: próprio autor. 

 

Ano MSP RMSP ESP

1991 11,32 11,03 12,26

1992 11,01 10,75 11,9

1993 11,14 10,99 12,1

1994 12,75 12,37 13,49

1995 13,67 13,4 14,19

1996 14 13,91 14,72

1997 14,44 14,1 15,25

1998 14,7 14,38 15,69

1999 14,82 14,49 15,88

2000 15,58 15,12 16,4

2001 16,22 15,67 16,95

2002 15,69 15,7 17,16

2003 16,71 16,36 17,79

2004 17,15 16,81 18,2

2005 17,42 17,32 18,73

2006 17,2 17,2 18,6

2007 17,3 17,5 18,7

2008 17,3 17,6 19

2009 17,5 17,8 19,2

2010 17,7 18 19,3

2011 17,4 18 19,3

2012 17,46 18,1 19,46

2013 17,48 18,12 19,56

2014 17,32 18,2 19,72

2015 17,17 18,3 19,78



Crescimento mais significativo ainda ocorre na proporção do setor de serviços frente ao total 

dos empregos formais, tanto no município de São Paulo como na Região Metropolitana de 

São Paulo e no estado de São Paulo. 

O emprego formal no setor de serviços cresce de 50,04% do total dos empregos em 1991 para 

68,41% do total em 2015, no município de São Paulo. Na Região Metropolitana de São Paulo, 

essa proporção passou de 45,23% em 1991 para 62,83% em 2015. No estado de São Paulo, 

passa de 41,55% para 54,5% no mesmo período. Também é na década de 1990 em que esse 

crescimento se dá de forma mais intensa, nas três regiões analisadas. Essa evolução do 

emprego formal no setor de serviços pode ser visualizada na Tabela 6. 

Tabela 6 - Evolução do emprego formal no setor de serviços no município de São Paulo, 

na Região Metropolitana de São Paulo e no estado de São Paulo (% dos empregos 

formais totais, 1991 – 2015). 

 

Fonte: PED DIEESE/SEADE, 1991 a 2015. Elaboração: próprio autor. 

 

Essas alterações, associadas à reconversão econômica no município de São Paulo e na Região 

Metropolitana de São Paulo, mais que deslocar a força de trabalho entre os diferentes setores 

da economia, alteram a composição do mercado de trabalho, expulsando trabalhadores de um 

perfil e absorvendo trabalhadores de outros perfis. Neste sentido, os distritos do município de 

Ano MSP RMSP ESP

1991 50,04 45,23 41,55

1992 51,55 46,7 42,49

1993 49,34 45,16 41,14

1994 55,96 50,74 44,47

1995 58,65 53,14 47,81

1996 60,56 55,17 49,12

1997 61,43 56,5 49,94

1998 63,26 58,59 51,59

1999 63,95 59,46 52,08

2000 63,68 59,26 51,84

2001 63,74 59,39 52

2002 65,1 60,78 52,85

2003 64,91 60,3 52,33

2004 64,59 59,59 51,19

2005 64,44 59,17 50,94

2006 65,6 60,2 51,5

2007 65,5 59,9 51,1

2008 65,4 59,7 51

2009 65,4 59,9 51,6

2010 65,1 59,6 51,6

2011 65,3 59,8 51,6

2012 65,98 60,77 52,47

2013 66,06 60,67 52,57

2014 66,99 61,56 53,31

2015 68,41 62,83 54,5



São Paulo que passam por processo de expansão do comércio popular, formal ou informal, e 

de atividades como a da produção têxtil em precárias oficinas de costura atraem e absorvem 

trabalhadores frequentemente imigrantes. É essa alteração no perfil do trabalhador atraído e 

absorvido que associa o processo de reconversão econômica à emergência de novos fluxos 

imigratórios e de refúgio no município de São Paulo. 

 

Figura 1 – O Pari do comércio: ônibus de comerciantes de todo o Brasil estacionados no 

que já foi o pátio da Paróquia, São Paulo – SP (2017). 

 

Foto: pesquisa de campo (Luís Felipe Aires Magalhães). 

 

Figura 2 – A Paróquia e o shopping popular: distintas territorialidades no bairro do 

Pari, São Paulo – SP (2017). 

 

Foto: pesquisa de campo (Luís Felipe Aires Magalhães). 

 



 

 

 

Figura 3 – Antiga área da Paróquia, arrendada e sub-arrendada para o comércio 

popular do Pari, São Paulo – SP (2017). 

 

Foto: pesquisa de campo (Luís Felipe Aires Magalhães). 

 

 

Migração e refúgio na São Paulo do século XXI 

 

Nos últimos anos, transformações na divisão internacional do trabalho têm promovido 

repercussões na dinâmica das migrações internacionais (MAGALHÃES e BARNINGER, 

2016). A crise econômica que acometeu os países centrais do capitalismo global pós 

2007/2008 promoveu uma deterioração das relações de trabalho que se abateu principalmente 

sobre a parcela do mundo do trabalho formada por trabalhadores imigrantes (CANALES, 

2015; COVARRUBIAS, 2010). Como consequência, agravou-se a discriminação a estes 

imigrantes (CANALES, 2015), diminuiu o volume de remessas de migrantes para os países 

de origem (CEPAL, 2009) e novas mobilidades da migração internacional emergiram 

(BAENINGER, 2016), com novas fases e faces da migração internacional (BAENINGER, 

2012), tais como a migração de retorno e a reemigrarão (FERNANDES e CASTRO, 2013). 

A intensificação de instabilidades sociais e políticas, a emergência de conflitos armados e a 

perseguição a grupos étnicos, políticos, religiosos e culturais seguem produzindo movimentos 

de refugiados, aos quais também se impõem as restrições crescentes à entrada na União 

Europeia e nos Estados Unidos. Nesse cenário, o Brasil tem se inserido também na dinâmica 

da mobilidade internacional de refúgio. A vinculação do Estado brasileiro aos tratados 



internacionais de refúgio e a Lei n. 9.474/1997 (Estatuto Jurídico do Refugiado) trouxeram 

também novos povos para o país, como os atuais solicitantes de refúgio venezuelanos. 

 

Figura 4 – Solicitante de refúgio venezuelana apontando no mapa a trajetória até 

São Paulo – SP (2017). 

 

Foto: pesquisa de campo (Luís Felipe Aires Magalhães). 

 

Nesse contexto, a cidade de São Paulo tem se consolidado como destino para imigrantes 

internacionais e refugiados, em razão de uma nova realocação geopolítica do Brasil nos 

últimos anos (BAENINGER, 2016), não apenas em contexto latino-americano como também 

global (MAGALHÃES, 2017).  

Figura 5 – A “Copa dos Refugiados”: diversidade e celebração do esporte no 

refúgio encontrado em São Paulo – SP (2017). 

 

Foto: pesquisa de campo (Luís Felipe Aires Magalhães). 

 

 



Dentro do contexto brasileiro, fluxos como o de haitianos (MAGALHÃES, 2017) e de 

senegaleses (TEDESCO e GRZYBOVSKY, 2013) manifestaram maior dispersão pelo 

território, atenuando essa tendência apenas com o crescimento do desemprego nas principais 

UFs após 2015. A concentração espacial em São Paulo, manifestada por fluxos mais antigos 

como de peruanos e bolivianos, foi seguida também pelos refugiados sírios e fluxos africanos 

menores, como de moçambicanos, angolanos e congoleses. 

Figura 6 – Anúncio de novela angolana no coração de São Paulo – SP (2017). 

 

Foto: pesquisa de campo (Luís Felipe Aires Magalhães). 

 

Em resumo, imigrantes de países como Haiti, Senegal e Gana, e refugiados sírios, angolanos, 

colombianos e congoleses (SINCRE, 2015; BÓGUS e MOZINE, 2016) integram o mosaico 

da imigração e do refúgio em São Paulo nos anos recentes. Essas novas chegadas se somam 

às outras anteriores, como a de peruanos, bolivianos e paraguaios, que seguem aportando à 

cidade a partir de redes sociais já estabelecidas e presenças consolidadas em determinados 

segmentos do mundo do trabalho, ainda que precários.  

 



 

 

Figura 7 – Vendedor ambulante senegalês no distrito da República, São Paulo – 

SP (2017). 

 

Foto: pesquisa de campo (Luís Felipe Aires Magalhães). 

 

 

A paisagem urbana e social de diversos bairros do município de São Paulo vê-se, assim, 

transformada com a chegada de novas nacionalidades e sua presença no comércio, na 

indústria da costura e em empreendimentos étnicos como os restaurantes e salões de beleza. 

Tal processo está em curso desde o final do século XX e se reforça neste século XXI, 

envolvendo de forma mais direta distritos da região central de São Paulo, como Bom Retiro, 

Liberdade, Pari, Brás, República e Sé.  

 

Figura 8 – Uma rede migratória já consolidada: tradicional festa sul-coreana no bairro 

do Bom Retiro, São Paulo – SP (2017). 

 



Foto: pesquisa de campo (Luís Felipe Aires Magalhães). 

 

A transformação urbana e social nesses distritos, por sua vez, guarda íntima relação com um 

processo anterior de desconcentração industrial, de expansão do setor terciário na cidade e dos 

processos atuais de reestruturação produtiva, onde São Paulo é o coração da indústria 

financeira do país (PACHECO, 1998). A inserção laboral da população imigrante também se 

articula a estas transformações da produção global (SASSEN, 1998). 

 

Figura 9 – Na Barra Funda, um centro voltado ao acolhimento e ao encaminhamento ao 

mercado de trabalho. 

 

Foto: pesquisa de campo (Luís Felipe Aires Magalhães). 

 

Considerando a heterogeneidade dos processos sociais migratórios, sua distribuição espacial, 

sua concentração e as diferentes nacionalidades, a pesquisa exploratória qualitativa 

considerou em seu arcabouço teórico-metodológico, os seguintes pressupostos teóricos:  

1) a heterogeneidade dos fluxos migratórios  (Castles e Miller, 2003);  

2) a inserção diferenciada do imigrante no mercado de trabalho informal a partir das 

redes sociais (Guarnizo et all, 2003) e das relações de gênero (PERES, 2016); 

3) a formação de economia étnica (Bonacick, 1972; Waldinger, 1993; Portes e Landolt, 

1996), com a conformação de nichos étnicos, onde também operam relações de 

gênero; 

4) a formação e ocupação de espaços públicos, nos quais as manifestações culturais 

destes grupos imigrantes interagem socialmente, em atos e eventos em que as relações 

de gênero também estão presentes. 

 



 

Figura 10 – A Mesquita do Brás, no coração do Pari, ao lado do hotel para comerciantes 

populares de todo o Brasil (2017). 

 

Foto: pesquisa de campo (Luís Felipe Aires Magalhães). 

 

 

Imigração haitiana 

A imigração haitiana no Brasil é um fenômeno social que, embora recente (os primeiros 

registros desta presença no país são do final de 2010), insere-se em um contexto de diversos 

processos históricos de emigração (Cuba, República Dominicana, Estados Unidos, Canadá, 

França e Bahamas) que, desde meados do século XIX têm produzido no Haiti uma tradição 

migrante. No Brasil, pelo menos 85 mil haitianos e haitianas tiveram no país local de destino 

ou de trânsito, ressaltando a existência de estratégias migratórias internas no Brasil e mesmo 

para outros países. Em que pese um perfil social e demográfico inicial caracterizados por 

chegada indocumentada ao Brasil e condições muito precárias de acolhimento na fronteira do 

Brasil com o Peru, atualmente esse perfil tem se alterado, especialmente por efeito das 

Resoluções Normativas 97 e 102 do CNIg, que operam, via expansão da emissão de vistos no 

Brasil, no Haiti e em outros países (Peru, Equador, Bolívia e República Dominicana), a 

mudança na migração de uma via terrestre para a via aérea.  

Em 2015, último ano para o qual há dados disponíveis do Ministério do Trabalho e Emprego 

(MTE) sobre trabalhadores estrangeiros admitidos no mercado formal de trabalho brasileiro, 



São Paulo ocupa a segunda posição na relação das cidades que mais admitiram trabalhadores 

e trabalhadoras haitianas no mercado formal de trabalho. Beneficiada certamente da 

diminuição radical no número de contratações de haitianos e haitianos pela agroindústria 

catarinense (Chapecó figurava constantemente em segundo lugar nessa relação e em 2015 

sequer aparece entre as dez principais cidades), São Paulo admite esses trabalhadores nos 

setores da construção civil e de alimentação e restaurantes. As mulheres haitianas ocupam 

predominantemente postos de cozinheiras em restaurantes e faxineiras em estabelecimentos 

terciários. São, no entanto, as mulheres haitianas as maiores responsáveis por dois fenômenos 

sociais características da migração haitiana em São Paulo: a formação de um território étnico 

a partir de sua concentração em um espaço público físico apropriado e vivido (BOURDIEU, 

1997) e as manifestações, nestes espaços, de práticas transnacionais (CANALES, 2015). O 

principal desses espaços é a Baixada do Glicério. 

Na Baixada do Glicério, região limite entre os distritos da Liberdade e da Sé, na região central 

de São Paulo, a apropriação do espaço público por haitianos e haitianas dá-se em decorrência 

da presença no local da Missão Paz, principal espaço de acolhimento de imigrantes na cidade 

e no país.  

Figura 11 – Missão Paz: território de encontros e recomeço na Baixada do 

Glicério, São Paulo – SP (2017). 

 

Foto: pesquisa de campo (Luís Felipe Aires Magalhães). 

 

 

Ao redor da Igreja Nossa Senhora da Paz, onde está situada a Missão Paz, a paisagem urbana 

e social vê-se, desde 2010, redesenhada, predominando atualmente população imigrante 

haitiana. Espaços como a rua dos Estudantes, rua Conde de Sarzedas, rua do Glicério e rua 



Dr. Lund apresentam intensa atividade comercial de negócios típicos da comunidade haitiana, 

como pequenas lojas de envio de remessas de migrantes, barbearias, salões de beleza, lojas de 

conserto de bicicletas e restaurantes. A formação desse espaço público identitário haitiano é, 

também, decorrência do enorme adensamento domiciliar: a existência nessa região de cortiços 

e de casas coabitadas faz das calçadas o espaço de convivência, dado que as casas são, muitas 

vezes, utilizadas exclusivamente para o descanso e repouso
3
. É neste contexto em que as 

mulheres haitianas são mais visíveis. Na rua do Glicério, onde situa-se a Missão Paz, é onde 

essa presença é mais visível, e nela as “Madanm Sara” mostram a face mais evidente do 

caráter transnacional dessa mobilidade. Por “Madanm Sara” são chamadas as mulheres 

haitianas que preparam e comercializam alimentos e refeições em Porto Príncipe e em todo o 

Haiti. São elas quem fornecem, em um contexto de escassez de restaurantes e insegurança 

alimentar, a alimentação diária da maior parte das famílias haitianas. Segundo Thomaz 

(2010), “as Madanm sara são as comerciantes que garantem a oferta de produtos de boa parte 

dos mercados de Porto Príncipe. Conectam a capital com as regiões rurais do país e são as 

responsáveis até mesmo por circuitos existentes entre o Haiti e a República Dominicana, os 

Estados Unidos e o Panamá” (THOMAZ, 2010, p. 30). Não seria forçoso já incluir o Brasil e 

especificamente São Paulo no rol dessa conexão, ou, em outras palavras, no “espaço de vida” 

(COURGEAU, 1980; DOMENACH, 1996) da migração haitiana (MAGALHÃES, 2017). A 

capilaridade das “Madanm Sara” no território das cidades haitianas é tão grande que, no pós-

Terremoto de 2010, quando a Minustah não sabia precisamente como fazer levar os alimentos 

e medicamentos arrecadados mundialmente, foram elas que aliviaram, com seus produtos e 

sem qualquer procura e reconhecimento da Minustah, a situação de enorme vulnerabilidade na 

região da capital (THOMAZ, 2010). 

Ao redor da Missão Paz, essas mesmas “Madanm Sara” resignificam o território social da 

Baixada da Glicério e alteram a paisagem urbana da região: bananas da terra são fritas e 

cozidas em panelas enormes, espigas de milho são assadas em latões improvisados, doces de 

farinha e de coco preparados e vendidos nas calçadas, assim como “cremas”, bebida típica 

haitiana, e outras frutas. Nada disso havia antes da presença haitiana na região. As “Madanm 

Sara”, juntamente com todo o conjunto de negócios étnicos haitianos da região, mostram a 

vitalidade e importância da ação das mulheres para a reprodução social da comunidade 

                                                           
3
 A prática de revezamento das camas em domicílios excessivamente adensados remete-nos às condições mais 

precárias de formação e desenvolvimento do Modo de Produção Capitalista. Marx (1867/1988), referindo-se às 

mudança no processo produtivo voltadas à maior extração de mais-valia e aumento dos lucros, afirma que 
“começaram então a prática do trabalho noturno, revezando, sem solução de continuidade, a turma do dia pelo da 

noite o grupo diurno ia se estender nas camas ainda quentes que o grupo noturno ainda acabara de deixar, e vice 

e versa. Todo mundo diz em Lancashire, que as camas nunca esfriam” (MARX, 1867/1988, p. 876). 



haitiana. Tal conclusão dá-se somente com a elaboração de instrumentos de pesquisa de 

campo capazes de observar essas mulheres: a frieza dos números muitas vezes não nos 

permite vê-las. Peres (2016) sintetiza essa dificuldade de identificação das especificidades de 

gênero a partir das fontes tradicionais de pesquisa sobre migração: “as ‘fontes de dados 

tradicionais’, muitas vezes, por sua própria concepção, periodicidade, cobertura ou definição 

de conceitos, não se aplicam a um fluxo migratório feminino. Faz-se necessário, então, lançar 

mão de outros recursos metodológicos que superem as limitações dos censos demográficos” 

(PERES, 2016, p. 276). 

Em que pese essa importância, a participação das mulheres haitianas nas atividades culturais e 

políticas da comunidade não é frequente. A associação dos haitianos da cidade é bastante 

masculinizada, o que expressa uma relação de gênero em que às mulheres historicamente 

outras tarefas são atribuídas. Assim parece ser na associação de São Paulo, de outras cidades 

em outros estados do Brasil, e na própria capital haitiana, Porto Príncipe (MAGALHÃES, 

2017).  

 

Figura 12 – “Madanm Sara” em Porto Príncipe, Haiti (primeira foto) e na 

Baixada do Glicério (segunda e terceira fotos): faces da migração transnacional haitiana 

em São Paulo – SP (2017). 

 

Foto: pesquisa de campo (Luís Felipe Aires Magalhães). 

 

Imigração boliviana 

O fluxo e a comunidade boliviana em São Paulo, por serem já estabelecidos 

(remontam a meados do século XX), possuem outras características e outras formas de 

inserção laboral, construção de território, apropriação de espaços públicos e de participação 

das mulheres nas atividades culturais e políticas.   



 

Figura 12 – Centro Integrado do Imigrante, o “centro do boliviano”, no Brás, São 

Paulo – SP (2017). 

 

Foto: pesquisa de campo (Luís Felipe Aires Magalhães). 

 

No que se refere ao histórico da presença boliviana na cidade, Silva (1997), ressalta que  

A presença boliviana em São Paulo não constitui um fato novo. Embora ela tenha se 

tornado significativa somente a partir da década de 1980, pode-se dizer, contudo, 

que tal presença remonta ao início da década de 1950, quando já era possível 

constatar alguns bolivianos na cidade na condição de estudantes, os quais vieram 

estimulados pelo programa de intercâmbio cultural Brasil-Bolívia. Após o término 

dos estudos, muitos deles acabavam optando pela sua permanência na cidade, em 

razão das múltiplas ofertas de emprego encontradas naquele momento no mercado 

de trabalho paulistano. As razões pelas quais os bolivianos continuam deixando a 

Bolívia são múltiplas. Porém, os fatores de ordem econômica são preponderantes na 

decisão de emigrar, já que o mercado de trabalho brasileiro, mesmo na denominada 

"década perdida", ou seja, a de 1980, oferecia mais oportunidades de emprego do 

que o mercado de trabalho boliviano, já que o país enfrentava uma profunda crise 

econômica, com altos índices de inflação e desemprego (Silva, 2006, p.159-160). 

 

A imigração boliviana em São Paulo concentra-se atualmente nos setores da costura e venda 

de produção têxtil nos bairros do Brás, Pari e Bom Retiro. Nesses distritos, que também se 

localizam na região central da cidade, dividem o território com outros imigrantes latino-

americanos (peruanos e paraguaios), africanos (senegaleses e ganeses, principalmente) e 

asiáticos (chineses e sul-coreanos). As interações sociais entre esses grupos migrantes 

restringem-se às relações de trabalho: paraguaios, peruanos e bolivianos produzem as roupas 

contratados por chineses e sul-coreanos em instalações que pertencem à comunidade árabe; as 

roupas são vendidas também por senegaleses e ganeses, formal e informalmente, na extensão 

das ruas Rangel Pestana e Celso Garcia. Na costura, homens e mulheres dividem oficinas 

caracterizadas por insalubridade do ar, intensa atividade laboral, longas jornadas e sistemas 

diferenciados de remuneração. Embora seja um fluxo mais antigo, em trabalhos de campo 



anteriores pudemos concluir que sua manutenção é essencial para o funcionamento das 

relações de dominação econômica no trabalho: atualmente, as redes de contratação operam 

desde a Bolívia, recrutando pessoas que já realizavam o trabalho na costura. A viagem ao 

Brasil e a primeira residência criam uma dívida do trabalhador com o seu recrutador 

(frequentemente um amigo ou alguém conhecido e próspero na comunidade, também ela 

transnacional, não obstante ser um país vizinho) e um laço de dependência que impede a saída 

do trabalho da costura.  

O sistema de pagamento depende diretamente da condição do trabalho: se informal, depende 

do número de peças produzidas (geralmente é pago R$1,50 por camisa e R$2,00 por peças 

maiores) ou mesmo do número de costuras realizadas (R$0,25 por parte da peça costurada). 

As jornadas de trabalho nesse caso costumam ser de 12 horas por dia ou mesmo mais. É na 

informalidade em que ocorre a residência na própria oficina, e isso é fundamental, como 

veremos a seguir, no âmbito das estratégias específicas construídas pelas trabalhadoras 

bolivianas. Se formal, a jornada oscila entre 40 e 50 horas semanais, com uma remuneração 

fixa de um salário mínimo mais prêmios por produtividade, vale transporte e vale 

alimentação. O controle do tempo é tão importante que as jornadas incluem frações de hora, 

sendo, predominantemente, das 07h às 16h48. Aos sábados, o trabalho é até as 12h, quando a 

partir de então abre-se a esses bairros uma intensa apropriação do espaço e construção, 

comercial e cultural, do território.  

 

Figura 13 – Pequeno mercado boliviano no bairro do Brás, São Paulo – SP 

(2017). 

 



Foto: pesquisa de campo (Luís Felipe Aires Magalhães). 

Formalidade e informalidade não são, neste contexto, excludentes. Seja do ponto de vista 

econômico, em que etapas informais somam-se até uma última etapa formal de 

comercialização, sob a qual o setor integra uma cadeia mercantil de valor que alimenta a 

acumulação comercial inclusive em outras regiões do país, seja do ponto de vista das relações 

de gênero, em que as mulheres tornam-se mais comuns na informalidade justamente pelas 

exigências da jornada de trabalho doméstico: o cuidado com as crianças é central para aquelas 

que escolhem residir nas oficinas e ter, com isso, seus filhos e filhas diante dos olhos.  

A partir das 12h de sábado até a noite de domingo, a comunidade boliviana busca ocupar os 

espaços públicos da região e fortalecer seus laços de solidariedade étnica. Dois espaços são 

mais ocupados, cada um a seu modo. Culturalmente, a Praça da Kantuta, na região do 

Canindé, bairro do Pari, reúne centenas de bolivianos e bolivianas. É nela em que ocorre a 

tradicional “Feira da Kantuta”, em que todos os domingos, das 11h às 19h, o mosaico 

gastronômico, artesanal e cultural da Bolívia é apresentado e reverenciado. Comercialmente, é 

a rua Coimbra, no Bairro do Brás, em que o espaço público é mais apropriado e utilizado. Em 

sua extensão, inúmeros restaurantes, casas de câmbio, lojas de envio de remessas, agências de 

companhias aéreas, salões de beleza e mesmo mercados étnicos, nos quais são vendidas 

batatas, milhos, frutas e cervejas, produzidas na Bolívia e transportadas em pequenos 

caminhões até São Paulo.  

 

Figura 14 – Salão de beleza étnico no Brás, São Paulo – SP (2017). 

 



Foto: pesquisa de campo (Luís Felipe Aires Magalhães). 

Na apropriação comercial do espaço, as mulheres ocupam, além do trabalho nas oficinas, 

trabalhos nos salões de beleza e na alimentação de calçada (nos restaurantes, formalizados, 

elas são raras). O trabalho nos salões revela uma divisão dos rendimentos totais que se 

assemelha ao trabalho nas oficinas de costura: as trabalhadoras informais residem no andar 

superior do salão e recebem 50% do valor de cada corte. O restante é do empregador, que 

paga o aluguel do espaço a proprietários que, segundo as entrevistadas, também são árabes. 

Em alguns casos, foram esses empregadores que tiveram que autorizar ou não as entrevistas 

de suas funcionárias. As mulheres, em termos gerais, são menos predominantes nos 

estabelecimentos da rua Coimbra. Mas é no final desta rua, no Centro Integrado do Imigrante, 

em que as mulheres são mais visíveis, seja como funcionárias do Centro, seja como 

demandantes de seus serviços de qualificação profissional, assistência médica e 

encaminhamento a órgão da prefeitura.  

O descanso do trabalho nas oficinas se dá nas feiras culturais, mas mesmo nessas as mulheres, 

bem mais que os homens, comercializam bens que conseguiram produzir em suas máquinas 

de costura próprias, comidas e artesanatos. “Descansam” trabalhando um pouco mais, 

perfazendo dessa forma uma tripla jornada de trabalho.  

 

Figura 15 – O Rap como expressão política dos imigrantes bolivianos e peruanos 

em São Paulo – SP (2017). 

 



Foto: pesquisa de campo (Luís Felipe Aires Magalhães). 

Na apropriação cultural do espaço, cabe destacar que a Feita da Kantuta ocorre no âmbito de 

uma intensa e organizada mobilização cultural. A comunidade boliviana em São Paulo possui 

não apenas uma Associação dos Residentes Bolivianos (que existe há 47 anos e está 

localizada no próprio Centro Integrado do Imigrante) como também a Associação Cultural 

Folclórica Bolívia Brasil, cuja missão é “promover a diversidade cultural e de valores 

religiosos que identificam o povo boliviano com suas tradições e raízes para futuras gerações” 

(ACFBB, 2017). Localizada no Canindé, mais próxima de onde ocorre a Feira da Kantuta, a 

Associação organiza festividades como a Festa da Independência da Bolívia (que geralmente 

ocorre no Memorial da América Latino, no primeiro final de semana de Agosto) e a Escolha 

da Rainha do Folclore Boliviano. Nesta escolha, 14 escolas e agremiações culturais da 

comunidade boliviana competem através de desfile, danças e perguntas sobre a cultura do 

país. As representantes destes grupos são jovens meninas, entre 15 e 20 anos, que carregam 

consigo a torcida de centenas de pessoas que, animadamente, lotam o auditório principal da 

Missão Paz.  

As relações de gênero no âmbito da Associação são visíveis: enquanto a diretoria é formada 

por apenas uma mulher, e os membros habilitados e destacados com camisas e crachás 

oficiais para a organização da Escolha da Rainha sejam também predominantemente homens, 

são as mulheres e meninas que competem entre si e carregam em seus passos de dança, 

vestimentas típicas e respostas aos jurados (também de maioria masculina) as esperanças de 

sua comunidade. São a maioria nas torcidas e são quem, na prática, tornam o espaço e a 

atividade possíveis.  

 

Figura 16 – A “Escolha da Rainha do Folclore Boliviano em São Paulo”: cultura, 

identidade e gênero em disputa em São Paulo – SP (2017). 

 

 



Foto: pesquisa de campo (Luís Felipe Aires Magalhães). 

Considerações Finais  

 

Neste relatório, buscamos associar as transformações urbanas na cidade de São Paulo às 

novas faces da migração internacional e do refúgio na capital paulista. A recomposição na 

estrutura do emprego à luz do processo de reconversão econômica ampliou o peso do setor de 

comércio e de serviços na economia da cidade e da Região Metropolitana de São Paulo, 

abrindo um amplo segmento ou nicho do mercado de trabalho local que é aquele 

caracterizado pela atração e absorção de trabalhadores imigrantes de outros países. Esses 

nichos tornam-se mais evidentes em determinados distritos da cidade, como a costura, que 

emprega bolivianos no Pari, no Brás e no Bom Retiro, o comércio de rua, que emprega 

senegaleses no Brás, na República e na Sé, e a construção civil, que emprega haitianos nos 

novos estabelecimentos imobiliários da cidade.  

Nesse novo mosaico étnico e social da cidade, caracterizado pela presença constante dos 

periféricos na periferia (BAENINGER, 2016; VILLEN, 2016), é importante cada vez mais 

considerar as especificidades existentes não apenas de um fluxo em relação a outro, mas 

também dentro de um mesmo fluxo: isso requer um olhar transversal capaz de envolver além 

da etnia, classe social e gênero. Na costura, por exemplo, um amplo leque de trajetórias e 

inserções laborais específicas definem a migração boliviana feminina a partir dela mesma. Os 

resultados preliminares apontam para uma reflexão sobre os significados da formalidade e 

informalidade nos nichos étnicos ocupados por essas mulheres, e sua vinculação à divisão 

internacional do trabalho através das cadeias mercantis de valor. Formalidade e informalidade 

não são dimensões tão distintas do processo de trabalho nestes nichos, e no que se refere ao 

trabalho feminino, os limiares entre eles apontam para estratégias pessoais decorrentes da 

dupla jornada de trabalho: mulheres optam pela informalidade para poder trabalhar em casa e 

permanecer próxima dos filhos. A presença de “recrutadores” na origem e no destino 

migratório constitui o universo laboral para diferentes inserções ocupacionais de mulheres 

ocupadas nos nichos étnicos da costura, dos restaurantes, dos salões de beleza e do comércio 

ambulante. A informalidade e o trabalho sem contrato já anunciam a inserção social de 

imigrantes em determinada rede migratória, o que o aprisiona em uma rede de trabalho 

informal. No nicho étnico da costura é evidente que a flexibilização da produção e o 

pagamento por peça reforçam a informalidade do trabalho, que está presente na produção 

global da cadeia do vestuário. É particularmente nesse nicho em que a opção pela 

informalidade se manifesta de forma mais clara, não apenas em decorrência da exigência do 



trabalho doméstico como também enquanto mecanismo para, trabalhando-se mais horas, obter 

uma renda superior, renda esta que a formalidade não permitiria. 

É importante também considerar a realidade específica dos novos refugiados na cidade de São 

Paulo. Não obstante possuírem origens, razões e trajetórias absolutamente específicas, muitas 

vezes acabam por dividir os mesmos nichos econômicos (como ocorre na maioria dos casos 

que envolvem refugiados africanos, por exemplo). Todavia, as redes construídas 

historicamente por esses sujeitos seguem sendo capazes de garantir inserções laborais e 

interações sociais diferenciadas, além de mobilizarem recursos étnicos (econômicos, políticos 

e culturais) capazes de redefinir a própria produção do território, como é o caso dos 

bolivianos na rua Coimbra, dos sul-coreanos no Bom Retiro e dos haitianos na Baixada do 

Glicério. Cada vez mais a cidade se transforma por esses movimentos, mas não podemos 

perder de vista que o espaço não é apenas condicionado pela migração como também a 

condiciona: cada vez mais os imigrantes e refugiados vêm-se na contingência de residir 

distante do centro da cidade, nos anéis exterior e periférico. Distritos como Artur Alvim, 

Cidade Tiradentes, Ermelino Matarazzo e Grajaú, por exemplo, cada vez mais recebem esses 

fluxos, expulsos pela dinâmica econômica das regiões centrais e atraídos por oficinas de 

costura que fogem da fiscalização existente nos bairros tradicionais da confecção.  
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