
RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS DE APOIO AOS EMIGRANTES MINEIROS

1 - Introdução

1.1 - Da criação, competência, composição, objetivos e prazos

Por decisão da Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, 

publicada  no  “Diário  do  Legislativo” em 18/3/2009,  esta  Comissão Extraordinária, 

com  vigência  na  atual  legislatura,  foi  instituída  com  o  objetivo  de  promover  a 

discussão e propor políticas públicas de apoio aos emigrantes mineiros. Compuseram a 

Comissão como membros efetivos os Deputados Chico Uejo (PSB), que atuou como 

coordenador dos trabalhos, Cecília Ferramenta (PT), Eros Biondini (PTB), Jayro Lessa 

(DEM) e  Tiago Ulisses  (PV).  Na  primeira  reunião  foi  aprovado o  cronograma de 

atividades da Comissão e decidido que seus encontros semanais seriam realizados às 

terças feiras, às 16 horas.

Esta Comissão teve como atribuições: estabelecer interlocução com os cidadãos 

mineiros residentes fora do País, para acompanhar a situação em que se encontram e 

mapear  suas  maiores  dificuldades;  atuar  junto  às  embaixadas,  representações  e 

autoridades  dos  países  acolhedores  na  busca  de  mecanismos  que:  facilitem 

oportunidades  de  intercâmbio  de  estudo  e  de  trabalho;  evitem  discriminação  e 

estereótipos  negativos;  garantam  o  respeito  aos  direitos  humanos;  possibilitem  a 

integração dos emigrantes na sociedade local; ofereçam apoio aos emigrantes, no caso 

de necessidade de retorno ao País,  ou a seus familiares,  no caso de acontecimento 



fortuito;  e  promover campanhas  de conscientização,  em especial  dos  jovens,  sobre 

direitos e deveres dos emigrantes.

Resolveu-se também que a Comissão deveria apresentar à Mesa da Assembleia 

relatório de suas atividades e atuar em sintonia com as Comissões Permanentes da 

Casa, subsidiando suas atividades e propondo ações conjuntas de âmbito institucional 

relacionadas aos emigrantes.

1.2 - Antecedentes 

O tema da emigração foi anteriormente tratado nesta Casa pela Comissão do 

Trabalho,  da  Previdência  e  da  Ação  Social,  que  discutiu,  em  audiência  pública 

realizada em 2007, o fluxo migratório de brasileiros para o exterior,  suas causas e 

consequências,  em  especial  para  as  regiões  dos  Vales  do  Rio  Doce,  Mucuri  e 

Jequitinhonha,  e  a  criação de alternativas  para  minimizar  os  efeitos  da  emigração. 

Concluiu-se que os problemas relativos à migração internacional não são restritos ao 

foro individual. Trata-se de um fenômeno com dimensões econômicas e sociais que se 

manifestam na origem e no destino, o qual necessita da devida atenção do Estado.

1.3 - Identificação do fenômeno 

A migração de brasileiros para o exterior é um fenômeno relativamente recente. 

Foi a partir dos anos 1980 que o saldo migratório se tornou negativo, ou seja, o número 

de brasileiros que migraram para o exterior superou o número de estrangeiros que 

ingressaram no País, chegando ao final da década com um saldo de 1,8 milhões de 

brasileiros emigrantes. Na década seguinte, esse saldo foi de aproximadamente 550 mil 



pessoas,  arrefecendo  o  processo.  Embora  o  cálculo  do  saldo  migratório  seja  uma 

referência  para  o  dimensionamento  do  fenômeno  da  migração  internacional,  ele  é 

insuficiente. A migração internacional é uma variável complexa, envolvendo múltiplos 

fatores associados, que compreendem a migração voluntária, movimentos migratórios 

forçados  e  até  mesmo  o  tráfico  de  pessoas.  Há  que  considerar  ainda  que  parte 

expressiva dos brasileiros residentes no exterior se encontram em situação irregular, 

não  aparecendo  nas  estatísticas  oficiais.  Em que  pese  a  imprecisão  do  número de 

brasileiros vivendo no exterior,  as estimativas dos postos consulares,  realizadas em 

dezembro de 2007, apontam cerca de 3 milhões de brasileiros vivendo fora do País. 

Segundo Eduardo Rios Neto e Ernesto Amaral, no artigo “A Gestão Migratória 

e o Paradoxo da Grandeza”, a migração internacional de brasileiros tem características 

diaspóricas.  “Uma  diáspora  relaciona-se  à  organização  social  das  comunidades  de 

origem nos países de destino, sem ruptura de laços com os países de naturalidade, 

mantendo certa identidade nacional.” A diáspora funciona como uma rede social, tendo 

muitas vezes contribuído para a defesa dos direitos humanos dos migrantes e para o 

desenvolvimento nas regiões de origem. De acordo com os autores acima referidos, a 

emigração  de  brasileiros  pode  ser  separada  em  quatro  grandes  fluxos,  que  se 

distinguem  quanto  à  documentação,  inserção  no  mercado  de  trabalho  e  nível  de 

seletividade.

O primeiro grande fluxo, ocorrido nos anos 1970, compreende a emigração para 

os países da América Latina, mais pronunciadamente para o Paraguai, em busca de 

terra e trabalho no campo. Esse fluxo é explicado pelas promessas de terras férteis e 



baratas no Paraguai  e  a implantação de uma política  agrícola  de modernização no 

Brasil, que privilegiou a média e a grande propriedade, provocando a desestruturação 

da pequena propriedade. Embora os brasileiros representem cerca de 8% da população 

do Paraguai e detenham 1,3 milhões de hectares de terras produtivas do país, a maioria 

dos  brasileiros  que  lá  residem  estão  na  condição  de  ilegalidade.  Chamados  de 

“brasiguaios”, estão permanentemente sujeitos à perseguição policial e ao pagamento 

de taxas para obter documentos de validade quase sempre provisórios. O Paraguai é 

ainda hoje o segundo país com mais brasileiros, ficando atrás apenas dos EUA. 

O segundo fluxo migratório, que compreende a emigração para a América do 

Norte, principalmente para os Estados Unidos e em menor proporção para o Canadá, é 

bastante recente, iniciado em meados dos anos 1980. Estudos sugerem que a emigração 

para os Estados Unidos era inicialmente vista como uma empreitada temporária com o 

objetivo de juntar dinheiro para investir no Brasil. Na passagem para a década de 1990, 

começou a ocorrer o retorno para o Brasil e a volta aos Estados Unidos com objetivos 

distintos, passando os brasileiros a planejar permanecer no país de destino. É preciso 

destacar que, se os primeiros fluxos migratórios para os EUA foram impulsionados 

pela  crise  dos  anos  1980,  o  crescimento  da  comunidade  brasileira  nesse  país, 

especificamente na região de Boston, foi amplamente influenciado pelas redes sociais 

que lá se formaram. Do mesmo modo, é possível supor que o crescimento econômico 

experimentado  pelo  Brasil  nos  últimos  anos,  com  o  aumento  do  emprego  e  a 

valorização do real frente ao dólar, associado à diminuição do emprego nos EUA e à 



redução  dos  ganhos  para  os  emigrantes  naquele  país,  pode  interferir  no  fluxo 

migratório, influenciando o desejo de retorno. 

O terceiro fluxo, iniciado também nos anos de 1980, corresponde à migração de 

brasileiros descendentes de japoneses para o Japão, para trabalhar como mão de obra 

barata  e  não  qualificada  nos  setores  manufatureiros.  O fluxo  desse  contingente  se 

intensificou após a reforma da política imigratória japonesa, que, entre outras coisas, 

legalizou a entrada dos descendentes de japoneses no país. Assim, diferentemente da 

maioria das colônias de brasileiros em outros países,  os descendentes de japoneses 

usufruem da  condição  de  legalidade  em sua  permanência  no  Japão.  O  caráter  de 

legalidade  dos  imigrantes  no  Japão  faz  com que  a  política  migratória  desse  país 

considere questões como moradia, educação dos filhos e saúde. O fluxo de brasileiros 

para o Japão ficou conhecido como movimento “dekassegui”, que significa “trabalhar 

fora de casa”, além de referir-se aos descendentes de japoneses que vão trabalhar no 

Japão,  em  busca  de  melhores  salários,  empregando-se  em  ocupações  de  baixa 

qualificação (trabalhos penosos e perigosos). Inicialmente a migração de brasileiros 

para o Japão pretendia ser temporária,  tendo esses como objetivo juntar dinheiro e 

voltar para o Brasil. No entanto, na última década, esse caráter temporário passou a ser 

cada vez menos claro, verificando-se o aumento da permanência de brasileiros naquele 

país.

O quarto fluxo compreende a emigração para os países da Europa, notadamente 

para a Espanha, o Reino Unido, Portugal e Itália. Em que pesem os fluxos migratórios 

para cada um desses países terem características próprias, a dificuldade de dimensionar 



o número dos emigrantes brasileiros está presente em todos eles. Importa destacar que 

a Europa experimentou um crescimento significativo do fluxo migratório brasileiro em 

um  curto  período  de  tempo.  Ademais,  nos  anos  mais  recentes,  observa-se  uma 

mudança no perfil  do emigrante  brasileiro na Europa,  passando de uma emigração 

marcada pelo estudo e pelo trabalho de alto rendimento para o fluxo de trabalhadores 

de baixa renda e pouco qualificados.

Eduardo Rios Neto e Ernesto Amaral chamam atenção para as mudanças que a 

migração  internacional  vem sofrendo,  com destaque  para  alguns  aspectos  como a 

redução do fluxo irregular de migração para trabalho; o aumento da demanda global 

por mão de obra qualificada, com ênfase para o debate sobre “fuga de cérebros” nos  

países de origem; a importância da migração dispórica; o papel das remessas associado 

à emigração; o início do tratamento da questão na perspectiva multilateral; e a relação 

entre migração e direitos humanos. 

O atendimento conferido pelo Estado ao emigrante brasileiro no exterior tem 

passado por importantes transformações. Durante muito tempo, experimentamos um 

paradoxo,  que Eduardo Rios chama “paradoxo da grandeza”, que consiste em uma 

espécie de vergonha do setor público em admitir a realidade do Brasil em relação aos 

emigrantes, devido ao contraste com a grandeza do gigante adormecido. Esse paradoxo 

está relacionado com a visão estereotipada do fenômeno da emigração que a percebe 

como fracasso. O emigrante que anteriormente era tratado como um sujeito que não 

deu certo passa a ser tratado como cidadão, público de política pública. Essas foram 

algumas  das  questões  abordadas  por  esta  Comissão  Extraordinária  ao  discutir  a 



situação dos emigrantes mineiros e buscar fundamentos para a formulação de políticas 

públicas adequadas para o problema em seus diferentes aspectos. 

2 - Desenvolvimento dos trabalhos

A Comissão realizou audiência pública que contou com a participação de oito 

convidados expositores e sete Deputados. Segue, abaixo, um resumo da reunião, com 

destaque para as exposições realizadas pelos convidados. 

Tema: Diagnóstico da situação dos cidadãos mineiros residentes no exterior

A audiência pública foi realizada em 2/7/2009 e teve como objetivo discutir o 

tema sob os seguintes aspectos: diagnóstico situacional – trabalhadores em situação 

regular  e  irregular,  estudantes  –;  legislação pertinente;  principais  serviços  públicos 

existentes;  entidades da sociedade civil  de representação,  proteção e promoção dos 

direitos  do  emigrante  mineiro;  remessas  dos  cidadãos  no  exterior  para  o  Brasil;  e 

produção acadêmica sobre a emigração.

Deputados presentes: Chico Uejo, Eros Biondini, Sebastião Helvécio, Wander 

Borges, Vanderley Jangrossi, Dalmo Ribeiro Silva e Domingos Sávio.

Convidados presentes: Rinaldo Gonçalves de Almeida, suplente do Conselho 

Nacional de Imigração, representando Paulo Sérgio de Almeida, Coordenador-Geral de 

Imigração  do  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego  -  MTE  -;  Ronaldo  Rodegher, 

Assessor  do  Departamento  Consular  e  de  Brasileiros  no  Exterior,  representando o 

Ministério das Relações Exteriores - MRE -; Rodrigo de Melo Teixeira, da Delegacia 



de Migração da Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal; Sueli 

Siqueira, Professora da Univale; Eduardo Rios Neto, Cedeplar-UFMG; Guenyo Fujii, 

Vice-Presidente da Associação Mineira de Cultura Nipo-Brasileira; Yukari Hamada, 

Assessora do Escritório do Cônsul-Geral Honorário do Japão em Belo Horizonte, e 

Pedro Cuesta, Cônsul da Espanha em Belo Horizonte - Instituto Cervantes.

A - Exposições

A.1)  Rinaldo  Gonçalves  de  Almeida,  suplente  do  Conselho  Nacional  de 

Imigração, representando Paulo Sérgio de Almeida, Coordenador-Geral de Imigração 

do MTE.

As questões relativas aos emigrantes são historicamente tratadas pelo Ministério 

das Relações Exteriores – MRE. O Conselho Nacional de Imigração, tradicionalmente, 

cuida dos imigrantes. Contudo, dada a amplitude da sua formação (oito ministérios, 

incluindo  os  das  Relações  Exteriores  e  o  da  Justiça,  cinco  centrais  sindicais  e  a 

comunidade  científica),  o  Conselho  passou  a  receber  demandas  de  problemas 

enfrentados  por  brasileiros  residentes  no  exterior  e  a  atuar,  no  âmbito  de  sua 

competência, junto com o MRE e os consulados no trato da emigração. Em 2007, a 

Plenária do Conselho Nacional de Imigração mudou seu regimento, propondo a sua 

transformação em Conselho Nacional das Migrações, que cuidaria dos movimentos 

migratórios no País, nos dois sentidos (emigração e imigração). Esse processo está em 

tramitação. 

Tratados e acordos internacionais que dão sustentação à proteção ao migrante:



A Declaração Universal dos Direitos Humanos faz menção à migração quando 

trata  do  direito  à  circulação  (art.  13º),  mas  não  cria  responsabilidades  e  não  faz 

referência  aos  indocumentados,  grupo  em  que  se  concentra  a  maior  parte  dos 

problemas de lesão aos direitos humanos enfrentados por brasileiros no exterior. No 

âmbito  da  ONU,  existem  dois  pactos  que  criam  responsabilidades:  o  Pacto 

Internacional dos Direitos Civis e Políticos (1966), que estabelece a lei de circulação, e 

o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1991), que permite 

que o país de acolhida defina os direitos sociais do estrangeiro. São pactos antigos que 

também não fazem referência aos indocumentados. Foi criada uma nova Convenção da 

ONU sobre a proteção dos direitos dos trabalhadores, documentados ou não, e suas 

famílias.  Trata-se  de  uma  convenção  da  ONU,  e  não  estritamente  da  OIT.  Os 

movimentos sociais e o MRE estão fazendo pressão para que o Brasil ratifique essa 

Convenção.

No âmbito da Organização dos Estados Americanos – OEA –, há espaço de 

reivindicação de direitos para migrantes não documentados, por meio de uma corte que 

trata de lesão aos direitos humanos. 

Diagnóstico

De acordo com estimativa realizada pelo Conselho Nacional de Imigração, a 

recessão brasileira de 1980 a 2000 gerou 4 milhões de emigrados. Com a superação da 

situação de recessão, espera-se que o País consiga atrair seus nacionais e oferecer a 

eles  condições  de  trabalho.  Constata-se  o  aumento  do  número  de  retornados, 

principalmente dos EUA, Japão e Paraguai.



Ações do Conselho Nacional de Imigração para os brasileiros que vivem no 

exterior

Cartilha “Brasileiras e Brasileiros no Exterior” - com apoio da OIT, consolidou 

as  ações  dos  diversos  ministérios.  Com  neutralidade  moral  na  abordagem  da 

emigração, a cartilha apresenta os riscos de viver no exterior, os direitos e os deveres 

dos brasileiros no exterior e os cuidados no regresso. 

Casa de brasileiros no exterior - em parceria com o MRE, a Casa tem atuação 

para  além  das  questões  consulares  e  pretende  ser  espaço  de  convivência,  de 

organização e de realização de eventos culturais. A primeira casa foi implantada no 

Brasil, em Foz do Iguaçu, para atender os brasileiros que residem no Paraguai e na 

Argentina próximos à tríplice  fronteira.  A próxima casa será  implantada no Japão: 

pretende-se proporcionar apoio jurídico, articulação com instituições japonesas, cursos 

de qualificação e cidadania, contato com a cultura brasileira e com familiares e, por 

fim, prestação de informações sobre reinserção no mercado de trabalho brasileiro.

Postos  de  atendimento  do  MTE  -  específicos  para  apoio  à  imigração,  à 

emigração e ao retorno de emigrantes. Já existe um no Município de São Paulo e o 

próximo será implantado em Governador Valadares. 

Outras Propostas

Planos  de  qualificação  profissional  específicos  para  a  qualificação  e  a 

requalificação profissional de brasileiros que retornam do exterior.



Saque do FGTS para os brasileiros que residem no exterior. 

A.2) Ronaldo Rodegher, Assessor do Departamento Consular e de Brasileiros 

no Exterior, representando o MRE.

Abordou a situação dos emigrantes de acordo com o Estado de origem e os 

principais  serviços  do  MRE  de  apoio  aos  brasileiros  no  exterior.  Inicialmente, 

apresentou um histórico da Subsecretaria-Geral  das Comunidades de Brasileiros no 

Exterior – SGBE –, que se organiza em dois departamentos: Emigração e Assuntos 

Jurídicos  e  Consular  de  Brasileiros  no  Exterior.  Criada  no  final  de  2006,  para 

atendimento à demanda específica da situação dos brasileiros no exterior, a SGBE tem 

por objetivo reforçar a atuação do Itamaraty na área consular, em relação ao aumento 

do fluxo de brasileiros no exterior, seja como emigrante, seja como turista, seja para 

permanência temporária (estudantes). Outra razão para sua criação foi a possibilidade 

de conflitos relativos à emigração gerarem crises políticas entre países, a exemplo das 

relações com a Bolívia e com a Espanha.

Estimativa dos brasileiros no exterior

Há aproximadamente 3 milhões de brasileiros vivendo no exterior: 1 milhão nos 

EUA; cerca de 500 mil na Europa, que apresentava um vertiginoso crescimento do 

fluxo migratório no período anterior à crise iniciada em 2008; 300 mil no Japão, sendo 

a maioria significativa de descendentes de japoneses, com a peculiaridade de estarem 

todos em situação migratória regular; e cerca de 400 mil pessoas na América do Sul, 

onde o fluxo se refere ao movimento de fronteiras. Em razão dessas características 



(América  do  Sul:  habitantes  das  fronteiras;  Japão:  descendentes  de  imigrantes 

japoneses), podemos dizer que a maior parte dos emigrantes mineiros se dirige aos 

EUA e à Europa.

Características  das  grandes  comunidades  de  emigrantes  brasileiros:  EUA  e 

Europa

Os  EUA  concentram  a  maior  comunidade  brasileira  de  emigrantes,  sendo 

também  a  mais  antiga  e  a  mais  tradicional,  com  iniciativas  de  associação  e  de 

organização e  com a presença de uma rede de solidariedade.  Além disso,  o  corpo 

consular brasileiro nos EUA é mais bem equipado, tendo se conformado à demanda de 

atendimento  mais  clássico  e  já  podendo  partir  para  uma  relação  de  atenção  mais 

moderna, de fomento ao associativismo e à organização dos nacionais que vivem nos 

EUA e estímulo a práticas e encontros culturais.

Na Europa, no entanto, isso não acontece, em razão do crescimento significativo 

do fluxo migratório num curto período de tempo e também pelo fato de os consulados 

não terem conseguido se adaptar a essa nova demanda a contento. Além disso, o perfil 

do novo emigrante para a Europa também mudou, de uma emigração mais marcada 

pelo estudo e pelo trabalho de alto rendimento para o fluxo de trabalhadores de baixa 

renda e pouco qualificados (semelhante ao que se dirige aos EUA), o que se observou 

no  período  pré-crise  de  2008.  Existem  indicadores  de  intenção  de  retorno,  como 

abertura de conta bancária, com movimentação, no Brasil, e solicitação de documento 

de retorno, mas ainda não são significativos.



Assistência prestada aos brasileiros no exterior

Atualmente  são  171  postos  de  atendimento,  entre  embaixadas,  repartições 

consulares,  consulados e vice-consulados (de fronteira),  que executam as seguintes 

funções:  prestação  de  serviços  que  no  Brasil  são  prestados  por  diversos  órgãos  - 

Receita  Federal;  registros  civis;  promoção comercial  e  cultural  (quando não existe 

embaixada);  assistência  consular  propriamente  dita  –  localização  de  brasileiros 

desaparecidos,  assistência  humanitária  a  presos,  assistência  a  doentes  e desvalidos; 

assistência consular de segunda geração – fomento ao convívio entre brasileiros, à sua 

organização,  e  apoio  a  manifestações  culturais.  Como  dito  anteriormente,  apenas 

alguns consulados nos EUA atuam nessa área. 

Há  uma  questão  premente,  relacionada  ao  investimento  na  proteção 

previdenciária aos nacionais no exterior. Sobre esse ponto, um acordo de previdência 

com o Japão deverá ser assinado no início do próximo ano, garantindo que o tempo de 

trabalho fora do País possa ser contado para a aposentadoria. O mesmo acordo será 

negociado com os EUA, com previsão de início das negociações ainda para este ano. 

A  crise  econômica  provocou  o  recrudescimento  do  controle  migratório  nos 

EUA,  gerando  impacto  na  assistência  consular.  Os  mecanismos  internos  de 

identificação de emigrantes irregulares foram reforçados, dando ensejo à deportação, 

que não é imediata. O processo de deportação é longo e o emigrante fica detido em 

centros de emigração, em condições indignas e de flagrante irregularidade, o que tem 

demandado  uma  atuação  diferenciada  da  rede  consular  brasileira.  Diante  disso,  o 

Itamaraty  tem  promovido  iniciativas,  dentre  as  quais  se  destacam:  abertura  do 



Consulado-Geral  em  Atlanta;  processo  de  instalação  do  Consulado  do  Brasil  em 

Hartford,  em Connecticut,  onde há grande concentração de brasileiros;  Carteira  de 

Matrícula  Consular  -  carteira  do brasileiro que o referencia  a um consulado e  que 

funciona como porta de entrada para diversos serviços nos EUA; informatização dos 

documentos expedidos pela rede consular, com garantia de segurança e confiabilidade; 

intensificação  dos  consulados  itinerantes,  que  possibilita  contato  mais  próximo do 

consulado com as comunidades de brasileiros.

I Conferência das Comunidades Brasileiras no Exterior

Realizada em junho de 2008, no Rio de Janeiro, a I Conferência Brasileiros no 

Mundo constituiu um marco do relacionamento do governo brasileiro – por meio do 

Itamaraty – com as comunidades de brasileiros no exterior. A Conferência gerou dois 

importantes  resultados:  uma ata,  com as  demandas dos  brasileiros  no exterior,  e  a 

formação de um conselho provisório de representantes dos brasileiros no exterior, para 

consolidação  de  um  canal  de  comunicação  sólido  e  legítimo  entre  os  cidadãos 

brasileiros no exterior e o Itamaraty. O conselho provisório tem ainda o objetivo de 

contribuir com a preparação da II Conferência, que deverá se realizar ainda este ano, 

no Rio de Janeiro.

A.3) Rodrigo de Melo Teixeira, da Delegacia de Migração da Superintendência 

Regional do Departamento de Polícia Federal (Ministério da Justiça).

O  expositor  discorreu  sobre  como  se  dá  o  controle  migratório  no  País, 

abordando os seguintes aspectos:



Fluxo migratório: controlado, no âmbito externo, pelo Ministério das Relações 

Exteriores, que presta assessoria ao brasileiro fora do País e concede visto de entrada 

ao  estrangeiro.  No  âmbito  interno,  o  Ministério  do  Trabalho  faz  o  controle  do 

estrangeiro que vem trabalhar no País. Há ainda o Ministério da Justiça, que, por meio 

da  Polícia  Federal,  faz  o  controle  de  entrada  de  estrangeiro  no  País  e  o  controle 

migratório do brasileiro.

Nova legislação: a legislação que regula a permanência do estrangeiro no País 

está defasada. Um novo projeto de lei foi encaminhado ao Congresso Nacional.

Anistia:  a  partir  de  uma  ampla  anistia  seria  possível  maior  controle  dos 

estrangeiros em território nacional. 

Investimentos em tecnologia pelo Ministério da Justiça: criação do Sistema de 

Tráfego Internacional – STI:

Controle nos aeroportos (novo passaporte - padrão internacional de qualidade, 

com dispositivos para se evitar a fraude, o que facilita o acolhimento do brasileiro no 

exterior em razão da legitimidade/validade de sua documentação) - controle de entrada 

e saída de nacionais e de estrangeiros.

Unificação  do  registro  civil  -  mediante  convênio  entre  as  secretarias  de 

segurança  pública  dos  Estados  e  a  Secretaria  Nacional  de  Segurança  Pública  do 

Ministério da Justiça, interligando todas as secretarias de segurança pública. 

Reformulação da segurança na aviação civil.



Essas medidas visam a um melhor tratamento para os brasileiros no exterior. 

A.4) Sueli Siqueira, Professora da Universidade Vale do Rio Doce – Univale. 

A Univale conta com um núcleo de estudos sobre a emigração, que desde 1998 

realiza estudos sobre  o fenômeno da emigração internacional de  mineiros.  Em sua 

exposição,  a  Profa.  Sueli  Siqueira  apresentou  uma  síntese  dos  resultados  desses 

estudos acadêmicos. 

Historiografia do fluxo migratório

Na  década  de  1960,  jovens  da  classe  média-alta  de  Governador  Valadares, 

filhos de fazendeiros, emigraram com visto de trabalho para os EUA (eram 17 jovens). 

Não existe relação direta entre a recepção de cidadãos dos EUA na década de 1940 

para exploração de mica e construção da estrada de ferro e a emigração de brasileiros 

duas décadas mais tarde para os EUA, a não ser o imaginário cultural. Mas restou uma 

família dos EUA em Governador Valadares, que abriu um curso de inglês na cidade e 

promoveu  o  intercâmbio  de  jovens  para  estudos.  O  primeiro  que  voltou  dessa 

experiência deu início a esse fluxo de emigração para o trabalho de jovens (no início 

17,  que depois levaram outros) de classe média-alta  para os EUA. Essa população 

estabeleceu uma rede de apoio e de proteção, bem como de constituição de um fluxo 

migratório para as regiões de Nova York e Boston. A década de 1980, por sua vez, é 

marcada pela crise no Brasil, com expulsão de grande número de trabalhadores para os 

EUA, agora não mais de classe média. O desejo é de ascensão econômica e social. 

Impacto da migração no retorno para Governador Valadares e região



Nesse  estudo,  buscou-se  avaliar  o  impacto  da  emigração  no  retorno  para  a 

microrregião, uma vez que o projeto de emigrar está assentado no desejo de ganhar 

dinheiro,  retornar,  investir  e  ganhar  independência  econômica.  Constatou-se  que 

embora o  projeto de ficar  fora  do  País  fosse  temporário  (por  3  a  5  anos),  muitos 

permanecem nos EUA por mais de 20 anos. Dos que retornam e investem na região, 

cerca de 70% não são bem sucedidos, com perda de investimentos e retorno para os 

EUA. Esse insucesso é consequência dos seguintes fatores:

Durante  o  tempo de  emigração  a  pessoa  não  se  qualifica.  É  um tempo de 

suspensão, em que a pessoa está fora da sua realidade e se submete a condições de 

trabalho a que não se submeteria na cidade de origem. 

No retorno,  não  há  busca  de  qualificação ou de  orientação para  o  negócio. 

Retorna-se para um mundo imaginário, para uma cidade que já não existe e para uma 

família  que  também  mudou.  É  nesse  mundo  imaginário  que  se  quer  fazer  os 

investimentos, sem buscar nenhuma orientação. 

O único ativo que o emigrante acumula é o dinheiro. Ele tem necessidade de 

mostrar aos outros que foi bem sucedido e acaba gastando mal o dinheiro. 

Uma importante constatação da pesquisa refere-se à constituição de uma cultura 

da  emigração,  o  que  significa  que  os  moradores  da  região  têm a  possibilidade  de 

emigrar  como um projeto  de  vida,  fomentada  pela  aparência  de  sucesso  dos  que 

emigram. Isso tem efeito danoso para a relação que se estabelece com a cidade e para a 

cultura política local: “não preciso lutar pela minha cidadania porque vou embora”. Há 



uma desvalorização do saber escolar, pois esse não é um valor reconhecido na cultura 

da emigração, uma vez que a escolaridade não qualifica para o trabalho que irão obter 

nos EUA.

Como estão os que retornaram

Nesse estudo a preocupação central  foi  com as condições de saúde dos que 

retornaram, ficando evidenciado que boa parte volta doente. As doenças mais comuns 

identificadas foram: doenças de pele, que se manifestam em mulheres que trabalham 

com faxina, devido à utilização de produtos tóxicos sem a devida proteção; problemas 

de estômago, provocados pela má alimentação; problemas psicológicos: depressão pós-

retorno e síndrome do pânico; distúrbios do sono; doenças musculares.

Pesquisa em andamento: o retorno em razão da crise

O fenômeno migratório é estudado nas 25 cidades da região Leste. Desde 2006 

foi possível observar a diminuição da oferta de emprego e a redução do ganho para os 

emigrantes da região nos EUA. A situação se agravou em 2008 em função da crise. 

Muitos  emigrantes  manifestaram  o  desejo  de  retornar.  A  pesquisa  envolveu  398 

pessoas que retornaram definitivamente entre setembro de 2007 e janeiro de 2009. Os 

dados,  ainda que preliminares,  são preocupantes:  quanto ao motivo do retorno,  foi 

detectado que  o  custo/benefício  da  permanência  não é  mais  positivo;  18% tinham 

microempresas nos EUA, na área da construção civil,  e perderam investimentos na 

ciranda da casa própria; 27% estão voltando com algum dinheiro (entre 40 mil e 150 

mil reais); 63% têm a intenção de voltar para o mercado de trabalho brasileiro, mas 



isso é preocupante, pois não investiram em qualificação profissional quando estiveram 

no exterior e não têm qualificação, com algum diferencial, para enfrentar as exigências 

do  mercado  de  trabalho  brasileiro  atual;  28%  pretendem  imigrar  para  a  Europa, 

acreditando que a situação lá estaria melhor do que nos EUA.

Políticas adotadas

Algumas  políticas  foram  adotadas  para  amenizar  a  situação  indicada  pela 

pesquisa, entre as quais se destacam: Centro de Informação, Apoio e Amparo à Família 

e ao Trabalhador no Exterior – Ciaat –, um centro de apoio ao brasileiro e suas famílias 

no retorno; Programa de qualificação do emigrante retornante,  em uma parceria da 

CEF,  Sebrae e  BID (lançado em 11/6/2009);  Cartilha  do Ciaat  sobre  a  cultura  da 

emigração e sobre a realidade da emigração, destinada ao ensino fundamental e médio, 

que está sendo divulgada nas escolas no Município de Governador Valadares.

A.5) Eduardo Rios Neto, Professor do Cedeplar - UFMG. 

Além  de  professor,  Eduardo  Rios  é  Presidente  da  Comissão  Nacional  de 

População e Desenvolvimento, do governo federal. Essa Comissão tem por objetivo 

fazer a interação entre o Poder Executivo Federal e a academia, relacionando estudo 

científico e política pública. Por essa razão, participa como observador no Conselho 

Nacional de Imigração - CNIG. 

Histórico das migrações internacionais



A partir da década de 1980, o Brasil deixou de ser um país de imigração para 

ser um país de emigração, período em que o saldo migratório passou a ser negativo: 

mais  saída  de  brasileiros  do  que  entrada  de  estrangeiros.  Na  década  de  1990,  as 

estimativas indicam um certo arrefecimento no volume de emigração, mas os números 

detalhados sobre a situação da emigração do final dos anos 1990 só serão conhecidos 

com os dados do censo de 2010, que estarão disponíveis a partir de 2012. Estima-se 

que há uma quantidade significativa de brasileiros vivendo no exterior, com cenários 

que  apresentam  números  bem  diferentes:  variação  entre  1  e  6  milhões. 

Independentemente da magnitude desse número, a emigração é um fenômeno a ser 

considerado.

Em qualquer estimativa, os EUA são o foco da maior diáspora brasileira. Na 

Europa,  chama a  atenção,  além da Espanha,  o  Reino Unido,  Portugal  e  Itália.  As 

estatísticas de Portugal podem ser falhas, pois Portugal pode figurar como porta de 

entrada para a Europa. O Japão é um importante cenário da emigração brasileira, já se 

identificando  atualmente  casos  de  brasileiros  sem  documentação,  em  situação 

irregular.  Somente  agora  chegamos  a  um  amadurecimento  institucional  desse 

fenômeno e podemos articular políticas mais robustas para lidar com ele. Trata-se de 

um momento  de  institucionalização  do  fenômeno  da  migração.  Algumas  medidas 

relativas  a  remessas  e  serviços  consulares  estão  sendo  tomadas:  formalização  das 

remessas pelas instituições bancárias. O primeiro investimento nesse sentido foi com o 

Japão (de onde as remessas são 100% formais),  apesar de os EUA serem o maior 



mercado;  assistência  consular  (MRE)  -  só  agora  estão  aprendendo  a  atender  a 

comunidade de brasileiros fora dos procedimentos ditos normais.

Avanços na regulação da emigração brasileira - MRE

Reconhecendo a emigração como um fenômeno de um mundo globalizado que 

dá  direito  ao  cidadão  de  viver  em  uma  comunidade  global,  algumas  instituições 

brasileiras  apresentam  avanços  no  trato  da  questão:  mudança  no  arcabouço 

institucional - criação da Subsecretaria das Comunidades Brasileiras no Exterior e do 

Núcleo  de  Assistência  a  Brasileiros  no  Exterior;  realização  da  I  Conferência  das 

Comunidades de Brasileiros no Exterior e organização da II Conferência, a se realizar 

ainda este ano; marco regulatório -  mudança na lei  do estrangeiro e integração no 

âmbito do governo federal.

Eduardo Rios defendeu um melhor tratamento para o brasileiro que reside no 

exterior - antes entendido como um sujeito que não deu certo, agora passa a ser público 

de política pública. Quem emigra não tem o perfil  do Programa Bolsa-Família, tem 

escolaridade  média  superior  à  da  população  brasileira,  embora,  quando  a  rede  se 

estabelece, essa escolaridade possa cair. O fato é que emigrar não quer dizer diploma 

de fracasso no país de origem. 

Drenagem de cérebros

O expositor chamou a atenção para um tipo de migração chamado de “brain 

drain”  (drenagem de cérebros),  isto  é,  migração de talentos.  Segundo ele,  a  maior 

demanda por trabalho qualificado em escala global pode, nos tempos atuais, ser um 



gargalo ao desenvolvimento local. O Brasil pode vir a perder profissionais qualificados 

para as economias desenvolvidas e, ao mesmo tempo, precisar recorrer a profissionais 

qualificados  de  países  vizinhos.  A  demanda  global  por  pessoas  escolarizadas  será 

muito maior após a crise. E, nesse sentido, temos de pensar no fenômeno da drenagem 

de cérebros.

Migração diaspórica

Os mineiros fazem migração diaspórica, pois não esquecem a origem: mantêm 

uma rede nos países de destino; mantêm as tradições culturais; mantêm a visão do 

retorno, mesmo que no imaginário; e mantêm o envio das remessas.

As remessas

Tratar  as  remessas  como  uma  coisa  genuinamente  boa  seria  como tratar  o 

migrante como uma espécie de “commodity” de exportação. Mas não dá para negar 

que ela tem importância econômica, apesar de seu uso ser da soberania individual. Só 

de a remessa entrar no Brasil ela já gera divisas, isso se entrar legalmente. Portanto, ela 

é para Minas e para o Brasil um ativo. 

Proposta 

Eduardo Rios sugeriu que esta  Comissão se debruçasse  sobre  a questão das 

remessas e propôs a geração de capital social da rede de migrantes, com contribuição 

dos migrantes e do Estado.

A.6) Pedro Cuesta, Cônsul da Espanha em Belo Horizonte - Instituto Cervantes.



A emigração é um fenômeno novo na Espanha. Os dados apontam que há 963 

mil  emigrantes  espanhóis,  principalmente  na  Europa,  e  cerca  de  5  milhões  de 

estrangeiros vivendo na Espanha. 

Como o governo espanhol tem lidado com esse fenômeno? O governo espanhol 

tem buscado incluir os estrangeiros que estão cooperando com o desenvolvimento do 

país. Os programas de inclusão estão baseados sobretudo no conhecimento da cultura e 

da língua espanhola. Por meio do reconhecimento do direito universal à educação, é 

assegurado o acesso à escola a todo estrangeiro residente no país, regular ou não. 

O  Instituto  Cervantes,  em  parceria  com  o  governo,  oferece  programa  de 

aprendizado na língua espanhola e apoio escolar. No Brasil, além do ensino da língua, 

o  Instituto  contribui  para  a  divulgação  da  cultura  espanhola,  de  modo  que  os 

interessados em migrar tenham uma boa percepção do que é a realidade da vida na 

Espanha.  Recentemente  foi  inaugurada  uma  sede  do  Instituto  Cervantes  em Belo 

Horizonte,  totalizando nove institutos espalhados pelo País.  O Brasil  é  o País  com 

maior número de estudantes de língua espanhola, o que demonstra o interesse do povo 

brasileiro por aquela cultura. 

B) Debate

B.1) Deputado Sebastião Helvécio

Fez as seguintes indagações: ao representante do MTE, sobre o financiamento 

das Casas do Brasil no exterior e sobre a programação de expansão desse atendimento; 

ao  representante  do  MRE,  se  existe  no  trabalho consular  alguma ação de apoio  e 



estímulo ao domínio da língua, como é feito pela Espanha; ao Prof.  Eduardo Rios, 

solicitou  que  encaminhasse  por  escrito  suas  sugestões  para  serem apreciadas  pela 

Comissão e incorporadas ao relatório final.

Apresentou as seguintes sugestões, a partir dos estudos abordados pela Profa. 

Sueli  Siqueira  em sua  exposição:  acolhimento  imediato  da  diretriz  de  qualificação 

daquele que regressa - criar no âmbito estadual uma política nos moldes da federal 

(aproveitar a revisão do PPAG); sugerir ao MTE a implantação de um programa de 

qualificação profissional específico para os que retornam.

B.2) Deputado Dalmo Ribeiro Silva

Argumentou que o debate deve sempre considerar o papel que o Legislativo 

pode efetivamente assumir para a implantação de políticas públicas para os migrantes. 

Em referência à sanção da nova lei do estrangeiro, solicitou ao Sr. Rinaldo Gonçalves 

de Almeida que apontasse o que mudou. Sugeriu que a Comissão de Constituição e 

Justiça  acompanhasse  os  trabalhos  desta  Comissão  Extraordinária,  para  contribuir 

quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

B.3) Deputado Chico Uejo

Solicitou  apoio dos  expositores  para  a  formulação de  propostas  de  políticas 

direcionadas  aos  emigrantes,  levando-se  em conta  algumas  questões:  o  papel  dos 

Estados nas políticas de apoio aos emigrantes; as redes de apoio – seu papel talvez seja 

maior do que o do apoio consular. Como estabelecer políticas de Estado que valorizem 

o trabalho dessas entidades de apoio aos brasileiros no exterior e qual é a efetividade 



desse apoio? as políticas de reinserção; os filhos pequenos dos emigrantes brasileiros 

não conseguem se adaptar nas escolas, não se qualificam nem para o país de destino 

nem para o de origem, ficam semi analfabetos. Como enfrentar essa questão?

B.4) Rinaldo Gonçalves de Almeida

Casa do Brasil: está sendo implantada a primeira Casa fora do País, na cidade 

de Hamamatsu, no Japão. As próximas provavelmente serão implantadas em Boston, 

nos EUA, em razão do tamanho da população brasileira nessa cidade, e na Espanha. 

Segundo seu entendimento, implementada a primeira, que servirá de modelo, as outras 

serão replicadas com maior facilidade. 

Está sendo sancionada a lei de anistia aos estrangeiros que vivem no Brasil. 

Para o Brasil reivindicar boas condições de acolhimento de seus nacionais no exterior, 

ele dá um bom exemplo de regularização, sinaliza que é possível o acolhimento.

Outro grande avanço deverá ser a aprovação do Estatuto do Estrangeiro. Por ser 

polêmico, embora necessário e muito interessante, ainda não se conseguiu consenso 

para sua aprovação. Com a sanção da anistia, o governo encaminhará nova proposta de 

consenso do Estatuto do Estrangeiro, já com mais condições de aprovação.

Uma  comitiva  do  Conselho  Nacional  de  Migração  foi  ao  Japão  a  fim  de 

observar a situação de crianças e adolescentes brasileiros sem escola naquele país e 

buscar  soluções  para  o problema junto ao governo japonês.  O governo japonês  se 

mostrou sensível e criou um grupo de trabalho para tratar da questão.



Em relação à  inserção  dos  que  retornam,  é  preciso  buscar  alternativas  para 

aproveitar  e  valorizar  a  experiência  desses  brasileiros.  Um  plano  de  qualificação 

específico para os migrantes seria importante.

B.5) Ronaldo Rodegher

Ensino de inglês ao migrante brasileiro: recursos da área cultural do MRE são 

tradicionalmente  voltados  para  a  promoção  da  cultura  brasileira  no  exterior.  Não 

existia previsão orçamentária para a formação do brasileiro emigrado na língua do país 

de destino, mas o Ministério está revendo essa situação, criando novas rubricas para se 

adaptar às demandas atuais.

O Japão tem particularidades. O MRE está articulando com o MEC medidas de 

apoio aos brasileiros residentes no Japão (crianças e adolescentes), para promoção da 

escolaridade. A legislação japonesa não obriga pais estrangeiros a matricularem seus 

filhos nos colégios. Essa obrigação existe apenas para os japoneses. É preciso que haja 

uma mudança nisso. O Itamaraty tem cobrado isso. 

A educação integra um conjunto de medidas que o governo japonês anunciou no 

início  do  ano  e  que  entraram  em  vigor  em  abril.  São  medidas  de  apoio  aos 

trabalhadores imigrantes, principalmente brasileiros. Uma das medidas anunciadas foi 

o auxílio do governo japonês para o retorno do imigrante brasileiro, mas o governo 

japonês  voltou  atrás,  deixando  de  impedir  o  retorno  do  migrante  ao  Japão,  como 

originalmente proposto, em razão de intervenção do Itamaraty.



O papel dos Estados: o Itamaraty encaminha diversas demandas às instituições 

estaduais e as articula, como os serviços de saúde, por exemplo. A articulação com 

organismos da sociedade civil poderia ser uma boa atuação dos Estados, reforçando a 

rede de solidariedade. 

B.6) Sueli Siqueira

Há vários estudos acadêmicos sobre o tema: existem pesquisas sobre a situação 

das  crianças  e  sobre  a  geração  nascida  no  exterior,  além  de  pesquisa  sobre  a 

religiosidade.

Apresentou três sugestões: a reinserção do brasileiro que retorna, na perspectiva 

social  -  atendimento  socioassistencial  e  de  saúde,  não  se  pensando  somente  na 

qualificação  profissional;  divulgação  de  informações  sobre  o  que  é  imigrar; 

investimento em educação à distância do Brasil para os brasileiros no exterior, com 

uma proposta  bem formatada  e  direcionada  a  esse  grupo,  que  o  qualifique  para  a 

permanência e para o retorno.

B.7) Eduardo Rios Neto

Educação: gostou da ideia da educação à distância. O Brasil tem experiência 

nisso  e  seria  muito  interessante  fazer  esse  investimento,  inclusive  no  escopo  do 

Telecurso da Fundação Roberto Marinho.

Trata-se de um desafio para o Estado de Minas Gerais, sob dois aspectos:

1) O retorno: 



Investimento em educação: a utilização do ensino a distância é uma alternativa 

fantástica.

Socialização  do  retornado  na  escola  -  a  definição  da  série  de  regresso  é 

preocupante,  e  o  problema  central  é  a  língua,  o  domínio  da  língua  portuguesa  - 

adaptação  do  capital  humano  formado  no  exterior  para  as  exigências  da  escola 

brasileira  de  forma  flexível  e  que  não  o  expulse  da  escola.  Cuidado  com  a 

“enturmação”, realizando-se uma ação afirmativa nesse sentido, para que o retornado 

não se frustre em relação ao investimento em sua escolaridade. 

A formação profissional faz mais sentido no senso comum do que no senso 

científico - a demanda é por educação formal.

2) A diáspora:

É um fenômeno que veio para ficar, mesmo que motivado por causas diferentes 

ao longo do tempo. Portanto, torna-se necessário pensar políticas públicas voltadas 

para o tema. Sugeriu que se utilize como exemplo a experiência do México.

3. Recomendações 

No transcorrer  dos  trabalhos  da  Comissão  foram apresentadas  sugestões  de 

intervenções que extrapolam a competência do Estado, mas que podem ser por ele 

apoiadas, e outras que podem ser efetivadas diretamente no nível estadual de governo. 

Listamos, a seguir, as sugestões apresentadas, sob a forma de recomendações gerais e 

de propostas ao PPAG. 



3.1- Recomendações gerais

Apoio  à  implantação  de  posto  de  atendimento  do  MTE,  específico  para 

atendimento à imigração, emigração e retornados, no Estado. Previsão de implantação 

de um posto em Governador Valadares.

Investimento em educação à distância do Brasil para os brasileiros no exterior, 

com uma proposta bem formatada e direcionada a esse grupo, que o qualifique para a 

permanência e para o retorno.

Apoio  a  propostas  que  garantam  proteção  previdenciária  aos  trabalhadores 

brasileiros no exterior.

Investimento em educação formal para os que retornam.

Constituição de uma rede de migrantes, com formação de capital social a partir 

da contribuição dos próprios migrantes e do Estado. 

Encaminhamento  ao  MTE de  sugestão  de  implantação  de  um programa  de 

qualificação profissional específico para os retornados.

Inclusão de conteúdos relativos à migração nas escolas dos Municípios onde há 

grande  fluxo  de  emigração,  com  a  utilização  de  material  didático,  a  exemplo  da 

cartilha do Ciaat sobre a cultura e a realidade da emigração, utilizada em Governador 

Valadares, e da cartilha do MTE/MRE.

Garantia de inclusão social do brasileiro que retorna, por meio de atendimento 

socioassistencial e de saúde.



3.2 - Propostas ao PPAG 

Plano de qualificação profissional específico para os mineiros que retornam do 

exterior. 

Apoio aos Municípios para a implantação de Centros de Informação, Apoio e 

Amparo à Família e ao Trabalhador no Exterior – Ciaat –, voltados para o brasileiro e 

suas famílias no retorno.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2009.

Chico Uejo, Coordenador - Eros Biondini - Tiago Ulisses.

- Publique-se para os fins do parágrafo único do art. 114 do Regimento Interno.
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