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RESUMO 
Neste texto, aborda-se a problemática da migração e da pobreza 
relacionada aos marcos regulatórios da Política Nacional de Assistência 
Social (PNAS). Consiste em recorte da pesquisa sobre trajetórias e 
experiências de estrangeiros que recorrem à Assistência Social em 
Fortaleza, Ceará. Compreende-se que a condição de imigrante ganha 
complexidade ao trazer a situação de pobreza e sua relação com o 
campo socioassistencial estatal. A condição de imigrante suscita o 
repensar os termos da cidadania, a demandar uma série de condições 
jurídicas do Estado para estabelecer direitos sociais, civis e econômicos 
a estes sujeitos (as) Em termos metodológicos, adotou-se as pesquisas 
bibliográfica e documental, esta última com foco nos marcos normativos 
da PNAS. Buscou-se refletir acerca da equiparação de direitos dos 
brasileiros aos imigrantes; do fortalecimento de ações inibidoras da 
discriminação; e da necessária articulação entre as políticas públicas 
setoriais, na perspectiva de reconhecimento cultural atrelado à 
igualdade social. 

 
Palavras-chave: Imigrante. Assistência Social. Pobreza. 

 

ABSTRACT 

This text addresses the issue of migration and poverty related to the 
regulatory frameworks of the National Social Assistance Policy (PNAS). 
It consists of research clipping on the trajectories and experiences of 
foreigners who resort to Social Assistance in Fortaleza, Ceará. It is 
understood that the condition of immigrant gains complexity when 
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bringing the situation of poverty and its relationship with the state social 
assistance field. The condition of immigrant raises the need to rethink 
the terms of citizenship, to demand a series of legal conditions from the 
State to establish social, civil and economic rights for these subjects. In 
methodological terms, bibliographic and documentary research was 
adopted, the latter focusing on the normative frameworks of the PNAS. 
We sought to reflect on the equalization of rights of Brazilians to 
immigrants; strengthening actions that inhibit discrimination; and the 
necessary articulation between sectoral public policies, in the 
perspective of cultural recognition linked to social equality. 

 
Keywords: Immigrant. Social assistance. Poverty. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Esse artigo discute a problemática da (i)migração internacional entrelaçada à pobreza, 

com ênfase na Política Nacional de Assistência Social (PNAS, 2004) no atendimento aos 

migrantes no Brasil do século XXI. De fato, com as transformações geradas pela globalização 

contemporânea, observa-se uma intensificação dos movimentos migratórios internacionais, a 

assumirem distintos contornos e apresentarem novos desafios de análise e interpretação. As 

mudanças advindas das formas flexíveis de produção e circulação de mercadorias interferem 

nas relações e condições do trabalho e nos processos de mobilidade do capital e das 

populações. Os deslocamentos populacionais são marcados, por sua vez, por uma série de 

impedimentos legais e pela ampliação de pessoas vivendo na clandestinidade, com acesso 

limitado a direitos e serviços públicos. Esse movimento, no intenso fluxo populacional, põe 

ainda em evidência os conflitos trazidos por essa proximidade.  

A consolidação do Brasil na rota das migrações internacionais fomentou a construção 

de novos processos migratórios nas regiões do país. Países tradicionais de imigração tornam-se 

lócus de emigração. No caso brasileiro, houve uma inversão do perfil de migração internacional, 

com a saída de um número expressivo de brasileiros rumo à América do Norte, Japão e Europa 

e de entrada de novos imigrantes para o Brasil. Os fluxos migratórios para o Brasil, no período 

de 1990 e 2000, indicam a entrada de imigrantes internacionais oriundos, principalmente, da 

América do Sul, seguidos pela Europa, Ásia e América do Norte (PATARRA, BAENINGER, 2005). 

Os últimos dados censitários apontam ainda o incremento de imigrantes da África (Congo, 

Angola), Ásia (Bangladesh, China), Haiti (Caribe) e dos países latino-americanos, conforme já 
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mencionado, com predominância de bolivianos, paraguaios, peruanos e venezuelanos (IBGE, 

2010). 

As representações sobre a presença de migrantes em países estrangeiros trazem à tona 

a construção de imagens que os associam, notadamente, a atores de menor escolaridade e 

ocupando posições desvalorizadas, geralmente com baixo status social. Dentre tais percepções 

que caracterizaram a situação dos migrantes, destacam-se as imagens relacionadas a um sujeito 

ambivalente, que une dimensões contrárias de partida e chegada, pertencimento e não 

pertencimento. Estas imagens, cunhadas no seio da sociedade moderna, com prevalência até 

hoje, sugerem representações associadas à violência, à pobreza, ao desvio, à quebra de laços 

familiares, à desagregação social e às incidências de vulnerabilidade e entrelaçam-se com 

processos de marginalização, desqualificação social e estigmatização.  

Estes imigrantes circulam no cotidiano das cidades entre práticas de legalidade e 

ilegalidade, em parte, por sua própria condição de ser imigrante em condição de pobreza, que 

os fazem transitar entre o emprego, o desemprego e a informalidade, expondo-os a diversas 

estratégias de sobrevivência (TELLES, 2010). As fronteiras do legal e do ilegal também são 

perpassadas pelas exigências, cada vez mais rígidas e inacessíveis, postas pelos países 

receptores para impedir a entrada dos outsiders.  Simultaneamente, a abertura das fronteiras 

ao fluxo de capitais e mercadorias, o mundo impõe restrições à mobilidade das pessoas, através 

das políticas de controle migratório. No caso do Brasil, os dispositivos regulatórios da imigração 

são estabelecidos pela Lei nº 13.445/2017, que dispõe sobre os direitos e deveres do imigrante 

e do visitante, regula a entrada e estada no país, e estabelece os princípios e diretrizes para as 

políticas públicas voltadas a esse segmento social. Diante deste quadro, muitas sociedades 

concebem os imigrantes ainda como ameaças e estabelecem um distanciamento em relação ao 

“outro”, onde as fronteiras físicas e simbólicas entre “nós” e “eles” são cada vez mais 

consolidadas. O imigrante se situaria no que Bhabha (1998) chama de entre-lugar cultural, visto 

como “marginal e estranho”. 

Essa situação do “ser migrante” implicada no deslocamento e mobilidade adquire 

complexidade ao trazer à discussão a condição da pobreza vivenciada pelos imigrantes e as 

ações regulatórias de assistência conferidas através da Política Nacional de Assistência Social. 

A vulnerabilidade socioeconômica (KOWARICK, 2010) e a inclusão precária (MARTINS, 1999) no 

sistema de proteção social denotam situações de violação de direitos, e os expõem, por vezes, 
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a situações desumanas. No contexto de vulnerabilidade socioeconômica, o direito à assistência 

social, articulada a outras políticas públicas, torna-se fundamental e imprescindível para 

assegurar as condições mínimas de sobrevivência àqueles (incluindo os imigrantes) que estão 

em condição de pobreza. É nesse momento que a política de assistência social atua, enquanto 

direito do cidadão e dever do Estado, e que deve ser assegurada aos que dela necessitam, sem 

a exigência de qualquer contribuição.  

Nessa perspectiva analítica, discute-se, nesse artigo, a problemática da migração 

entrelaçada à pobreza relacionada aos marcos regulatórios da Política Nacional de Assistência 

Social (PNAS). Em termos metodológicos, a investigação em tela, de abordagem qualitativa, 

adotou as pesquisas bibliográfica e documental, com atenção às normativas legais da Politíca 

Nacional de Assistência Social. O presente artigo explicita uma breve contextualização da 

situação do ser imigrante, a abordar o processo de construção de identidades na era global, as 

fronteiras físicas e simbólicas que os separam dos nativos, bem como as condições que levam 

à migração, com atenção à condição de pobreza. Ao situar a relação entre migração e pobreza, 

enfatiza-se a relação de assistência social no âmbito estatal, o papel da PNAS no atendimento 

aos imigrantes e a sistematização da oferta dos serviços socioassistenciais, a partir de seus 

marcos regulatórios. Por fim, discute-se uma concepção de cidadania ampliada, a considerar as 

garantias formais inscritas nas leis e a construção de uma esfera pública ampla e plural. 

Proposta referenciada em projeto de justiça social capaz de articular reconhecimento cultural, 

igualdade e equidade.  

 

2. A CONDIÇÃO DO “SER IMIGRANTE POBRE” E OS MARCOS REGULATÓRIOS DA POLÍTICA 

NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL  

 

Nos marcos da globalização, a formação das identidades passa por um processo 

ambíguo de integração e desintegração, assinalada pela facilidade de os sujeitos vincularem-se 

com outras culturas, instituindo-se como resultado do crescimento da homogeneização cultural 

e do “pós-moderno global”. As identidades dos “sujeitos pós-modernos” relativizam a noção de 

Estados nacionais, e incorporam aspectos que abrangem o pertencimento do indivíduo a 

culturas étnicas, raciais, linguísticas, religiosas. Elas se transformam continuamente em relação 

às formas que o indivíduo é representado pelos sistemas culturais que os rodeiam (HALL, 2000). 
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Ao corroborar com a concepção da formação das identidades nacionais, Bhabha (1998) aponta 

que elas se constituem a partir de um sistema de representação que organiza as ações e a 

concepção que os indivíduos têm de si mesmos. 

Quanto a isto, Augé (2010) recorre ao conceito de fronteira para analisar aqueles que se 

encontram “dentro e fora”.  No processo de migração, as fronteiras, que podem ser naturais, 

linguísticas, culturais e políticas, configuram-se como formas de reafirmar as identidades. As 

discussões acerca dos movimentos migratórios definem as identidades do imigrante em um 

viés relacional e situacional, sendo constituídas pela experiência vivida do cotidiano e como 

aspecto de diferenciação social (CARDOSO DA CUNHA, 1986; CUCHE, 1999, MARASCHI, 2006). 

Em perspectiva semelhante, Castells (2002) destaca que a identidade das pessoas em 

mobilidade é sentida a partir de sua condição de ambivalência. Os atores em posições 

estigmatizadas, por sua vez, desenvolvem uma identidade de resistência. Estas identidades 

individuais e coletivas do imigrante possibilita a formação de comunidades viabilizadoras da 

organização de estruturadas que permitem criar laços via interação social.   

Ao buscar compreender o fenômeno da imigração em sua totalidade, Sayad (1998) 

discorre sobre as condições que levam a migração e as formas de inserção do migrante no país 

receptor. Para este, a migração é vista como processo total, pois se deve considerar sua 

perspectiva histórica, política e as estruturas presentes no funcionamento da sociedade. As 

causas da migração são consequências, sobretudo, das precárias condições de sobrevivência 

dos imigrantes em seu país de origem. Fato que os fazem compor a categoria de emigrantes 

(de lá) e de imigrantes (aqui), a constituir, paradoxalmente, sua condição existencial. Os 

imigrantes, ao chegarem aos países receptores, são utilizados como força de trabalho e são 

percebidos pelos “nativos” como um "problema", atrelado à noção de geradores de despesas 

sociais, e ameaças à cultura e à tradição instituída. 

A representação dominante quanto às motivações para as migrações está relacionada a 

distintas questões, porém, vale salientar a busca por melhores condições de vida e trabalho 

(KOTHARI, 2002). Dizem respeito, dentre outras, à alocação de mão-de-obra qualificada e à 

iniciativa de turistas investidores, mas, sobretudo, referem-se às situações de guerra, conflitos 

políticos, pobreza, nos seus países de origem, e busca por trabalho e sobrevivência daqueles 

que migram e de suas famílias.  Para Oulhaj (2007) os fatores econômicos e políticos parecem 

englobar a absoluta maioria dos casos. As migrações estariam atreladas ainda à revolução nas 
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tecnologias de informação, de comunicação e de transporte. Conforme Mármora (2002), as 

atuais migrações podem ser interpretadas como movimentos de desequilíbrios estruturais 

entre as economias dos países desenvolvidos e os subdesenvolvidos, ou seja, fruto da desordem 

característica do processo de globalização desigual e seletivo. Contudo, ao chegar no país 

rececptor, destaca Hall (2003, p. 64) os imigrantes “passaram por todos os processos da 

exclusão social, sofreram a desvantagem que o racismo lhes impunha, o racismo informal e 

institucionalizado, tão comuns hoje na Europa Ocidental”. Assim, um dos aspectos procedente 

da imigração e da globalização é a exclusão social. 

Dito isso, ao repensar as categorias de análise relacionadas às identidades dos 

imigrantes e às migrações, problematiza-se, aqui, a discussão comumente vista nos estudos do 

fenômeno migratório que o condiciona, simultaneamente, como causa e consequência da 

pobreza, ora circunscrita à ausência de condições materiais, tanto para a sociedade de origem, 

como de destino (MAFFESOLI, 2001; DURHAM, 1984). Neste estudo, ao contrário, concebe-se 

a pobreza enquanto fenômeno multidimensional e relacional, organicamente vinculado ao 

sistema do capital e às particularidades das formações sociohistóricas dos países. Em sintonia, 

destaca-se a análise de Simmel (2014) ao afirmar que o pobre, em semelhança ao estrangeiro, 

apresenta, ao chegar à terra do outro, uma posição externa à comunidade de destino, o que 

lhe expõe ao risco econômico e social relativo à inserção precária ao trabalho e aos vínculos 

afetivos fragilizados. A condição sociocultural de “ser pobre” é determinada, segundo o autor, 

pela relação com a assistência social que recebe do Estado ou da coletividade. Eis um aspecto 

significativo na análise em tela ao buscar decifrar as intrincadas relações entre (i)migração, 

pobreza e assistência social estatal na vida brasileira. 

Ao partir da noção de ser “migrante pobre”, cabe, então, perguntar, na esteira de 

Paugam (1999, p. 67-68) ao analisar o processo de estigmatização e desqualificação social 

associado à pobreza, qual seja a indagação: o que define a condição de ser pobre? Como definir 

sociologicamente a pobreza, a partir da relação de assistência?  Para Paugam (1999), a 

desqualificação social surge em decorrência da exclusão do indivíduo do mercado de trabalho, 

e da necessidade de recorrer ao sistema de assistência social dada sua condição de pobreza. 

Embora com trajetórias diferentes, o fato das pessoas recorrerem aos serviços de assistência 

social é o que define a condição de ser pobre, perspectiva semelhante a de Simmel (2014). O 

status atribuído ao pobre marca suas identidades pessoais, e as relações que estes mantêm 
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entre si e com o outro. Os vínculos que asseguram a integração social dos indivíduos (estendido 

aos imigrantes) estão relacionados à filiação e à participação em grupos de convivência; à 

participação ligada ao processo de trabalho e ao sistema de proteção social; e, enfim, à 

cidadania, relativa à sensação de pertencimento a uma nação. 

Convém salientar que as definições de pobreza têm implicações nas agendas políticas. 

Na definição das agendas das políticas públicas sociais, Castel (1992) discorre sobre a 

dificuldade para definir “níveis” de pobreza que constituam critérios de definição do perfil da 

população usuária das políticas assistenciais, a refutar as abordagens que definem e classificam 

os sujeitos em termos de pobreza e que são utilizadas na construção de indicadores no âmbito 

das políticas públicas para nortear os parâmetros de definição dos clientes e dos mínimos 

sociais. Para ele, a construção de um sistema de categorização da população que serão 

beneficiárias dos serviços sociais contém caráter estigmatizante. Por sua vez, a própria condição 

de “ser imigrante” complexifica essa problemática e traz ainda um grande desafio para a oferta 

de políticas públicas sociais adequadas às especificidades desse grupo e capazes de atender ao 

aumento da demanda de uma série de condições jurídicas, sociais, civis e econômicas.  

Essa condição de "ser imigrante” pode situá-lo em um lugar onde ele “não é nem 

cidadão, nem estrangeiro” (BOURDIEU, 1998). Ao situar a relação entre migração e pobreza, 

mobiliza-se o campo socioassistencial e suas forças regulatórias, expressas no âmbito da 

sociedade civil e do Estado. A condição de “deslocado”, vivida pelo imigrante, suscita, assim, a 

necessidade de repensar os fundamentos estatizantes da ideia de cidadania (TELLES, 2004), 

haja vista que a imigração demanda do Estado uma série de condições jurídicas, sociais, civis e 

econômicas no que se costuma classificar como “problemas de imigração”. A própria natureza 

desse fenômeno só pode ser captada através dos diferentes ditos “problemas sociais” aos que 

se encontra associado (SAYAD, 1998). 

No caso específico do direito socioassistencial de pessoas em situação migratória, no 

Brasil, reconhece-se que os imigrantes são sujeitos de direitos, com direitos assegurados tanto 

nos ordenamentos jurídicos nacionais e internacionais, independentemente da regularidade de 

sua situação migratória, com destaque para a Constituição Federal de 1988 e o Direito 

Internacional dos Direitos Humanos. Nesse esteio, cabe salientar o artigo 1º, da lei nº 

8.742/1993, a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), que institui “a assistência social, direito 

do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social não contributiva, que provê os 
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mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da 

sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas” (BRASIL, 1993). Em tese, pode-

se deduzir que, conforme a LOAS (1999; 2011), os imigrantes internacionais, refugiados e 

apátridas, estejam regulares ou não, mesmo que documentados de maneira provisória, podem 

ser sujeitos usuários da política pública de assistência social, tanto como os brasileiros e ter 

direito aos bens e serviços socioassistenciais. Mas, até que ponto e como essa possibilidade de 

garantia da Política de Assistência Social a imigrantes emerge em seus marcos regulatórios? 

Quanto ao papel da assistência social no atendimento aos imigrantes e à sistematização 

da oferta dos serviços socioassistenciais, verifica-se que as primeiras medidas adotadas foram 

para dar respostas emergenciais às demandas por acolhimento provisório, sobretudo, nos 

estados de fronteiriços do Brasil (Acre e Amazonas). Destaca-se as Portaria GM/nº 8, de 25 de 

janeiro de 2012, e Portaria GM/nº 90, de 03 de setembro de 2013, pactuadas pela Comissão 

Intergestores Tripartites (CIT) e aprovados no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), 

que estabelecem critérios de partilha do cofinanciamento federal para a oferta do Serviço de 

Proteção em situações de Calamidades Públicas e de Emergências. E a Portaria nº 70, de 11 de 

junho de 2014 que estabelecem novos critérios de partilha pactuados nas resoluções nº 2, de 

03 de abril de 2014 da CIT, e nº 11, de 17 de abril de 2014, do CNAS. Estes documentos dispoem 

sobre a expansão e reordenamento do Serviço de Acolhimento Institucional para adultos e 

famílias, a incluir os migrantes, por meio do Piso de Alta Complexidade II – PAC II. Foi ampliado 

o número de vagas nos serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade em todo o 

terriório nacional. A oferta de serviços socioassistenciais é sistematizada no âmbito da Proteção 

Social Básica, Média e de Alta Complexidade.  

Com relação aos benefícios assistenciais e aos programas de transferências de renda, 

em 2014, foi publicado o ofício circular conjunto nº 2/2014 SENARC/MDS e SNAS/MDS, de 11 

de fevereiro de 2014, com esclarecimentos em relação ao cadastramento de estrangeiros no 

Cadastro Único para políticas sociais e acesso ao então Programa Bolsa Família, hoje substituído 

pelo Auxílio Brasil. Ressalta-se o Decreto nº 6.214, de 26 de setembro de 2007, que regulamenta 

o Benefício de Prestação Continuada, em seu art. 7ª previa que: o Benefício de Prestação 

Continuada é devido ao brasileiro, nato ou naturalizado, e às pessoas de nacionalidade 

portuguesa, em consonância com o disposto no Decreto nº 7.999, de 8 de maio de 2013, desde 

que comprovem, em qualquer dos casos, residência no Brasil e atendam a todos os demais 
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critérios estabelecidos neste Regulamento. Este disposto, portanto, estabelece que o BPC é 

exclusivo para os brasileiros e as pessoas de nacionalidade portuguesa. Considerando que os 

imigrantes são usuários das políticas sociais e buscam acessar programas de transferências de 

renda e outros direitos previstos na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), o Supremo 

Tribunal Federal (STF), ao julgar o Tema nº 173, deferiu que os estrangeiros tem direito ao BPC, 

desde que cumpridos os requisitos para concessão, embora ainda não expressa nas normativas 

da Política Nacional da Assistência Social (PNAS).  

Estas normativas da PNAS suscitam reflexões acerca da importância e da necessidade 

da equiparação de direitos dos brasileiros aos imigrantes; da criação e do fortalecimento de 

ações que inibam a discriminação; e da articulação entre as políticas públicas setoriais para o 

atendimento dos imigrantes. Considerada a dificuldade de acesso dos imigrantes aos 

programas e benefícios sociais a estes específicos, devido a critérios que possam não ser 

atendidos por esse público, corrobora-se com as propostas da Conferência Nacional Sobre 

Migrações e Refúgio (COMIGRAR, 2014, p.  37) que propõe: “[...]assegurar os mesmos direitos 

e benefícios socioassistenciais dos nacionais, seja por meio de revisão de legislação, da 

adequação dos critérios para sua inclusão, da criação de um programa específico para este 

público [...]”. 

Em perspectiva complementar, para além das garantias formais inscritas nas leis, a 

própria construção da cidadania engloba as relações sociais estruturadas na esfera pública 

(TELLES, 2004). Os direitos são entendidos como práticas, discursos e valores a interferirem no 

modo como as desigualdades e diferenças configuraram-se na esfera pública. Como forma de 

sociabilidade e reciprocidade, os direitos constroem discursos e balizam práticas e interações 

sociais através da atribuição mutualmente negociada das obrigações e responsabilidades de 

cada um. Essa gramática pública relativa aos direitos permite a constituição de espaços públicos 

nos quais as diferenças podem se expressar e representar uma negociação possível (TELLES, 

2004). Para tanto, Telles (2004) ressaltou a correlata crítica à histórica “figura negativada” do 

“pobre incivil”, descredenciado do estatuto de sujeito de direitos e considerado como público-

alvo de uma série de medidas estatais a oscilarem entre a tutela e a repressão estatal. A 

metamorfose do “pobre incivil” em cidadão ativo, a enunciar a categoria política da cidadania, 

suscitaria uma possível superação da tutela e do estigma da pobreza, a exemplo das 

experiências suscitadas durante o processo de redemocratização brasileira. 
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À GUISA DE CONCLUSÃO 

 

As teias de desigualdades afetam, diferenciadamente, distintos segmentos sociais no 

Brasil contemporâneo, a exigir uma abordagem interseccionada, no caso da presente pesquisa, 

entre classe social, gênero, território/nação de origem dos (as) migrantes. Diferenças, 

desigualdades e discriminações imbricam-se na experiência de (i)migrantes em condição de 

pobreza. E na ausência de uma medida pública de equivalência (dos direitos) referenciada nos 

valores de justiça, igualdade e equidade sociais, podem implicar em culpabilização e 

responsabilização dos indivíduos por mudanças de um suposto “seu destino”, sobretudo, 

quando assentada em uma concepção naturalizada de pobreza ou de inadequação das 

capacidades. Em concepção contrária, compreende-se a pobreza em sua 

pluridimensionalidade, a reafirmar a centralidade do Estado garantidor da proteção social, a 

incluir os (as) migrantes, com oportunidades sociais adequadas e equivalentes. 

Nesse sentido, ressalta-se a garantia e a efetivação da política social da igualdade 

combinada a política cultural da diferença (FRASER, 2006) enquanto centrais à manutenção dos 

processos democráticos, a fim de pensar em novas formas de combinar o reconhecimento 

cultural e a redistribuição socioeconômica, a partir da igualdade/equidade e justiça sociais. O 

entrelaçamento entre essas supracitadas modalidades de políticas sugere a construção de 

novas esferas públicas democráticas, heterogêneas e pluralísticas, nas quais os participantes 

podem negociar e debater dentro de um horizonte mais amplo. Impõe-se o desafio, no âmbito 

das universidades públicas e da prática acadêmica, a criação de meios e espaços público-

democráticos que propiciem a distintos segmentos sociais, neste caso os imigrantes, falarem e 

serem ouvidos, a fortalecer a materialidade entrelaçada dos direitos à igualdade/equidade 

sociais e às diferenças.  
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