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Resumo 

Este artigo trata do fluxo recente de bolivianos para São Paulo. Nele empreende-se uma 
análise das representações sobre tais imigrantes presentes em matérias publicadas pelo 
Jornal Folha de S. Paulo. Avaliam-se também as mediações que esses sujeitos fazem 
com essas representações. O texto está sustentado em uma pesquisa exploratória, que 
recorreu à análise crítica do discurso e à entrevista semi-estruturada. Os resultados 
evidenciam que os imigrantes bolivianos são representados pelo veículo pesquisado, 
sobretudo, como trabalhadores situados em condições análogas à escravidão. Revelam 
também que tais sujeitos rejeitam a redução a que são submetidos pelo discurso 
midiático. Admitem as condições precárias de trabalho a que muitos estão submetidos, 
mas ressaltam a riqueza da sua cultura e afirmam positivamente a identidade boliviana. 
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Introdução 

 

O fenômeno da imigração não é recente. Ele acompanha a história da humanidade. 

Indivíduos e grupos sociais sempre cruzaram fronteiras. As motivações foram as mais 

diversas: a guerra, a busca por melhores condições de vida, a curiosidade por outras 

formas de existência, os interesses econômicos, etc. O Brasil, por exemplo, é um país 

cuja formação nacional resultou de diversos fluxos migratórios. Além dos povos 

indígenas que já habitavam o território que deu origem ao Estado-nacional brasileiro, 

nossa formação contou com a vinda dos colonizadores portugueses, de africanos 
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escravizados, de invasores franceses e holandeses; e mais tarde de imigrantes judeus, 

italianos, espanhóis, sírios e libaneses, japoneses, poloneses, ucranianos, armênios, 

coreanos, dentre indivíduos de outras nacionalidades. 

 

Mais recentemente um novo contigente populacional veio se juntar a esse mosaico. 

Trata-se da vinda de bolivianos para o país. Com a intensificação da globalização da 

economia e os esforços para a consolidação de um bloco regional no Cone-Sul (o 

MERCOSUL), deste o final do século XX o Brasil passou a receber um grande número de 

imigrantes de seus vizinhos sul-americanos. Contingentes de peruanos, bolivianos, 

chilenos, entre outros, viram no bom momento econômico vivido pelo Brasil nesse início 

do século XXI uma oportunidade de vida digna. Nos últimos 3 anos os bolivianos são o 

destaque em termos de grupos de imigrantes que chegaram ao país. Eles já 

ultrapassaram a marca de 100 mil indivíduos que passaram a residir aqui legalmente. 

Isso sem falar naqueles que estão sem documentos, vivendo entre nós na ilegalidade 

jurídica. Sendo assim, este contingente populacional já ultrapassou a comunidade 

Italiana, representando hoje a terceira maior concentração de imigrantes no Brasil. 

 

É dentro desse contexto histórico-social que se inscreveu o Projeto de Iniciação 

Científica entitulado "O recente fluxo de bolivianos para São Paulo: discurso midiático, 

migração e idendidade", que deu origem a esse artigo. O problema de pesquisa que 

orientou o projeto foi estruturado em duas perguntas de investigação, a saber: a) Quais 

representações sobre os bolivianos são construídas pelo discurso midiático, e mais 

especificamente pelo Jornal Folha de S. Paulo? b) De que forma essas representações se 

relacionam com a maneira como os bolivianos vêm a sua própria identidade e situação 

de imigrantes no Brasil? Ele propôs assim uma reflexão sobre as relações entre discurso 

midiático, migração e identidade a partir do fluxo recente de bolivianos para São Paulo.  

 

Breves notas sobre o método  

 

A pesquisa que embasou esse artigo caracteriza-se como sendo de natureza exploratória, 

conduzida mediante abordagem metodológica qualitativa. Segundo Godoy (1995a e 

1995b), a abordagem qualitativa é adequada para estudos exploratórios, uma vez que 

realizando uma primeira aproximação do tema não seria adequado ao pesquisador 

propor quantificações. É também Godoy quem sugere que a pesquisa qualitativa pode 
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ser empreendida de diferentes formas. Nesse trabalho buscou-se inspiração na análise 

crítica do discurso e na entrevista semi-estruturada.  

 

De acordo com o The Cambridge Dictionary of Sociology (Turner, 2006), análise do 

discurso é uma espécie de termo guarda-chuva que abriga um amplo espectro de 

perspectivas de análise sociocultural desenvolvidas no quadro da virada linguística 

empreendida nas ciências sociais desde os anos 1960. Em seu sentido mais amplo, o 

domínio da análise do discurso envolve o estudo dos usos da linguagem para além do 

nível da sentença. Nesse sentido, a relação entre a linguagem e o contexto social é de 

fundamental importância. Entre as diversas correntes agrupadas nesse termo guarda-

chuva, o mesmo dicionário aponta a análise crítica do discurso, associada aos trabalhos 

de Michel Foucault, Stuart Hall e Fredric Jameson. No âmbito desta corrente, o 

propósito da investigação é examinar a relação entre discurso, poder e ideologia a fim 

de desvendar a perpetuação de exclusões sociais baseadas em raça, gênero ou outras 

formas de desvantagem. A base empírica da análise pode estar situada tanto em textos 

escritos (como jornais e revistas), como em outras formas de produção cultural, 

incluindo arte, cinema e televisão. A postura do pesquisador na construção da análise 

crítica do discurso é bem sintetizada por Charaudeau (2009: 29) no trecho abaixo. 

 

O papel do analista é o de observar a distância, para tentar compreender e 
explicar como funciona a máquina de fabricar o sentido social, engajando-se em 
interpretações cuja   relatividade deverá aceitar e evidenciar. Apresentar como 
verdade absoluta uma explicação relativa e acreditar nela seria arrogância. Fazê-
lo sem acreditar seria cinismo. Entretanto, entre arrogância e cinismo, há lugar 
para uma atitude que, sem ignorar as convicções fortes, procure compreender os 
fenômenos, tente descrevê-los e proponha interpretações para colocá-los em 
foco no debate social. 

 

No caso da pesquisa aqui apresentada, a fim de analisar criticamente as representações 

sobre os imigrantes bolivianos construídas pelo discurso midiático, foi construído um 

corpus textual a partir de reportagens sobre imigrantes bolivianos veiculadas no jornal 

Folha de S. Paulo no período compreendido entre 2004 e 2014. O ano de 2004 foi 

escolhido como limite temporal inferior do levantamento, pois foi neste ano em que 

houve uma intensificação desse fluxo migratório para o Brasil e a consequente cobertura 

pela imprensa. As reportagens foram levantadas a partir do sítio oficial desse veículo e 

analisadas com vistas a problematizar as relações entre linguagem e contexto social; e 

mais precisamente entre discurso, poder e perpetuação de exclusões sociais. 
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Dentro do período definido foram encontradas um total de 49 matérias tratando dos 

bolivianos. No entanto, embora o termo de busca utilizado tenha sido “imigrantes 

bolivianos em São Paulo”, uma parte das matérias encontradas fugiu desse critério. 

Foram os casos dos textos escritos por jornalistas sobre situações políticas ou 

econômicas na Bolívia, sem relação com a vinda de imigrantes bolivianos para o Brasil. 

Ou ainda de matérias que abordavam a presença de brasileiros na Bolívia, ou crise 

diplomática entre Brasil e Bolívia relativa a questões de exploração de petróleo e gás. 

Todas essas matérias foram descartadas e, portanto, não compuseram o corpus do 

estudo. Sendo assim, esse corpus ficou constituído pelas 31 matérias veiculadas no 

jornal Folha de S. Paulo entre 2004 e 2014 que tratavam especificamente dos imigrantes 

bolivianos em São Paulo.  

 

Para capturar os sentidos dos discursos midiáticos veiculados nas matérias selecionadas, 

seguiu-se a análise de template de Nigel King (2006). Este autor propõe que analisar 

discursos veiculados em textos, o pesquisador deve definir uma lista de termos que 

representem temas a serem identificados. Normalmente esses termos são definidos no 

momento anterior à análise, com base no problema de pesquisa e/ou no referencial 

teórico. Mas podem, se necessário, ser alterados ao longo do trabalho de análise. No 

caso desse estudo, foram definidos os  seguintes termos: Data da publicação da matéria; 

Título; Caderno em que foi veiculada; Tema predominante (cultura, trabalho, 

identidade, moradia); Argumentos principais e secundários; Representação dos 

imigrantes bolivianos (positiva ou negativa); Mensagem veiculada. No que se refere à 

representação dos bolivianos presente na matéria, se positiva ou negativa, vale destacar 

que não se tratou de enquadrar o jornalista ou autor do texto em um sujeito portador ou 

não de preconceito. Isto porque, o que se fez foi tentar capturar se os imigrantes 

bolivianos estavam associados no texto a aspectos negativos (por exemplo: trabalho em 

condições análogas à escravidão), ou positivas (sua cultura, culinária, etc). No primeiro 

caso, a associação com um aspecto negativo não significa que o jornalista pretendia 

conscientemente estereotipar os imigrantes bolivianos. Na maioria dos casos 

encontrados, o tom da matéria era crítico, denunciando as condições de trabalho desse 

contingente de imigrantes. Porém, não se pode negar, que representando os bolivianos 

apenas, ou sobretudo, dessa forma, cria-se um estereótipo.  

Mas a pesquisa pretendeu também investigar a influência do discurso midiático sobre a 

imigração boliviana em São Paulo nas percepções que os próprios imigrantes possuem da 

sua identidade. Nesse sentido, foram realizadas entrevistas exploratórias de caráter 
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semiestruturado (HAGUETTE, 2010), conduzidas a partir de um roteiro prévio montado 

para orientar a conversa com alguns sujeitos, mas com flexibilidade para deslocar o 

diálogo para temas não previstos, que se mostrem pertinentes para os entrevistados. O 

roteiro prévio formulado para essas entrevistas contemplou quatro questões, que 

abordavam a construção / reconstrução da identidade, bem como mediações com o 

discurso midiático. Foram entrevistados sete indivíduos, cinco mulheres e dois homens. 

Eles foram contatados no Parque Ecológico do Tiete, local onde a presença de 

imigrantes bolivianos nos finais de semana é constante. Eles foram abordados 

aleatoriamente, a partir da disponibilidade que demonstravam para ajudar na pesquisa. 

Desses sete indivíduos, considerou-se que somente no caso de cinco deles (quatro 

mulheres e um homem) a entrevista realmente apresentou bom rendimento. Isto porque 

nelas conseguiu-se superar as amarras iniciais e os entrevistados produziram discursos 

que se prestaram à análise. Os demais, falaram muito pouco, não conseguiram se 

expressar sobre as questões levantadas, seja pela timidez, seja por barreiras da língua, 

ou por outras razões que não se conseguiu identificar. 

 

Discussão Teórica 

 

Segundo o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, um dos significados da palavra 

imigração é: entrada de indivíduo ou grupo de indivíduos estrangeiros em determinado 

país, para trabalhar e/ou para fixar residência, permanentemente ou não. O Dicionário 

de Ciências Humanas aponta que, dos cerca de 6 bilhões de indivíduos que compõem a 

Humanidade, estima-se que 150 milhões deixaram suas terras de origem para instalar-se 

em outros países (DORTIER, 2010). O mesmo dicionário destaca que é possível classificar 

os fluxos migratórios em três tipos principais. 

 

A imigração das elites diz respeito à circulação de estudantes, pesquisadores, 

funcionários de empresas, que vão para outros países em busca de melhores cargos. A 

chamada “fuga de talentos” é uma expressão clara desse tipo de fluxo migratório. A 

imigração de refugiados políticos constitui um segundo tipo de circulação migratória. 

Este tipo é consequência do pedido de asilo político em outros países por indivíduos que 

sofreram perseguição em suas pátrias, normalmente em razão de conflitos. Finalmente, 

a imigração de pobreza se refere a um tipo de fluxo migratório motivado pelo desejo de 

enriquecimento, ou ao menos pela busca de melhores condições de vida e conforto 

material em países mais ricos e/ou mais prósperos economicamente do que a terra de 
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origem do imigrante. O caso de grande parte dos indivíduos que compõem a nova leva 

de bolivianos que vêm para São Paulo é um exemplo claro desse terceiro tipo de fluxo 

migratório. Eles enxergam no país possibilidades de conquistarem melhores condições 

sociais e de qualidade de vida. Esse fenômeno já foi detectado pelo geógrafo Milton 

Santos (2000) que, em seu livro Por uma outra globalização, ao ressaltar o caráter 

perverso e concentrador da globalização financeira, apontou o efeito atrativo que a 

economia brasileira exerce junto a setores mais pobres dos países latino-americanos. 

 

A rigor, nem sempre a fuga da pobreza e a busca por melhores condições de vida se 

constituíram nas marcas da imigração boliviana para o Brasil. Afirma-se isso porque Silva 

(2005a e 2005b) demonstra como na década de 1980 a sociedade brasileira presenciou a 

vinda de bolivianos de classe média. Eram médicos, dentistas, engenheiros, técnicos, 

entre outros profissionais qualificados, que vieram para o país em busca de cargos ainda 

melhores, configurando assim outro tipo de circulação migratória apontado acima, 

aquele das elites. 

 

No caso dos bolivianos, com a chegada ao Brasil eles se deparam com uma dificuldade 

de inclusão, seja pela língua, seja pelos códigos culturais, o que à priori gera um conflito 

de culturas. Isso faz com que haja um estranhamento tanto do imigrante, quanto dos 

que recebem essa imigração. O conflito se torna ainda mais evidente à medida que os 

estrangeiros passam a disputar, com os nacionais, espaços no mercado de trabalho. Esta 

costuma ser a principal causa da intolerância (Silva, 2005a e 2005b). 

 

A rigor, nem sempre a fuga da pobreza e a busca por melhores condições de vida se 

constituíram nas marcas da imigração boliviana para o Brasil. Afirma-se isso porque Silva 

(2005a e 2005b) demonstra como na década de 1980 a sociedade brasileira presenciou a 

vinda de bolivianos de classe média. Eram médicos, dentistas, engenheiros, técnicos, 

entre outros profissionais qualificados, que vieram para o país em busca de cargos ainda 

melhores, configurando assim outro tipo de circulação migratória apontado acima, 

aquele das elites.  

De toda forma, quanto ao tipo de fluxo migratório analisado nesse projeto, nem sempre 

o sonho das melhores condições de vida se concretiza. No caso dos bolivianos, com a 

chegada ao Brasil eles se deparam com uma dificuldade de inclusão, seja pela língua, 

seja pelos códigos culturais, o que à priori gera um conflito de culturas. Isso faz com que 

haja um estranhamento tanto do imigrante, quanto dos que recebem essa imigração. O 
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conflito se torna ainda mais evidente à medida que os estrangeiros passam a disputar, 

com os nacionais, espaços no mercado de trabalho. Esta costuma ser a principal causa 

da intolerância (Silva, 2005a e 2005b).  

 

A imigração é assim um processo marcado por ambiguidades e contradições. Sayad (2000 

apud Silva, 2005a e 2005b), por exemplo, aponta que o retorno é um elemento 

constitutivo da condição do imigrante. Entretanto, a decisão de imigrar está sempre 

ancorada em ideias positivas que são construídas sobre o lugar de destino, as quais são 

transmitidas, em geral, pela comunicação/imprensa, ou ainda pelos agenciadores de 

imigrantes no local de partida. No caso dos bolivianos que vêm para o Brasil, Silva 

(2005a e 2005b) ressalta que em grande parte das vezes estes alimentam em seu 

imaginário a ideia de retorno ao país natal. 

 

Assim, entre o desejo de uma vida melhor no novo país e o sonho de retorno à terra 

natal; entre o passado em seu país, o presente na sociedade hospedeira e o futuro 

incerto, o imigrante vai reconstruindo a sua identidade.  

 

Segundo Giddens (2012), a identidade diz respeito ao conjunto de características de uma 

pessoa ou de um grupo que se relacionam com o que são e o que é significativo para 

elas. As identidades se constroem em processos que envolvem a auto-identificação e a 

identificação pelos outros, isto é, a auto-compreensão de si mesmo ou do seu grupo e as 

imagens que os outros constroem sobre esse mesmo indivíduo ou grupo. Giddens 

também aponta que algumas das principais fontes de identidade são: o gênero, a 

orientação sexual, a nacionalidade ou etnicidade e a classe social.  

 

Vale ressaltar que a teoria social contemporânea rejeita visões essencialistas das 

identidades, isto é, abordagens que compreendem as identidades como realidades 

homogêneas, relativamente fechadas em si mesmas e estáveis ao longo do tempo. 

Assim, a identidade é vista hoje como um processo maleável, uma vez que é formada e 

moldada continuamente em relação a como nos identificamos como indivíduos, ou seja, 

ela é definida continuamente (HALL, 2006). No caso da pesquisa que embasa esse artigo 

buscou-se analisar como os imigrantes bolivianos negociam com suas identidades em 

razão da forma como são representados pelo discurso midiático produzido no país 

hospedeiro.  
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O que diz a Folha de S. Paulo sobre os imigrantes bolivianos 

 

A partir das templates preenchidas com base nos termos definidos para a análise do 

discurso midiático sobre os imigrantes bolivianos em São Paulo foram formulados alguns 

gráficos que condensam a representação construída pelo Jornal Folha de S. Paulo sobre 

esses sujeitos. Antes de apresentar e comentar os gráficos elaborados a partir dos 

termos definodos para a análise, destaca-se a seguir a distribuição das matérias no 

período definido para a coleta de dados, conforme apresentado no Gráfico 1. 

Gráfico 1 Fonte: o autor 

 

O Gráfico 1 revela que há uma distribuição relativamente equilibrada na aparição de 

matérias sobre os imigrantes bolivianos no jornal Folha de S. Paulo. Em 07 dos 11 onze 

anos que compõem o período investigado, foram veiculadas entre 01 e 03 matérias (por 

ano) sobre a imigração boliviana em São Paulo, o que denota uma cobertura escassa 

sobre esse tema. Todavia, é possível notar que alguns anos tiveram uma presença maior 

desse tema na cobertura do veículo. Foram os casos dos anos de 2004, com 05 inserções; 

e 2007, 2012 e 2013, com 04 inserções cada um. Passa-se agora a apreciação dos 

Cadernos nos quais foram veiculadas as matérias sobre os imigrantes bolivianos em São 

Paulo. O Gráfico 2, disposto a seguir, fornece esse panorama. 

Gráfico 2 Fonte: o autor 
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O Gráfico 2 evidencia como as matérias veiculadas no jornal Folha de S. Paulo sobre os 

imigrantes bolivianos aparecem sobretudo em cadernos relacionados a política e 

economia. Das 31 matérias veiculadas no período analisado, 20 (ou seja cerca de 2/3) 

estão alocados no Primeiro caderno, ou nos cadernos Dinheiro e Mercado. Todas elas 

abordam os bolivianos sobre o prisma laboral, ressaltando suas condições de trabalho 

precárias. As oito matérias veiculadas no caderno Cotidiano, embora relacionadas com 

outros temas, como condições de moradia por exemplo, também enfocavam as 

condições de trabalho desses imigrantes, enfatizando que eles muitas vezes acabam 

residindo nas próprias oficinas de costura em que atuam. Vale notar que apenas 02, das 

31 matérias coletadas no período da pesquisa foram veiculadas na Ilustrada ou na 

Revista Folha, espaços deste jornal que costumam abordar também, ou 

prioritariamente, questões culturais. Ainda assim, este não foi o caso das matérias sobre 

imigrantes bolivianos veiculados nesses cadernos. Nelas enfatizou-se, igualmente, as 

condições de trabalho análogas à escravidão a que esses imigrantes estão submetidos.  

 

Ficou evidente, portanto, a julgar pelas matérias veiculadas no Jornal Folha de S. Paulo, 

a presença boliviana em São Paulo é reduzida no discurso midiático ao trabalho precário. 

Isso termina por produzir nos leitores um efeito de verdade, dado especialmente à 

credibilidade deste veículo de imprensa. Mesmo que de forma não intencional, pelo fato 

de virtualmente não abordar esses imigrantes sob o prisma da cultura, da identidade, 

etc., o jornal termina por reforçar um estereótipo sobre os bolivianos em São Paulo. 

Dessa forma, fixa uma imagem e um lugar para esse personagem na cena urbana. Essa 

análise é corroborada pelos dados apresentados no Gráfico 3, abaixo, sobre os temas 

predominantes nas matérias veiculadas sobre os imigrantes bolivianos na Folha de S. 

Paulo. 

Gráfico 3 Fonte: o autor 
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Vale ressaltar que para esse gráfico as ocorrências não se limitaram a 31 entradas. Isto 

porque, embora o total das matérias analisadas tenha sido de 31, para cada uma delas 

foi possível identificar mais de um tema predominante. Assim, foram encontrados 10 

temas que totalizaram 45 inserções nas 31 matérias sobre imigrantes bolivianos em São 

Paulo veiculadas pela Folha no período pesquisado. Desse total de 45 inserções 

temáticas, 31 (cerca de 2/3) se referem a Mercado de Trabalho, Trabalho Escravo ou 

Imigração. Essa última rubrica quase que em sua totalidade associada a questão das 

condições precárias de trabalho. Apenas 08 inserções dizem respeito a questões de 

cultura e identidade (04 para cada uma dessas rubricas). Isso significa que somente 

cerca de 20% das inserções temáticas escapam do foco nas condições de trabalho. 

Outros cerca de 20% dizem respeito a uma representação da imigração boliviana 

associada a pobreza, xenofobia, etc. O Gráfico 4, apresentado a seguir, sintetiza esse 

quadro, evidenciado como a maioria das matérias sobre os imigrantes bolivianos em São 

Paulo veiculados pelo Jornal Folha de S. Paulo no período pesquisado representa esses 

imigrantes relacionando-os a aspectos negativos. Eles são apreciados nestes discursos 

midiáticos pelo que lhes falta (condições dignas de moradia), ou pela precariedade das 

suas condições de trabalho (trabalho análogo à escravidão); e quase nunca por aspectos 

positivos (sua cultura e identidades). 

Gráfico 4 Fonte: o autor 
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Percebe-se com este gráfico que 22 das 31 matérias sobre os imigrantes bolivianos em 

São Paulo veiculadas pela Folha de S. Paulo, ou seja, cerca de 2/3 dessas matérias, 

apresentam uma representação desses imigrantes associada a aspectos negativos da sua 

presença na capital paulista. Mas, como os imigrantes bolivianos vêm essa representação 

que o discurso midiático constrói sobre eles? Que relações fazem entre esse discurso e a 

suas identidades? 

 

Com a palavra os imigrantes bolivianos  

 

Mario Alberto Ramirez tem 35 anos, nasceu na cidade de La Paz e reside há 10 anos na 

grande São Paulo, na região de Guarulhos. Trabalha no ramo de confecção, com 

artefatos de couro. Em seu depoimento ele destacou o orgulho de ser boliviano e 

mostrou-se incomodado com o fato de a mídia brasileira apresentar os imigrantes 

bolivianos associando-os basicamente com a carência. Um trecho significativo da sua 

entrevista é apresentado abaixo: 

 
Sou boliviano e para mim a Bolívia é cultura, dança e muitas coisas. Sim, é um 
país pobre, mas não é só isso. A mídia procura o que dá ibope pra ela, o que dá 
pra vender o jornal. Pois se eles falassem de nossa cultura, nossos costumes, 
nossas danças, todas as coisas boas, mas eles não fazem. Eles falam sobre a 
escravidão, sobre a pobreza da Bolívia, sobre o problema que teve entre a 
Petrobrás e o Evo Morales, essas coisas. A maioria dos jornalistas nem sabem o 
que aconteceu na realidade... 

 

Carla tem 33 anos, nasceu em Cochabamba e vive há 18 em São Paulo, residindo 

atualmente na região do Bom Retiro. Ela trabalha numa lavanderia de roupas, uma 

franquia da marca 5 à Sec. Sua narrativa corrobora a percepção de Mario, tanto no que 

se refere à identidade boliviana positivamente afirmada, quanto ao incômodo gerado 

pela forma como o discurso midiático aborda essa identidade. Isso fica evidente no 

trecho da sua entrevista reproduzido abaixo: 

 

Não só jornalistas, mas [...] eles só mostram o lado escuro, só mostram a coisa ruim, a 
pobreza. Os lados bons que nós temos, que por sinal são muitos, eles não mostram. Eles 
generalizam! Já me cansei de ouvir que bolivianos só fabricam drogas. Muitos brasileiros 
acham que todos os bolivianos fabricam drogas por causa da nossa cultura de plantação da 
coca, acham que somos analfabetos. Pelo contrário, eu não sou analfabeta e sou bem 
informada. Eu sou Boliviana sim, me orgulho muito do meu país, eu sou bem acolhida pelos 
brasileiros, não posso generalizar... Pobreza e todas essas coisas, tem no mundo inteiro, 
então não podemos generalizar. 

 

O teor da entrevista de Noella Lorena Escudero não é muito diferente. Ela tem 27 anos, 

tem uma filha de 5 e vive há 8 em São Paulo na região da Penha. Assim como Carla, 



12 de 15 

nasceu em Cochabamba. Trabalha atualmente numa Oficina de costura. É verdade que, 

em seu caso, há o reconhecimento, com certo tom de denúncia (quase que um pedido 

de ajuda para que se publicize sua situação) de que de fato existe a exploração do 

trabalho dos imigrantes bolivianos em condições precárias. Soma-se a isso a exploração 

no mercado imobiliário, no momento de contratar alugueis. Porém, assim como Mario e 

Carla, Noella destaca a sua identidade boliviana com orgulho e ressalta que a Bolívia é 

muito mais do que falta, do que ausência. É um lugar de belezas, de uma cultura rica. 

Percebe-se isso no trecho da sua narrativa transcrito abaixo: 

 

A gente sofre muito aqui com o trabalho escravo da costura. Eles pagam muito pouco pra nós. 
Trabalhamos para comer, para pagar aluguel, pois as imobiliárias alugam para nós, os 
bolivianos, ao dobro do valor que fazem para os brasileiros. O que muitos falam sobre os 
bolivianos é que a gente tem fama de traficante. A gente sofre muito preconceito aqui no 
Brasil. A gente sofre muito mesmo. Eu gostaria que por favor (ênfase da entrevistada) 
falassem que a gente está trabalhando aqui. Eles podem falar sobre nossa cultura também, 
temos muitas danças. A Bolívia é linda e eu gosto de ser boliviana. 

 

Patricia Alvarez, nasceu em La Paz, tem 35 anos e reside há mais de 15 em São Paulo, 

tendo um filho nascido na capital paulista. Ela mora na região da Penha / Cangaíba. 

Trabalha com confecção, na área de moda feminina. Sua entrevista confirma a 

percepção de Noella Escudero sobre o discurso midiático do jornal Folha de S. Paulo 

sobre os imigrantes bolivianos em São Paulo. Nela, há o reconhecimento das condições 

precárias de trabalho a que estão submetidos os imigrantes bolivianos, mas também é 

possível perceber um incômodo como o fato de os bolivianos serem representados no 

discurso midiático apenas pelas ausências e carências. Ademais, há uma afirmação 

positiva do ser boliviano. O trecho da sua entrevista reproduzido abaixo deixa isso 

evidente: 

 

A maioria das vezes a mídia só mostra o que é notícia pra ela, pra dar audiência mesmo, 
entendeu? Só mostram mesmo o lado negativo do boliviano. Por exemplo, muitas vezes, 
sempre na área de confecções, sempre que se vê um boliviano, a maioria pensa que todos os 
bolivianos são costureiros, não tem diferença, todos os bolivianos pra eles, são costureiros. 
Quando a gente vem da Bolívia, a gente vem em busca de uma vida melhor, mas quando a 
gente chega aqui, na verdade não é isso. A gente vem da Bolívia sem saber costurar, a gente 
aprende a costurar aqui, a maioria aprende a costurar aqui pois a única opção que tem pra 
trabalhar é a costura. Não tem opção, não tem escolha, aí tem que trabalhar na área de 
confecções mesmo. Por isso que todo lugar que você vê um boliviano, todas as pessoas já 
pensam que a gente é costureiro, não vai mudar, eles não pensam diferente. Tem muito 
boliviano aqui que estuda, mas eles não falam disso. Sempre somos vistos do lado negativo, a 
Bolívia tem muita coisa bonita, a cultura. Nosso país é pequeno e pobre, mas temos muita 
riqueza em cultura, e a mídia brasileira não mostra isso... Nunca vi uma notícia sobre a 
cultura boliviana. Eles não ligam. Eu gostaria mesmo que mostrasse algo sobre a nossa 
cultura. O nosso país é pequeno mas tem muita coisa bonita. Eles poderiam pesquisar mais 
sobre a Bolívia. 

 



13 de 15 

Ruth Camacho não quis declarar sua idade. Ela é uma imigrante boliviana da segunda 

geração. Nasceu em São Paulo, filha de pais bolivianos. Ela se formou em Direito pela 

Universidade de Guarulhos e atualmente trabalha com advocacia. O trecho da sua 

entrevista transcrito a seguir revela a mesma estrutura narrativa apresentada pelos 

demais sujeitos entrevistados, com um incômodo quanto à representação dos imigrantes 

bolivianos em São Paulo calcada apenas no negativo. 

 

Hoje a gente quer mostrar para o público, para as grandes mídias..., ou para a própria 
academia, que não se preocupam em falar da cultura, da coisa positiva que a comunidade 
tem. Também nós temos, dentro da nossa cultura, o que chamamos de fuga de cérebros, nós 
temos grandes médicos, grandes industriais, dentro da confecção temos expoentes. Mas 
ninguém comenta deles, ninguém fala deles. Então nós somos imigrantes invisíveis, que 
somente aparecemos quando a mídia quer falar e só se preocupam em mostrar aquele lado 
vulnerável, que somos pobres e escravos. A gente não vê com facilidade a promoção da nossa 
cultura. Até o poder público não promove. Eu acredito que se a mídia participasse de uma 
forma mais atuante, positivamente, eu acredito que conseguiríamos coisas muito melhores. 

 

Além desses cinco entrevistados, Rosana Camacho, desenhista industrial e integrante da 

associação de residentes bolivianos, disse que a mídia retratar as condições de trabalho 

não é um problema. O problema é mostrar os bolivianos de forma pejorativa, 

ressaltando apenas aspectos negativos. Percebe-se assim, a partir dos sujeitos 

entrevistados, um incômodo dos imigrantes bolivianos em São Paulo com a sua 

representação no discurso midiático. Eles se vêm reduzidos à condição de trabalhadores 

precários. Não negam que as condições de trabalho não sejam fáceis, sendo muitas 

vezes marcadas pela exploração. Mas ressaltam que ser boliviano é muito mais, afirmam 

o sentimento de pertencimento à cultura / identidade boliviana e destacam o valor 

dessa cultura. 

 

Considerações Finais 

 

A partir dos dados coletados na pesquisa que embasou esse artigo, apresentados nas 

seções anteriores, é possível tirar algumas conclusões. Quanto ao discurso midiático, é 

possível afirmar que a representação dos imigrantes bolivianos apresentada na Folha de 

S. Paulo no período delimitado basicamente reduz esses sujeitos à condição de 

trabalhadores precários, situados em condições laborais análogas à escravidão. Isso ficou 

evidente em razão dos cadernos em que as matérias sobre os bolivianos são 

majoritariamente publicadas. Observou-se também que os temas privilegiados nessas 

matérias foi Mercado de Trabalho e Trabalho Escravo; e que mesmo nos textos que 

tratam de Imigração, são essas condições de trabalho que são abordadas. Finalmente, 
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percebeu-se que a representação sobre os bolivianos apresentada é aquela construída 

sobretudo pelo negativo, pelas ausências, pela precariedade. Muito pouco é dito sobre 

sua cultura, sobre as contribuições que trazem para a nova paisagem multicultural da 

capital paulista. 

 

É verdade que o tipo de imigração que o recente fluxo de boliviano para São Paulo 

representa é aquela que Dortier (2010) classificou como fluxo migratório motivado pelo 

desejo de enriquecimento, ou ao menos pela busca de melhores condições de vida e 

conforto material em países mais ricos e/ou mais prósperos economicamente do que a 

terra de origem do imigrante. Porém, isso não quer dizer que os indivíduos que migram 

em busca de melhores dias, não tragam na bagagem, além dessa esperança, sua cultura, 

sua identidade, e com elas contribuam para o enriquecimento cultural do país 

hospedeiro. 

 

Sendo assim, ao realçar apenas a precariedade da presença boliviana na capital paulista, 

o jornal Folha de S. Paulo termina por produzir, sobretudo em razão da credibilidade 

que goza como veículo de comunicação, o que Charaudeau (2009), baseado em Foucault, 

chamou de efeito de verdade midiático, isto é, certo saber à respeito dos 

acontecimentos [no caso sobre o recente fluxo migratório de bolivianos para São Paulo], 

lhe dando maior ou menor visibilidade, ressaltando certos aspectos e não outros. 

 

É contra esse efeito de verdade que os imigrantes bolivianos entrevistados se 

posicionam. Eles admitem as condições precárias de trabalho a que muitos dos 

bolivianos em São Paulo estão submetidos. Mas se mostram incomodados com sua 

redução a essa precariedade. Ressaltam a riqueza da cultura boliviana e afirmam 

positivamente a identidade boliviana, o seu orgulho de ser boliviano. 
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