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RESUMO 

 

 

O dinâmico fluxo migratório, principalmente chinês, reflete sobre 

importantes aspectos da política migratória brasileira e do país como tradicional 

destino dos migrantes ao redor do mundo. As motivações são diversas e 

variam de acordo com a nacionalidade do imigrante e do período analisado. 

Sendo assim, a presente pesquisa traz um recorte temporal, apreciando o 

ínterim de 2011 a 2017, para assim construir a interpretação pretendida, de 

modo que a interação e a participação do imigrante chinês seja o objeto central 

e forme a análise medular para essa monografia. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The dynamic migratory flow, mainly Chinese, reflects on important 

aspects of Brazilian migration policy and the country as a traditional destination 

of migrants from around the world.The motivations are diverse and vary 

according to the nationality of the immigrant and the analyzed period. 

Therefore, the research brings a temporal incision, appreciating the interim from 

2011 to 2017, and thus to construct the intended interpretation, so that the 

interaction and participation of the Chinese immigrant is the central object and 

forms the core analysis for this monograph. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O presente trabalho pretende fazer uma análise breve, porém 

detalhada, sobre a imigração chinesa no Rio de Janeiro e suas implicações. A 

partir da entrada e permanência de imigrantes no Brasil, mais especificamente, 

de imigrantes chineses no Rio de Janeiro, são observados e considerados 

alguns aspectos desse fluxo migratório.  

Mais ainda, essa pesquisa visa inquirir a participação desses 

estrangeiros oriundos da China que vivem no Rio de Janeiro. Sendo assim, foi 

analisada a atuação, ou a não atuação política dos imigrantes por um lado, e a 

percepção que eles apresentam sobre a política e a forma alheia a qual eles se 

inserem nesse campo, por outro lado. 

Por isso, todas as considerações que serão pormenorizadas no 

decorrer desta monografia, serão de notável relevância para compreensão do 

objetivo pretendido com a pesquisa: analisar a relação e a participação dos 

imigrantes chineses que residem no Rio de Janeiro, principalmente a 

participação política.   

Destarte, para realizar esta pesquisa foi fundamental trabalhar em 

sete frentes de desenvolvimento. E, dessa maneira, o trabalho é concebido a 

partir de sete capítulos, cada um apoiando-se numa perspectiva relacionada à 

imigração. 

As frentes de composição são: um breve apanhado histórico do 

movimento de entrada no Brasil; uma apreciação da política bilateral; uma 

sucinta verificação da relação comercial brasileira e chinesa; uma observação 

dos dados migratórios do país; uma análise da burocracia para entrada e 

permanência no Brasil; uma análise sobre algumas questões jurídicas; e a 

realização de entrevistas com imigrantes – e descendentes - chineses. 

Para a execução da pesquisa foram realizadas buscas em sites 

oficiais do Governo Federal, como meio de angariar dados estatísticos e, 

assim, produzir tabelas. Além desses sites oficiais, também foram visitados 
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sites de outros órgãos e instituições vinculadas aos países em questão. Esta 

monografia também teve por base produções acadêmicas e artigos que 

apresentaram relação com o tema.  

Baseado nos dados fornecidos pelo Instituto de Geografia e 

Estatística, o IBGE, foi possível reunir os dados históricos, sendo por meio 

deles analisados o deslocamento de estrangeiros provenientes de diferentes 

países para o Brasil, ao longo dos últimos séculos.  

Foram realizadas pesquisas nos sites da Embaixada da China no 

Brasil, da Câmara Brasil-China e do Conselho Empresarial Brasil-China. Por 

meio dessas buscas foi possível averiguar a relação diplomática que o Brasil – 

tanto União quanto empresas - mantém com a China. 

A partir do site do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior foram recolhidos dados que tratam sobre o comércio 

bilateral dos dois países. Assim como através das informações cedidas pelo 

Ministério do Trabalho, foram analisados e comparados os dados sobre 

autorizações de trabalho concedidas aos chineses dos anos de 2011 a 2016 e 

até os três primeiros meses de 2017. 

Também por meio de informações presentes nas plataformas oficiais 

do Governo Federal, foi possível fazer uma análise dos aspectos burocráticos 

de maneira mais esmiuçada, de modo que pudesse ficar clara os tramites para 

a requisição e a aquisição do visto que viabiliza a estada do imigrante no Brasil. 

Assim como foi essencial a observação integral das Leis 1.685, de 

1980 e 13.445 de 2017 para conceber a respeito dos aspectos jurídicos quanto 

a participação política do imigrante. 

A realização de entrevistas corresponde a uma parte fundamental da 

pesquisa. As entrevistas foram feitas seguindo um roteiro de perguntas 

previamente elaboradas. O trabalho de campo revelou-se um bom método de 

aproximação e compreensão da cultura dos imigrantes chineses no Rio de 

Janeiro e, fundamentalmente, de sua percepção quanto a política e sua 

participação nela. 

 

 



Universidade Federal Fluminense 
Instituto de Ciências Humanas e Filosofia 

Curso de Graduação em Sociologia 
 

 12 

 

2. CONTEXTO HISTÓRICO 

 

 

Historicamente o Brasil sempre foi um país que recebeu muitos 

imigrantes. Seja por conta da colonização portuguesa, por conta da política 

escravista adotada - que permitiu a entrada de milhares de africanos - ou pela 

chegada de outros europeus – principalmente italianos – para trabalhar nas 

produtivas terras da então nascente república.  

Desde o ano da “descoberta” pelos portugueses até hoje, o Brasil 

recebe diferentes nacionalidades pelos mais variados motivos. A vinda a 

trabalho sempre esteve atrelada à imigração no Brasil em diferentes períodos, 

seja no século XVI com os portugueses e escravos vindos do continente 

africano, seja com italianos, espanhóis, alemães ou estrangeiros de outras 

nacionalidades. 

Estima-se que a contar dos primeiros anos do século XIX até 1940, o 

Brasil teria abrigado mais de quatro milhões de imigrantes. Na tabela abaixo é 

possível notar os principais países que colaboraram com um grande fluxo 

migratório para o Brasil entre 1810 até 1979 e, separadamente, o contingente 

desses países que entraram no Brasil, reunidas em décadas.  

 

 

Tabela 1 – Número de imigrantes dos principais países chegados ao Brasil, por década. 

DÉCADA PORTUGAL ITÁLIA ESPANHA ALEMANHA OUTROS TOTAL 

1810-1819     1.790 1.790 

1820 -1829    2.326 5.439 7.765 

1830-1939 230 180  207 2.021 2.638 

1840-1849 491 5 10 4.450 2.347 7.303 

1850-1859 63.272 24 181 15.815 38.300 117.592 

1860-1869 53.618 4.916 633 16.514 34.432 110.113 

1870-1879 67.609 47.100 3.940 14.627 60.555 193.831 

1880-1889 104.700 276.724 29.166 19.201 98.177 527.968 

1890-1899 215.534 690.365 164.093 17.014 118.977 1.205.983 

1900-1909 199.536 221.394 21.504 13.848 93.644 549.926 

1910-1919 312.481 137.868 181.657 25.902 163.550 821.458 

1920-1929 301.915 106.831 81.931 75.839 277.006 843.522 

1930-1939 102.544 22.170 13.746 13.746 165.617 317.823 

1940-1949 47.556 11.359 5.003 6.885 2.865 73.668 

1950-1959 241.520 94.012 94.693 16.827 139.618 586.670 
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1960-1969 74.124 12.414 28.397 5.659 76.993 197.587 

1970-1979 5.641 3.382 2.196 3.817 31.219 46.255 

Total 1.790.771 1.628.744 627.150 252.677 1.312.550 5.611.892 

Fonte: HERNANDO, Asunción M. e MARTÍNEZ, Elda G. (2006, p. 36). 

 

 

Na tabela 2 é mostrado o número de imigrantes chegados por ano ao 

Brasil, no período de 1820 até 1975. 

 

 

Tabela 2 – Número de imigrantes que chegaram ao Brasil, por ano 

ANO IMIGRANTES ANO IMIGRANTES ANO IMIGRANTES ANO IMIGRANTES 

1820 1.682 1859 20.114 1898 76.862 1937 34.677 

1821 - 1860 15.774 1899 53.610 1938 19.388 

1822 - 1861 13.003 1900 37.807 1939 22.668 

1823 - 1862 14.295 1901 83.116 1940 18.449 

1824 126 1863 7.642 1902 50.472 1941 9.938 

1825 909 1864 9.578 1903 32.941 1942 2.627 

1826 828 1865 6.422 1904 44.706 1943 1.345 

1827 1.088 1866 7.699 1905 68.488 1944 1.612 

1828 2.060 1867 10.842 1906 72.332 1945 3.230 

1829 2.412 1868 11.315 1907 57.919 1946 13.039 

1830 - 1869 11.528 1908 90.536 1947 18.753 

1831 - 1870 5.158 1909 84.090 1948 21.568 

1832 - 1871 12.431 1910 86.751 1949 23.844 

1833 - 1872 19.219 1911 133.575 1950 35.492 

1834 - 1873 14.742 1912 177.887 1951 62.594 

1835 - 1874 20.332 1913 190.343 1952 88.150 

1836 1.180 1875 14.590 1914 79.232 1953 80.242 

1837 604 1876 30.747 1915 30.333 1954 72.248 

1838 396 1877 29.468 1916 31.245 1955 55.166 

1839 389 1878 24.456 1917 30.277 1956 44.806 

1840 269 1879 22.788 1918 19.793 1957 53.613 

1841 555 1880 30.355 1919 36.027 1958 49.839 

1842 568 1881 11.548 1920 69.041 1959 44.520 

1843 694 1882 29.589 1921 58.476 1960 40.507 

1844 - 1883 34.015 1922 65.007 1961 43.589 

1845 53 1884 23.574 1923 84.549 1962 31.138 

1846 435 1885 34.724 1924 96.052 1963 23.859 

1847 2.350 1886 32.650 1925 82.547 1964 - 

1848 28 1887 54.932 1926 118.686 1965 9.838 

1849 40 1888 132.070 1927 97.974 1966 8.175 

1850 2.072 1889 65.165 1928 78.128 1967 11.352 

1851 4.425 1890 106.819 1929 96.186 1968 12.521 

1852 2.731 1891 215.239 1930 62.610 1969 6.613 

1853 10.935 1892 85.906 1931 27.465 1970 - 

1854 9.189 1893 132.589 1932 31.494 1971 6.378 

1855 11.798 1894 60.182 1933 46.081 1972 8.767 

1856 14.008 1895 164.831 1934 46.027 1973 5.931 

1857 14.244 1896 157.423 1935 29.585 1974 6.766 

1858 18.529 1897 144.866 1936 12.773 1975 11.566 
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Fonte: IBGE 

 

 

Na tabela abaixo é possível ver a relação comparativa entre os 

números de brasileiros nascidos no país, os imigrantes naturalizados e os 

estrangeiros de acordo com o número populacional dos respectivos anos 

analisados, com intervalo de décadas. 

 

 
Tabela 3 – Comparativo entre brasileiros natos, naturalizados e imigrantes.  

ANO POPULAÇÃO 
TOTAL 

BRASILEIROS 
NATOS 

NATURALIZADOS 
BRASILEIROS 

ESTRANGEIROS 

1872 9.930.478 9.547.179 1.288 382.041 

1890 14.333.915 13.982.603 - - 

1900 17.438.434 16.159.371 - 1.074.511 

1920 30.635.605 29.045.227 52.326 1.513.635 

1940 41.236.315 39.822.487 122.736 1.283.833 

1950 51.944.397 50.727.113 128.897 1.085.287 

1960 70.191.370 68.790.890 148.013 1.252.467 

1970 93.139.037 91.909.909 146.383 1.082.745 

1980 119.002.706 117.900.142 198.062 912.848 

1991 146.815.821 146.048.021 161.159 606.626 

2000 190.163.229 169.872.856 161.250 431.319 

2010 190.755.799 169.189.026 173.763 510.067 

Fonte: IBGE  

 

 

A massa de europeus entrando no país elevou-se ainda mais a partir 

da década de 1950. Muitos trabalhadores procuraram o Brasil pelas questões 

econômicas as quais a Europa passava. No entanto, a partir da década de 

1960, o trânsito migratório mudou: foi percebido um maior deslocamento dos 

países da Ásia e não mais um predomínio dos países europeus. 

Mais tarde, durante as décadas de 1970, 1980 e 1990 se percebe um 

“congelamento” no fluxo migratório. Uma considerável redução na entrada de 

estrangeiros no país e na saída de nacionais. Desse modo, são consideradas 

décadas “fechadas à migração”, no qual decai a imigração e a emigração.  

Por volta dos anos 2000 começa-se a observar um gradativo 

aumento do número de imigrantes no Brasil, num momento em que o país volta 

a ser um destino interessante para estrangeiros. Esse crescimento mantém-se 
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durante toda primeira década do novo século e avança até 2014. Na tabela 

abaixo é possível observar um comparativo do fluxo migratório de 2000 e 2010. 

 

 

Tabela 4 – Número de estrangeiro por país, nos anos de 2000 e 2010. 

PAÍSES 2000 2010 

PORTUGAL 213.203 137.973 

JAPÃO 70.932 49.038 

ITÁLIA 55.032 37.146 

ESPANHA 43.604 30.723 

PARAGUAI 28.822 39.222 

ARGENTINA 27.531 29.075 

URUGUAI 24.740 24.031 

BOLÍVIA 20.388 38.826 

ALEMANHA 19.556 16.227 

OUTROS 180.022 190.349 

Total 683.830 592.610 

Fonte: IBGE 

 

 

Durante as décadas “fechadas à migração”, em que não era 

percebido o movimento nem de saída nem de entrada no país, a migração 

dentro do território brasileiro ganha força. Principalmente entre as décadas de 

1950 e 1980, o Brasil passa pelo fenômeno do êxodo rural, pelo qual milhares 

de brasileiro que residiam em zonas rurais migram dessas áreas para as zonas 

urbanas. É nesse momento que o país deixa de ser um país de maioria rural e 

se transforma em um “país urbano”, ganhando inclusive, um caráter mais 

industrial.  

Ambos correlacionados à economia interna, o primeiro é resultado da 

concepção que a qualidade de vida seria melhor nos grandes centros. A 

segunda está associada a melhor qualidade de vida em países desenvolvidos.  

Segundo os dados do Itamaraty, 3.122.813 de brasileiros estavam fixados em 

países como Estados Unidos, Japão, Paraguai, Espanha, Portugal no ano de 

2011. E 2.547.079 estavam residindo nesses países no ano de 2012.  
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3. RELAÇÃO DIPLOMÁTICA 

 

 

Ao iniciar a pesquisa, foram realizadas algumas buscas em sites do 

Governo Federal e sites institucionais, tais como: Ministério de Relações 

Exteriores (Itamaraty), Ministério do Trabalho, Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior, Ministério da Justiça e Segurança Pública 

(Polícia Federal), Câmara Brasil-China e da Embaixada da China no Brasil. 

A idéia central das buscas nessas plataformas foi, além de nortear a 

pesquisa, entender a relação bilateral entre o Brasil e a China, tanto nas 

relações comerciais, mas principalmente nas relações migratórias entre os dois 

países, mais ainda, o fluxo imigratório de chineses em direção ao Brasil.  

Desde 1975, quando foram estabelecidas relações diplomáticas 

entre os dois países, Brasil e China têm mantido um diálogo amigável e de 

cooperação. Desde então Brasil e China tornaram-se grandes parceiros 

comerciais, – sendo a China a maior parceira comercial do Brasil. A parceria 

estratégica foi elevada a nível global no ano de 2012.  

Em 2014 foi inaugurada a sessão de Diálogo Estratégico Global 

Brasil-China. Esta relação entre os países tem propiciado avanços nas áreas 

da tecnologia, nanotecnologia e aeroespacial, por exemplo. Além disso, ambos 

os países são parceiros nos BRICS1 e BASIC2. O Brasil e a China também 

compõem o G203.     

Como resultado da boa relação que ambos os países mantêm, foram 

criados alguns conselhos e comissões para integrar os interesses bilaterais. O 

                                                 
1 BRICS é um bloco composto por cinco países em desenvolvimento para discutir algumas 
questões da agenda internacional. Além do Brasil e China também compõem o bloco a Rússia, 
Índia e África do Sul. 
2 “O grupo conhecido pelo acrônimo BASIC agrega autoridades e altos oficiais de quatro países 
em desenvolvimento (Brasil, África do Sul, Índia e China) para coordenar posições e formular 
propostas concretas relacionadas às mudanças climáticas.” Disponível em 
http://www.brasil.gov.br/meio-ambiente/2011/11/entenda-o-basic.  
3 The Group of Twenty is comprised of 19 countries plus the European Union. The countries are 
Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, France, Germany, India, Indonesia, Italy, Japan, 
Mexico, Russia, Saudi Arabia, South Africa, South Korea, Turkey, the United Kingdom and the 
United States of America. Disponível em 
https://www.g20.org/Webs/G20/EN/G20/Participants/participants_node.html. 

http://www.brasil.gov.br/meio-ambiente/2011/11/entenda-o-basic
https://www.g20.org/Webs/G20/EN/G20/Participants/participants_node.html
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Conselho Empresarial Brasil-China (CEBC), a Comissão Sino-Brasileira de Alto 

Nível de Acordo e Cooperação (COSBAN), o Plano/Programa de Ação 

Conjunta (PAC) e o Plano Decenal de Cooperação (PDC), são criados com o 

fito de aproximar os países em todos os âmbitos que eram convenientes a eles.  

O Conselho Empresarial Brasil-China foi criado em 2004 por grupos 

independentes de ambos os países com o intuito de promover melhor interação 

entre as empresas brasileiras e chinesas. Diversas empresas brasileiras fazem 

parte desse Conselho: Itaú, Bradesco, BNDES, Odebrecht, Associação 

Brasileira de Indústria Exportadora de Carne, Embraer, Vale e outras. 

A COSBAN, também fundada em 2004, tem por objetivo realizar, a 

cada dois anos, a aproximação dos principais líderes dos dois países como 

uma maneira de reforçar as relações bilaterais. Dessa forma, são acordados 

entre os países algumas alianças importantes nacional e internacionalmente.  

Em 2010 foi assinado o Plano/Programa de Ação Conjunta, que trata 

de um acordo entre os dois países para definir os objetivos das relações entre 

China e Brasil, ampliando a cooperação bilateral. Em 2015 o PAC foi renovado 

e terá vigência até 2021. 

Junto ao Plano de Ação Conjunta, o Plano Decenal de Cooperação 

também tem elevada importância na relação entre os dois países. O PDC 

conjectura ações em diversas áreas consideradas importantes para o 

desenvolvimento brasileiro e chinês, como ciência, tecnologia, energia, infra-

estrutura, cooperação cultural, comercial e econômica, por exemplo. 

São notáveis também as parcerias realizadas na seara educacional. 

Uma parceria entre a Coppe da Universidade Federal do Rio de Janeiro e 

Universidade de Tsinghua, objetiva promover avanços nas áreas de 

nanotecnologia, biocombustíveis e satélites meteorológicos, por exemplo, por 

meio de pesquisas conjuntas, podendo ser percebido avanços nessas áreas. 

Também resultado da parceria entre a Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro e a Universidade de Hebei, foi estabelecido o 

Instituto Confucius da PUC-Rio, com o propósito de promover a língua e a 

cultura chinesa sendo ofertados cursos e atividades que possibilitem o 

intercambio entre brasileiros e chineses. 
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Na cidade de Niterói foi instalada uma unidade estadual de educação 

intercultural entre Brasil e China. O colégio, que recebe o nome de Ensino 

Médio Intercultural Brasil-China, é uma escola que tem as ciências exatas e 

línguas com um dos focos principais, integrando um programa de escola 

bilíngue, voltado ao ensino do mandarim na grade curricular dos alunos.  

 

 

 

4. RELAÇÃO COMERCIAL 

 

 

A análise comercial em números também foi utilizada na pesquisa. 

Para isso, utilizamos uma tabela que explica melhor, em cifras, a relação 

comercial de exportação e importação dos produtos entre a China e o Brasil. 

Essas tabelas dispõem sobre a relação comercial entre os dois 

países em questão. Para tal, foram observados os dados comerciais dos 

últimos anos, a fim de se compreender o tipo de relação existente entre o Brasil 

e a China.  

 

 
Tabela 5 – Balança comercial entre o Brasil e China, do ano 2000 até o ano de 2016. 

RELAÇÃO COMERCIAL BRASIL-CHINA 
ANO EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO 
2000 1085301597 1222098317 
2001 1902122203 1328389311 
2002 2520978671 1553993640 
2003 4533363162 2147801000 
2004 5441405712 3710477153 
2005 6834996980 5354519361 
2006 8402368827 7990448434 
2007 10748813792 12621273347 
2008 16522652160 20044460592 
2009 21003886286 15911133748 
2010 30785906442 25595419005 
2011 44314595336 32790634943 
2012 41227540253 34251274099 
2013 46026153046 37303817486 
2014 40616107929 37344958579 
2015 35607523612 30719405022 
2016 35133589864 23363994789 

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 
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Tabela 6 – Exportação brasileira para a China nos primeiros semestres de cada ano.  

RELAÇÃO COMERCIAL BRASIL-CHINA 
 EXPORTAÇÃO 

MESES 2014 2015 2016 2017 
JANEIRO 16026190798 13704044559 11237669013 14908251428 

FEVEREIRO 15933832354 12092230670 13342876253 15468687009 
MARÇO 17627934342 16978968634 15991809841 20073934070 
ABRIL 19723925778 15156274767 15371763216 17679825632 
MAIO 20752083676 16769183205 17568725446 19790044304 

JUNHO 20466916246 19628438412 16738066984 19779161829 
Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 

 
 
Tabela 7 – Importação chinesa para o Brasil nos primeiros semestres de cada ano. 

RELAÇÃO COMERCIAL BRASIL-CHINA 
 IMPORTAÇÃO 

MESES 2014 2015 2016 2017 
JANEIRO 20092939395 16873839267 10322637679 12197753680 

FEVEREIRO 18062634046 14932172572 10301097607 10914161389 
MARÇO 17511522446 16518673359 11560717619 12937448147 
ABRIL 19216819580 14666063420 10509741662 10716309647 
MAIO 20043319837 14010832630 11136159386 12128760741 

JUNHO 18119333444 15099376197 12769486773 12595447552 
Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 

 

 

 

5. DADOS MIGRATÓRIOS 

 

 

As informações sobre o fluxo de entrada no Brasil podem ser melhor 

percebidas ao serem analisadas as autorizações de trabalho que são 

concedidas aos estrangeiros. Vamos nos ater a essas autorizações de trabalho 

para o desenvolvimento da Pesquisa. Alguns dados coletados foram alocados 

em tabelas para melhor compreender a relação de entrada de chineses para 

realização de atividades laborais no Brasil, uma vez que esse é um dos 

preceitos centrais da pesquisa.   

Os chineses, como pode ser melhor observado na pesquisa, fazem 

parte do grupo de estrangeiros que mais demonstraram interesse de entrada 

no país, mais ainda, no Rio de Janeiro. Por um período considerável a média 

de chineses que ingressava no país com autorização de trabalho se repetia.   
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Abaixo, a partir das tabelas, é possível identificar os números de 

autorizações totais de trabalho concedidas a cada ano, o número de imigrantes 

no Brasil de acordo com as nacionalidades, algumas características das 

autorizações concedidas tendo como destino o Rio de Janeiro e, finalmente, 

algumas especificações das autorizações que foram concedidas a chineses 

durante o período verificado.   

 

 

Tabela 8 - Número total de autorizações de trabalho concedidas, por ano, no Brasil. 

AUTORIZAÇÕES DE TRABALHO CONCEDIDAS 

ANO AUTORIZAÇÕES 

2011 69.077 

2012 67.220 

2013 62.387 

2014 46.740 

2015 36.868 

2016 28.658 

Total 310.950 

Fonte: Ministério do Trabalho. 

 
 
Tabela 9 - Número de autorizações de trabalho concedidas, por categoria, no Brasil. 

AUTORIZAÇÕES DE TRABALHO CONCEDIDAS 

PERMANENTES TEMPORÁRIAS 

ANO AUTORIZAÇÕES ANO AUTORIZAÇÕES 

2011 2.686 2011 66.391 

2012 2.938 2012 64.282 

2013 2.954 2013 59.428 

2014 2.839 2014 44.420 

2015 2.332 2015 34.536 

2016 1.360 2016 27.298 

Total 15.109 Total 296.355 

Fonte: Ministério do Trabalho. 

 
 
Tabela 10 - Número de autorizações de trabalho concedidas, por sexo, no Brasil. 

AUTORIZAÇÕES DE TRABALHO CONCEDIDAS 

MULHERES HOMENS 

ANO AUTORIZAÇÕES ANO AUTORIZAÇÕES 

2011 6.990 2011 62.087 

2012 6.413 2012 60.807 

2013 6.659 2013 55.728 

2014 5.138 2014 41.602 

2015 4.383 2015 32.479 

2016 3.265 2016 25.393 

Total 32.848 Total 278.096 

Fonte: Ministério do Trabalho. 
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Tabela 11: Número de imigrantes dos principais países chegados ao Brasil, por década 

AUTORIZAÇÕES DE TRABALHO CONCEDIDAS POR PAÍSES 

PAÍSES 2011 2012 2013 2014 2015  2016 

EUA 10.102 9.138 8.943 6.741 5.519 3.952 

REINO 
UNIDO 

4.919 4.363 4.089 3.315 2.610 1.844 

ITÁLIA 2.426 2.925 2.688 2.558 1.954 1.664 

ESPANHA 1.847 1.992 2.677 2.242 1.210 1.389 

FRANÇA 1.766 2.256 2.362 1.791 1.475 1.204 

ALEMANHA 3.162 3.589 2.900 1.446 1.255 1.228 

CHINA 2.639 3.082 2.593 1.837 1.405 975 

OUTROS 40.863 39.875 36.135 26.810 16.195 11.886 

Total 69.077 67.220 62.387 46.740 36.868 28.658 

Fonte: Ministério do Trabalho. 

 
 
Tabela 12 - Número de autorizações de trabalho concedidas a chineses no Brasil. 

AUTORIZAÇÕES DE TRABALHO CONCEDIDAS A CHINESES 

ANO AUTORIZAÇÕES 

2011 2.639 

2012 3.082 

2013 2.593 

2014 1.837 

2015 1.405 

2016 975 

Total 12.016 

Fonte: Ministério do Trabalho. 

 
 
Tabela 13 - Número de autorizações de trabalho concedidas a chineses, por categoria, 
no Brasil. 

AUTORIZAÇÕES DE TRABALHO CONCEDIDAS A CHINESES 

TEMPORÁRIAS PERMANETES 

ANO AUTORIZAÇÕES ANO AUTORIZAÇÕES 

2011 2.362 2011 277 

2012 2.891 2012 191 

2013 2.115 2013 239 

2014 1.288 2014 273 

2015 1.156 2015 249 

2016 821 2016 154 

Total 10.633 Total 1.383 

Fonte: Ministério do Trabalho. 

 
 
Tabela 14 - Número de autorizações de trabalho concedidas por unidades federativas da 
região sudeste. 

AUTORIZAÇÕES DE TRABALHO CONCEDIDAS POR ESTADOS 

ESTADOS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

RIO DE JANEIRO 23.989 24.067 21.845 19.121 15.366 12.593 

SÃO PAULO 32.044 28.183 26.375 16.557 13.477 11.343 

MINAS GERAIS 1.590 2.373 1.403 1.611 1.028 578 

ESPÍRITO SANTO 1.453 1.049 2.023 1.106 1.012 429 
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OUTROS 7.315 8.610 7.782 6.025 5.975 3.715 

Total 66.391 64.282 59.428 44.420 36.858 28.658 

Fonte: Ministério do Trabalho. 

 
 
Tabela 15 - Número de autorizações de trabalho concedidas a estrangeiros com destino 
ao Rio de Janeiro. 

AUTORIZAÇÕES DE TRABALHO CONCEDIDAS – RIO DE JANEIRO 

ANO AUTORIZAÇÕES 

2011 23.989 

2012 24.067 

2013 21.845 

2014 18.928 

2015 15.029 

2016 12.593 

Total 116.451 

Fonte: Ministério do Trabalho. 

 
 
Tabela 16 - Número de autorizações de trabalho concedidas a estrangeiros com destino 
ao Rio de Janeiro, por categoria. 

AUTORIZAÇÕES DE TRABALHO CONCEDIDAS – RIO DE JANEIRO 

TEMPORÁRIAS PERMANENTES 

ANO AUTORIZAÇÕES ANO AUTORIZAÇÕES 

2011 23.989 2011 392 

2012 24.067 2012 414 

2013 21.845 2013 440 

2014 18.928 2014 441 

2015 15.029 2015 337 

2016 12.353 2016 240 

Total 116.211 Total 2.264 

Fonte: Ministério do Trabalho. 

 
 
Tabela 17 - Número de autorizações de trabalho concedidas a chineses com destino ao 
Rio de Janeiro. 

AUTORIZAÇÕES DE TRABALHO CONCEDIDAS A CHINESES – RIO DE JANEIRO 

ANO AUTORIZAÇÕES 

2011 385 

2012 728 

2013 719 

2014 711 

Total 2.543 

Fonte: Ministério do Trabalho. 

 

 

Nas próximas tabelas notamos as mesmas relações e comparações 

presentes nas últimas tabelas, mas aqui são apresentados dados referentes 

aos primeiros trimestres de cada ano, inclusive do ano de 2017, que até então 

não havia aparecido.  
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Tabela 18 - Número total de autorizações de trabalho concedidas, nos primeiros 
trimestres, no Brasil.  

AUTORIZAÇÕES DE TRABALHO CONCEDIDAS 

1º TRIMESTRE 

ANO AUTORIZAÇÕES 

2014 10.488 

2015 9.415 

2016 7.328 

2017 6.415 

Total 33.646 

Fonte: Ministério do Trabalho. 

 
 
Tabela 19 - Número de autorizações de trabalho concedidas a chineses, nos primeiros 
trimestres, no Brasil.  

AUTORIZAÇÕES DE TRABALHO CONCEDIDAS A CHINESES 

1º TRIMESTRE 

ANO AUTORIZAÇÕES 

2014 291 

2015 342 

2016 258 

2017 286 

Total 1.177 

Fonte: Ministério do Trabalho. 

 
 
Tabela 20 - Número de autorizações de trabalho concedidas nos primeiros trimestres, 
por sexo, no Brasil. 

AUTORIZAÇÕES DE TRABALHO CONCEDIDAS 

1º TRIMESTRE 

AUTORIZAÇÕES A MULHERES AUTORIZAÇÕES A HOMENS 

ANO AUTORIZAÇÕES ANO AUTORIZAÇÕES 

2014 1.156 2014 9.332 

2015 1.007 2015 8.408 

2016 827 2016 6.501 

2017 755 2017 5.660 

Total 3.745 Total 29.901 

Fonte: Ministério do Trabalho. 

 
 
Tabela 21 - Número de autorizações de trabalho concedidas a chineses nos primeiros 
trimestres, por categoria, no Brasil. 

AUTORIZAÇÕES CONCEDIDAS A CHINESES 

1º TRIMESTRE 

TEMPORÁRIAS PERMANENTES 

ANO AUTORIZAÇÕES ANO AUTORIZAÇÕES 

2014 243 2014 48 

2015 282 2015 60 

2016 225 2016 33 

2017 261 2017 25 

Total 1.011 Total 166 
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Fonte: Ministério do Trabalho. 

 
 
Tabela 22 - Número de autorizações de trabalho concedidas a estrangeiros com destino 
ao Rio de Janeiro, nos primeiros trimestres. 

AUTORIZAÇÕES DE TRABALHO CONCEDIDAS – RIO DE JANEIRO 

1º TRIMESTRE 

ANO NÚMERO DE AUTORIZAÇÃO 

2014 4.129 

2015 3.746 

2016 3.177 

2017 2.710 

Total 13.762 

Fonte: Ministério do Trabalho. 

 
 
Tabela 23 - Número de autorizações de trabalho concedidas a estrangeiros com destino 
ao Rio de Janeiro, por categoria, nos primeiros trimestres. 

AUTORIZAÇÕES DE TRABALHO CONCEDIDAS – RIO DE JANEIRO 

1º TRIMESTRE 

TEMPORÁRIAS PERMANENTES 

ANO AUTORIZAÇÕES ANO AUTORIZAÇÃO 

2014 4.010 2014 119 

2015 3.676 2015 70 

2016 3.130 2016 47 

2017 2.668 2017 42 

Total 13.484 Total 278 

Fonte: Ministério do Trabalho. 

 

 

 

6. ASPECTOS BUROCRÁTICOS 

 

 

Por um longo período o Brasil se tornou local de interesse para 

muitos estrangeiros, por diferentes motivos. Quando um imigrante manifesta 

interesse de residir no Brasil, precisa cumprir algumas etapas para ser emitido 

o visto para entrada no país. Essas etapas fazem parte da burocracia 

migratória brasileira. 

O visto é o meio pelo qual o estrangeiro tem a possibilidade de 

entrada no Brasil. O visto só pode ser concedido por Embaixadas, Consulados-

Gerais, Consulados, Vice-Consulados ou órgãos de representação do Brasil no 



Universidade Federal Fluminense 
Instituto de Ciências Humanas e Filosofia 

Curso de Graduação em Sociologia 
 

 25 

exterior. Hoje são, ao todo, cinco tipos diferentes de vistos: de visita, 

temporário, diplomático, oficial e de cortesia.  

O visto de visita é concedido em casos de estadas de curto intervalo 

de tempo, sem intenção de se fixar no país; para turismo. O visto temporário se 

encaixa em casos de estrangeiros que queiram residir por no máximo dois 

anos no Brasil. As motivações do visto temporário são diversas: pesquisa, 

estudo, tratamento de saúde, serviço voluntário, acolhida humanitária, entre 

outras.  

Os vistos diplomáticos e oficiais são concedidos a autoridades 

internacionais ou funcionários estrangeiros que pretendem vir ao Brasil em 

missão oficial. O visto de cortesia é disponibilizado a personalidades e 

autoridades que queiram vir ao Brasil em viagem não oficial; a companheiros e 

dependentes dos portadores de visto diplomático ou oficial; artista ou 

desportista que venha ao Brasil para eventos gratuitos e culturais.    

Importante salientar que há casos em que o visto para entrada no 

Brasil não se faz necessário, uma vez que o país adota a política da 

reciprocidade. Ou seja, quando um país não exige visto a brasileiros que queira 

nele ingressar, os nacionais desses países são isentos da necessidade do 

visto. O Brasil mantém acordos desse tipo com pelo menos 90 países.  

Antes de esmiuçar os processos os quais os estrangeiros terão que 

ser submetidos para entrar no Brasil, julgo necessário pontuar e clarificar o 

papel de alguns órgãos governamentais. Há três Ministérios que são os 

responsáveis pela entrada e permanência de imigrantes no Brasil. São eles: 

Ministério das Relações Exteriores, Ministério de Justiça e Cidadania e 

Ministério do Trabalho.  

É o Ministério de Relações Exteriores o responsável pela emissão 

dos vistos. Esse documento nunca será expedido em território nacional, por 

isso, o estrangeiro precisa entrar em contato com as Representações 

Consulares brasileiras em seu país para solicitar o visto.  

O Ministério de Justiça e Cidadania fica encarregado pelos 

procedimentos de documentação e regularização da situação do imigrante; 

controla a entrada, estada e saída do estrangeiro. Há duas possibilidades de 
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um estrangeiro se fixar no Brasil: como residente temporário ou como residente 

permanente.  

A permanência dá ao pretenso imigrante o direito de residir e 

permanecer em território nacional quando se enquadra em determinadas 

condições. Se o estrangeiro tiver filho brasileiro, em caso de casamento ou 

união estável com brasileiros ou estrangeiro permanente, se tiver familiar 

brasileiro ou permanente e se for nacional de país que integre o MERCOSUL.  

Nesses casos o estrangeiro tem direito a permanência. 

Há também casos de transformação, pelo qual o estrangeiro que 

esteja em território nacional por meio de visto diplomático ou oficial, transforma 

sua estada em temporária ou permanente. Existe também a possibilidade de 

prorrogar o prazo de visto temporário estendendo sua estada no país. Esses 

são casos específicos e requer a satisfação de alguns requisitos.  

É encargo do Ministério do Trabalho as autorizações de trabalho que 

são concedidas ao imigrante que se fixa no Brasil. Através da Coordenação 

Geral de Imigração (CGIg) e do Conselho Nacional de Imigração (CNIg), o 

Ministério do Trabalho atua sob assuntos migratórios.   

O Conselho Nacional de Imigração (CNIg) é o órgão interno do 

Ministério do Trabalho responsável pela formulação da política migratória 

brasileira, presentes nas Resoluções Normativas. É atribuição da Coordenação 

Geral de Imigração (CGIg) conceder autorização para que estrangeiro possam 

exercer atividades laborais no Brasil.  

Há uma série de etapas que um estrangeiro precisa realizar para ser 

concedida a entrada para exercer funções laborais. Na tabela abaixo podemos 

observar os estágios necessários para o estrangeiro obter a autorização.  

 

 

Tabela 24 – Procedimentos para a emissão da autorização de trabalho. 

ETAPAS PROCEDIMENTO 

1ª etapa Pedir ao Ministério de Trabalho a autorização de trabalho pelo sistema 
“MigranteWeb”; 

2ª etapa Os processos são direcionados ao Conselho Nacional de Migração (CNIg); 

3ª etapa O processo era encaminhado para a área da Coordenação Geral de Imigração 
(CGIg), responsável pelo cadastro no processo no sistema Controle de 
Processo e Documentos (CPROD) e é tramitado para a Coordenação de Apoio 
ao Conselho Nacional de Imigração (CACNIg); 
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4ª etapa A CACNIg cadastra as informações; 

5ª etapa Feita uma pré-análise da documentação com posterior distribuição ao relator; 

6ª etapa O relato ocorre na plenária do CNIg e após deliberação são devolvidos à 
CACNIg para atualização no sistema “MigranteWeb”; 

7ª etapa Após conferencia de dados, os processos indeferidos e deferidos são 
publicados no Diário Oficial da União; 

8ª etapa A CACNIg elabora ofícios de encaminhamento das informações com relação a 
concessão de vistos e autorizações de permanência; 

9ª etapa As cópias do DOU são inseridas no processo, há novas atualizações no sistema 
e seguem para o arquivo no Ministério do Trabalho; 

10ª etapa Após o deferimento da autorização de trabalho, esta Coordenação envia ofício 
eletrônico ao Ministério das Relações Exteriores informando o referido 
deferimento; 

11ª etapa Esses dados, por sua vez, serão encaminhados à repartição consular, indicada 
pelo estrangeiro no pedido inicial, a quem cabe à emissão do respectivo visto; 

12ª etapa Com a posse do visto, o estrangeiro pode entrar no Brasil. 

Fonte: Ministério de Justiça e Cidadania 

 

 

Há diretrizes específicas elaboradas pelo Conselho de Nacional de 

Imigração nas Resoluções Normativas, que especifica e define as normas para 

entrada com base nas intenções laborativas que o estrangeiro terá no Brasil. A 

partir desse quadro constando e especificando as Resoluções Normativas da 

CNIg vigentes, podemos ter um parâmetro dos principais motivos que trazem 

estrangeiros para o Brasil com o intuito de exercer funções laborais.  

 

 

Tabela 25 – Número de solicitações de autorização de trabalho de acordo com 
Resolução Normativa, por ano. 

AUTORIZAÇÕES DE TRABALHO CONCEDIDAS POR RESOLUÇÕES NORMATIVAS 

RESOLUÇÃO NORMATIVA 2011 2012 2013 2014 2015 

RN 072 
Profissionais estrangeiros para 

trabalho a bordo de embarcação ou 
plataforma estrangeira. 

 
17.738 

 
15.554 

 
15.229 

 
15.117 

 
10.625 

RN 069  
Estrangeiro na condição de artista ou 

desportista, sem vínculo 
empregatício. 

 
12.001 

 
11.408 

 
12.303 

 
9.899 

 
10.378 

RN 061 
Estrangeiro sob contrato de 
transferência de tecnologia. 

 
5.540 

 
7.139 

 
7.755 

 
6.398 

 
5.653 

RN 099  
Visto temporário a estrangeiro com 

vínculo empregatício no Brasil. 

 
4.615 

 
5.832 

 
5.949 

 
5.703 

 
5.685 

RN 071 
Visto à marítimo estrangeiro 

empregado a bordo de embarcação de 
turismo estrangeira que opere em 

 
 

14.512 

 
 

10.336 

 
 

10.434 

 
 

5.826 

 
 

2.715 
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águas jurisdicionais brasileiras 

RN 084 
Visto permanente para investidor 

estrangeiro - pessoa física 

 
1.015 

 
1.169 

 
1.174 

 
1.016 

 
835 

RN 062 
Estrangeiro administrador, gerente 

com poderes de gestão de sociedade 
civil, comercial, grupo ou 

conglomerado. 

 
 

1.396 

 
 

1.703 

 
 

1.682 

 
 

1.728 

 
 

1.426 

Outras 1.551 1.228 1.457 1.572 1.555 

Fonte: Ministério do Trabalho 

 

 

 

7. ESTATUTO DO ESTRANGIERO E A LEI DE MIGRAÇÃO 

 

 

Esse ano foi revogada a Lei de Migração, a Lei 13.445/2017 uma lei 

que reformula alguns aspectos da política migratória do Brasil. A nova lei, que 

foi sancionada em 24 de maio de 2017, é vista com bons olhos pela ONU por 

ser considerada mais humanitária e uma das mais avançadas do mundo. 

A Lei trata das diretrizes, direitos e deveres do imigrante e do país ao 

recebê-los. Além disso, traz pontos inéditos até então sobre o assunto, como 

por exemplo, sobre a condição de apátrida. 

Ademais, a Lei se manifesta sobre alguns assuntos, como por 

exemplo, o repúdio a xenofobia e discriminação, a universalidade e 

interdependência aos Direitos Humanos, não criminalização da migração, 

acolhida humanitária. Também aborda de forma clara os direitos considerados 

básicos como o direito do imigrante a reunião familiar, igualdade de tratamento 

e oportunidade, inclusão por meio de políticas públicas, acesso igualitário a 

serviços públicos, direito legais e contratuais trabalhistas. 

O Estatuto do Estrangeiro, a Lei 6.815 de 19 de agosto de 1980, que 

anteriormente regia a política migratória brasileira, foi substituído por ser 

considerado atrasado, sob alguns aspectos, visto que foi criado durante a 

Ditadura Militar, apesar de ter sido reconhecidamente considerada uma política 

avant-garde no mundo.     
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Uma das propostas deste trabalho é analisar a relação e a 

participação, ou não participação política do imigrante que reside no Brasil. Por 

isso vou me ater a alguns pontos tanto da Lei de Migração, quanto do Estatuto 

do Estrangeiro sobre esse assunto. A não possibilidade de atuação política do 

imigrante era tratada de forma explícita no artigo 107 do Estatuto, que dizia: 

 

“Art. 107. O estrangeiro admitido no território nacional não 

pode exercer atividade de natureza política, nem se imiscuir, 

direta ou indiretamente, nos negócios públicos do Brasil, 

sendo-lhe especialmente vedado:   

I - organizar, criar ou manter sociedade ou quaisquer 

entidades de caráter político, ainda que tenham por fim apenas 

a propaganda ou a difusão, exclusivamente entre 

compatriotas, de idéias, programas ou normas de ação de 

partidos políticos do país de origem; 

II - exercer ação individual, junto a compatriotas ou não, no 

sentido de obter, mediante coação ou constrangimento de 

qualquer natureza, adesão a idéias, programas ou normas de 

ação de partidos ou facções políticas de qualquer país; 

III - organizar desfiles, passeatas, comícios e reuniões de 

qualquer natureza, ou deles participar, com os fins a que se 

referem os itens I e II deste artigo. 

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se 

aplica ao português beneficiário do Estatuto da Igualdade ao 

qual tiver sido reconhecido o gozo de direitos políticos.” 

(Lei 6.815/1980) 

O inciso VII do artigo 106 da Lei 6.815/1980, alude sobre o 

impedimento do imigrante de “participar da administração ou representação de 

sindicato ou associação profissional, bem como de entidade fiscalizadora do 

exercício de profissão regulamentada”. De maneira indireta, retira do 

estrangeiro a possibilidade de manter qualquer tipo de relação política no país. 

Comparando-se a Lei 6.815/1980 com a Lei 13.445/2017 sobre esse aspecto, 

chega-se duas informações centrais para esse trabalho. Primeiro, na Lei de 

Migração apresenta-se a possibilidade de reuniões e associações sindicais aos 

imigrantes. Segundo, a nova Lei não traz em seu teor nada a respeito do 
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impedimento do imigrante em exercer ou participar de atividades políticas. 

Sobre o primeiro aspecto salientado, a Lei de Migração, no seu artigo 4º, 

incisos VI e VII, é tratado da seguinte maneira: 

 

“Art. 4o Ao migrante é garantida no território nacional, em 

condição de igualdade com os nacionais, a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, bem como são assegurados: 

(...) 

VI - direito de reunião para fins pacíficos; 

VII - direito de associação, inclusive sindical, para fins lícitos;”  

(Lei 13.445/2017). 

 

 

 

8. OBSERVAÇÃO EMPÍRICA 

 

 

Para ajudar a compreender as motivações dos chineses para se 

tornarem imigrantes no Brasil, foram realizadas algumas entrevistas. Essas 

entrevistas se deram em momentos, ocasiões e circunstâncias diferentes e 

específicas. 

As primeiras conversas foram feitas durante a Festa de Ano Novo 

Chinês, que foi comemorado nos dias 27 e 28 de janeiro de 2017 no bairro da 

Lapa, na cidade do Rio de Janeiro. A festa mostrou um pouco da cultura 

chinesa com apresentações teatrais, musicais e de dança em um palco 

localizado nos arcos da Lapa. 

Na festa pude conversar com alguns imigrantes e descendentes 

chineses de forma mais tranquila, uma vez que estavam em um clima mais 

descontraído da festa. Considerando que os chineses costumam ser contidos, 

introduzir uma conversa se torna mais complexo que o habitual. 

Apenas duas das pessoas que conversei aceitaram gravar a 

conversa, algumas ainda tinham pouca fluência no português, o que também 
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dificultou para que tivéssemos uma conversa mais prolongada. As duas 

pessoas que tiveram as conversas gravadas são jovens – entre 18 e 21 anos – 

e estudantes. A primeira entrevistada é filha de imigrantes, está no Brasil desde 

quando nasceu e mora na cidade de Rio de Janeiro. O segundo entrevistado 

está no Brasil desde criança e reside na cidade de Niterói.  

Com o propósito de granjear mais informações sobre a vinda dos 

chineses ao Brasil, foi realizada uma busca a professores chineses de 

mandarim. Em um breve contato com o Colégio Ensino Médio Intercultural 

Brasil-China, foi contatada uma professora de mandarim que leciona nesse 

colégio e a época era recém-chegada ao Brasil, residindo aqui há um pouco 

mais de quatro meses. 

A conversa com a professora de mandarim se deu em um ambiente 

neutro, no dia 31 de maio de 2017. O tempo de gravação seguindo o roteiro 

previamente estruturado, consistindo em perguntas e respostas foi 

razoavelmente bom e produtivo. A parte não documentada e gravada foi 

reveladora e instigante, uma vez que a entrevistada estava mais confortável. 

Dessa forma, foi notada a percepção de uma imigrante chinesa convivendo e 

se relacionando com brasileiros há poucos meses.   

Em um terceiro momento, no Festival do Dia da China, evento 

realizado pelo Consulado Chinês, que aconteceu na Cidade das Artes, na 

Barra da Tijuca, nos dias 29 e 30 de setembro de 2017. Esse evento contava 

com a participação de inúmeras entidades e empresas chinesas que estão 

presentes no país. Além de exposições de artísticas, culturais e culinárias. 

Nesse evento foram realizadas algumas conversas. Dessas conversas, duas 

delas, com engenheiros há poucos anos no Brasil, foram gravadas. 

Nota-se que todos os entrevistados que aceitaram participar da 

entrevista e ter as conversas gravadas tem como ponto em comum o fato de 

serem jovens, falarem um bom português com uma boa fluência, inclusive a 

chinesa há poucos meses no país, e serem estudantes. Os imigrantes com 

idades um pouco mais altas não aceitaram ser entrevistados ou alegaram e 

demonstraram não ter boa pronúncia da língua portuguesa, mesmo os que 

residem no país há um tempo consideravelmente longo.     
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Desse modo, por meio dessas entrevistas consumadas com os 

chineses, foi possível ter uma melhor noção do fator que motivou a saída deles 

da China rumo ao Brasil, as concepções que eles trazem e adquiriram em 

relação ao país e ao brasileiro como um todo e vice-versa, as atividades que 

exercem no Brasil, suas relações e comunicação no país.   

 

 

1ª entrevista 

 

Há quantos anos sua família se estabeleceu no Brasil? 

Há 20 anos. 20 e poucos anos. 

O que motivou a saída da sua família da China? 

Então, na verdade meus pais se conheceram aqui. O meu pai veio 

com a família dele. Não sei do jeito que eles vieram. Mas minha mãe foi porque 

ela tem vários irmãos e a minha tia, há uns 20 anos, quis vir para o Brasil. Daí 

eles tentaram tirar o visto de família, de migração, e todo mundo conseguiu. A 

minha família de parte de mãe tem uns 8 membros, daí eles acharam que era 

algo bem raro, família querer conseguir o visto. Daí eles resolveram vir para cá. 

Mas ficou só minha mãe e minha tia, o resto se mudou, quis sair. 

Voltaram para China? 

Um tio voltou para a China e as outras tias se espalharam por 

outros países da Europa e EUA. 

Qual trabalho sua família exerce no Brasil? 

Minha mãe tem uma loja, meu pai também. 

Qual trabalho sua família exercia na China? 

Minha mãe dava aula de física e meu pai era do exército 

Como foi a adaptação deles aqui no Brasil? 

Eles sabem falar português, né?! Eles aprendem, mas tem um 

pouco de dificuldade para entender. É boa... Eles comem a culinária brasileira. 

Você acha que os brasileiros são/foram receptivos? 

No geral, sim, mas sempre têm uns casos de preconceito, um 

pouco de xenofobia, essas coisas... 
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Eles [a família] têm amigos brasileiros? 

Meu tio por parte de pai tem porque ele fala mais português do que 

meu pai e a família dele. A minha mãe e a família dela não tem muito contato 

com brasileiros. É mais com a comunidade chinesa mesmo.  

Vocês mantém os costumes da China? 

Ah, sim 

O que lhe parece mais estranho nos hábitos e costumes dos brasileiros? 

Eles acham estranho, por exemplo, fim de semana brasileiro ficar 

sempre na rua bebendo, no bar, essas coisas...Porque na China eles 

trabalham mais, passam o dia inteiro trabalhando. Então eles acham estranho 

ficar toda hora na farra. 

Como você acha que os brasileiros enxergam os chineses? 

Na maioria assim, no sentido geral, eu acho que o brasileiro tem 

muito que aprender ainda sobre o chinês. Tem bastante... não preconceito, 

mas uma imagem muito estigmatizada sobre o chinês. 

Quais são suas expectativas daqui para frente no Brasil?  

Na verdade, a minha família quer se mudar (risos). 

Querem voltar para China? 

Querem ir para os estados Unidos. Na verdade, é que eu tenho 

uma tia lá, daí querem ir para lá.  Mas na verdade meu pai é de Taiwan, meu 

pai é de Taiwan. Minha mãe é da China mesmo. 

Eles consideram a vida aqui melhor que a vida na China? 

Da época que eles saíram, é melhor. 

Como você vê a relação entre o Brasil e a China? 

Amigável. Porque eles mantêm relações comerciais, tratados, 

essas coisas... E aí tem esses projetos para expandir a cultura chinesa, como 

esse evento assim, eu acho bacana que tentem promover. 

Sua família conhece as leis brasileiras? São iguais as da China? Quais as 

diferenças? 

Acho que conhecem sim. Mas se tem diferença não sei, nunca 

conversei com eles para saber isso. 
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2ª Entrevista  

 

Há quantos anos sua família se estabeleceu no Brasil? 

15 anos 

Qual tipo de trabalho sua família exerce no Brasil? 

Lanchonete. 

Na China eles eram comerciantes? 

Não, não. Só aqui no Brasil. 

Sua família veio junta ao Brasil, ou vieram só? 

Sozinhos. 

Como foi a adaptação deles no Brasil? 

É, para eles foi bem difícil se adaptar aqui no Brasil. 

Considera boa a comunicação com os brasileiros? 

Não, não é boa não. 

Eles têm amigos brasileiros? 

Têm 

O que, para eles, parece mais estranho nos hábitos e costumes dos 

brasileiros? 

O tipo de interação com as pessoas. É bem diferente. 

Como eles acham que os brasileiros enxergam os chineses? 

Diferente, de outro mundo, não do mesmo deles. 

Você acha que a cultura chinesa é vista de forma diferente do que 

realmente ela é? 

É, acho que sim. 

Eles acham que a vida no Brasil é melhor que na China? 

É, antigamente o Brasil era melhor, mas atualmente lá está melhor. 

Você acha que aqui é um bom lugar para se construir família e se criar 

filhos? 

Atualmente não. Antigamente sim. 

Como enxerga a relação entre a China e o Brasil? 
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Economicamente eu acho que tem uma boa relação, mas 

culturalmente acho que não. 

Sua família conhece as leis brasileiras? Acham que são iguais as da 

China? Se tiver diferenças, quais são elas? 

Conhecer bem, eles não conhecem muito não, mas... 

 

 

3ª Entrevista 

 

Há quanto tempo você está aqui no Brasil? 

Há 4 meses. 

O que motivou sua saída da China para o Brasil? 

Eu quis sempre vir ao Brasil. Eu fiz licenciatura em português há 7 

anos. Eu queria vir ao Brasil (risos). E depois de licenciatura eu fiz mestrado 

em ensino de chinês porque eu queria ir ao Brasil ensinar chinês (risos). E 

agora eu acabei o mestrado e estou aqui. 

Por que gosta do Brasil? 

Eu gosto muito de dança, e o Brasil parece um país muito alegre, 

as pessoas gostam muito de dançar. Eu acho que esse país é muito bom 

também, eu gosto desse tipo de ambiente, muito alegre. 

Qual tipo de trabalho exercia na China? 

Eu não trabalhei na China, só estudei. Esse é meu primeiro 

trabalho (risos). 

Você parece ser bem nova. Desculpa perguntar, quantos anos você tem? 

Mais velha que você (risos). 24 anos e você? 

Sua família veio ao Brasil ou você veio só? 

Só eu, a minha família ficou na China. 

Como está sendo sua adaptação aqui? 

Está muito bom. Antes eu já fiquei um ano em Portugal e outro na 

Espanha. Esse é meu terceiro ano fora, aí eu estou muito habituada. E como 

eu falo em português não há problema de comunicação pra mim. E o país está 

sendo muito... tem muitas coisas interessantes pra fazer. Eu gosto muito daqui. 
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Então você considera boa sua comunicação com os brasileiros? 

Sim, sim. Os brasileiros são muito comunicativos e querem sempre 

ajudar, querem sempre falar. 

Tem amigos brasileiros? 

Sim. Antes de vir eu já conhecia alguns na China e alguns 

brasileiros que falam chinês, que estudaram na China um ano ou dois anos.  

Você mantém alguns costumes da China? 

Costumes? Quais, por exemplo? Ah, nós jantamos sempre às 

6:00... e aqui jantam tarde vocês. Cozinhamos e comemos comidas chinesas. 

O que lhe parece mais estranho aos hábitos dos brasileiros? 

As pessoas estão sempre satisfeitas (risos). Mesmo que as 

pessoas não estão satisfeitas, não estão desagradadas elas ainda estão muito 

alegres e sorrindo. 

Como você acha que os brasileiros enxergam os chineses? 

O que os brasileiros acham dos chineses? 

É. O que você acha que nós achamos dos chineses?  

Todos acham que eu sou japonesa (risos). Acham que eu sou 

japonesa. Acho que para vocês é tudo igual japonês e chinês. Muitos falam em 

japonês comigo. Muitos... Aquela música tipo “ching ling” (risos) uma música 

que cantam. 

Você considera isso ruim, engraçado...? 

Não acho ruim não (risos). 

Quais são suas expectativas daqui para frente no Brasil? Você é 

professora de mandarim, pretende continuar exercendo? 

Se possível eu queria continuar. Eu queria sempre vir para o Brasil 

ensinar mandarim. 

Então não pretende voltar para China? 

Não (risos). Talvez eu vou para um outro país, não sei. Porque se 

eu fico na China a vida é muito aborrecida, eu não quero fazer nada, só quero 

ficar em casa, trabalhar. Mas quando você está em outro país você quer 

sempre viajar, conhecer novas pessoas, diferentes coisas. Diferente de lá 

Por que você escolheu o Rio de Janeiro para morar?   
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Eu escolhi o Rio de Janeiro porque parece ser uma cidade muito 

bonita, com sol, com praia. Eu tinha muitas opções, eu poderia ir a São Paulo, 

Minas Gerais, Recife. E entre todos, Rio de Janeiro parece mais bonito, mais 

alegre. E o Instituto Confucius do Rio de Janeiro é muito famoso. E no ano 

passado e no outro foi, foi um dos melhores Institutos Confucius do mundo. E 

Niterói... um ponto de Instituto, então elas [as diretoras] decidiram me mandar 

para cá, para trabalhar em Niterói. 

Você acha que a vida na China é melhor que no Brasil? 

Eu acho que são mais ou menos iguais. Acho que o nível da vida é 

igual.  

Nível econômico...? 

Mais ou menos. Acho que aqui é tudo muito caro. Acho que aqui é 

muito caro, na china é mais barato. 

Você considera o Brasil um bom lugar para criar filhos? 

(Risos). Não sei. Não pensei nisso. Acho que ainda não pensei em 

ter um marido (risos). Mas no Brasil... Acho que quando tiver um filho... Mas 

acho que para criar filhos talvez é melhor na Europa. Mas antes eu vou pensar 

bastante.   

Como você enxerga a relação entre o Brasil e a China? 

Acho que está boa. Acho que a relação está cada vez mais é ... 

estreita entre a China e o Brasil. Eu tenho muitos amigos que estão... que 

trabalham... eles trabalham principalmente em empresas chinesas aqui no 

Brasil, trabalham na embaixada da China no Brasil. Só que esses anos acho 

que a economia no Brasil não está muito boa, então é muito difícil para elas 

desenvolver... para o desenvolvimento da empresa porque os brasileiros não 

estão tendo dinheiro para comprar os produtos. 

Você conhece as leis brasileiras? 

Leis brasileiras? (risos). Não. 

Existe um projeto de Lei da Migração que muda o Estatuto do 

Estrangeiro, você ouviu falar?  

Não.  
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Baseado na sua vivencia, no conhecimento que você tem, se você 

pudesse mudar alguma coisa na política de migração, o que você 

mudaria? 

É muito difícil. O meu primeiro contato com política é ... para obter a 

“carta” de residência... Acho que é muito tempo, porque primeiro temos que 

reservar o lugar para ir a Polícia [Federal]. E é impossível. Não é só muito 

burocrático. Eles dizem sempre que não há reserva. Então temos que esperar 

até o último dia para ir a Polícia e eles dizem que não conseguimos a nossa 

reserva (risos). E no início eles não queriam fazer e depois a nossa diretora do 

Instituto falou com uma pessoa muito importante, (risos) eu não sei qual 

importância ela tinha, mas ela viu e falou nós precisamos de esperar 3 meses 

para pegar essa “reserva”. É tipo uma identidade. Ainda não tenho essa ... Se 

eu tivesse seria mais fácil para mim, para abrir uma conta bancária, ficaria tudo 

mais fácil se eu tivesse. Acho que é tudo muito lento. 

Nesse pouco tempo que está aqui, como você enxerga a relação do 

imigrante com a política brasileira? 

Eu não sou ... não sou muito de política. Acho que os brasileiros 

gostam muito de falar sobre política. Mas nós chineses não.  Não queremos 

saber o que acontece na política. No país acho que nós queremos nossa vida. 

Separado. Nós não ... Temos muita aversão para a política. 

Então você acha que o imigrante chinês não tem muito interesse com a 

política do Brasil? 

Não, acho que não porque na China nós não temos. 

Mas vocês consideram a política como um elemento importante para vida 

de vocês aqui no Brasil?  

(risos) Acho que não. Nós não pensamos na política, nós 

pensamos onde vamos comer, onde vamos jantar, por isso nunca pensamos 

nesse assunto, não sei o porquê.  

Mas acham que ela pode beneficiar, melhorar, influenciar a vida de vocês, 

enquanto imigrantes? 
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Acho que sim, acho que sim.  Talvez no futuro, se eu quero viver 

aqui sempre, aí eu vou saber mais sobre política.  Só que agora... agora nosso 

contrato é só de um ano então eu só quero aproveitar essa oportunidade.  

 

 

4ª entrevista 

 

Há quanto tempo está no Brasil?  

Eu? 3 anos 

O que motivou sua saída da China para o Brasil? 

Trabalho. Trabalhando  

Que tipo de trabalho exerce no Brasil? 

É... Nossa, eu trabalho com o fabricante de equipamentos de 

plataforma e de terminais. 

Qual tipo de trabalho exercia na China? 

Quase a mesma coisa. Era engenheiro desses equipamentos. 

Por que escolheu vir para o Rio de Janeiro para morar? 

Por causa da China Week. Mas eu vou para Santos, a empresa é em 

Santos. Fico um pouco aqui em Rio depois vou pra Santos, um pouco aqui e 

um pouco lá porque o trabalho tem aqui e tem lá. 

Pretende voltar a morar na China? 

Voltar para a China? Claro. Se minha família fica no Xangai, China. 

Claro, claro. Gosto de lá. Meu país, minha família, tudo lá. 

Conhece as leis brasileiras? 

Mais ou menos. Não conheço. Mas parte a gente sabe de um 

pouquinho. Porque lei brasileira é muito complicada, muito complicada, muito, 

muito complicada. 

Você sabe das mudanças no Estatuto do Estrangeiro? 

Não, não. Não sabia que tinha. Pra mim não tem mudança porque 

não sabia disso. 

Como vocês enxergam a relação do imigrante com as leis e políticas 

brasileiras? 



Universidade Federal Fluminense 
Instituto de Ciências Humanas e Filosofia 

Curso de Graduação em Sociologia 
 

 40 

Não conheço. Não conheço. Não sei sobre isso, é...  não sei muito 

não. 

Acha que a política é importante para os imigrantes? 

É. Acho que sim. Mas não sei, não sei. 

Acha que a política para imigrantes pode melhorar? 

Eu não conheço, não entendo leis, política.  

Política é um assunto que interessa?  

Não, não e não. Menos ainda a brasileira (risos) 

 

 

5ª entrevista 

 

Há quanto tempo está no Brasil? 

Não entendi. Tempo que cheguei no Brasil?  Há 3 anos. 3 anos. 

O que motivou sua saída da China para o Brasil? 

Trabalho. Empresa que trabalho é aqui. 

Que tipo de trabalho exerce no Brasil? 

Gerente de empresa de equipamentos de embarcação. Mesma 

empresa que ele. Trabalhamos juntos aqui em Brasil. 

Qual trabalho exercia na China? 

Lá também era engenheiro, fazia isso. Mesma coisa, mesma coisa.  

O que te fez escolher o Rio de Janeiro para se fixar? 

Eu estou há pouco tempo aqui. Pouquinho. Vou para Santos depois 

também. Vou ficar por lá. Não sei. Depende de empresa.  

Você pretende voltar para China? 

Yes, yes. Não quero ficar no Brasil. Não quero ficar aqui. Minha 

família está na China. Quero voltar. Vou pra China em 1 mês. Vou fica lá 1 

mês. 1 mês lá e depois volto. Quero ficar 1 mês lá e 1 mês no Brasil. Minha 

família mora na China, fica lá. Eles não estão aqui então tenho que ir ficar um 

pouco com eles. 

Vocês conhecem as leis brasileiras? 

Pouquinho. Eu acho lei brasileira confusa. 
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Soube da Lei da Migração? 

Não, não. 

Como vocês enxergam a relação do imigrante com as leis e políticas 

brasileiras? 

Só sei que político do Brasil no good, no good (risos). É confuso. 

Acha que a política é importante para o imigrante? 

Não sei. Mais ou menos. 

Acha que a política brasileira para o imigrante pode melhorar? 

Não muito. 

Política é um assunto do sei interesse. 

Não é... não (risos). Não. Não gostamos muito disso. É, não 

gostamos.  
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A imigração no Brasil tem uma vultosa corrente histórica por conta da 

forte colonização portuguesa por mais de 300 anos em território nacional. Não 

foi diferente depois que o Brasil se tornou independente de Portugal. O número 

de imigrantes italianos, espanhóis e alemães foi multiplicado. 

Dessa forma, nesta monografia fora analisado os dados referentes a 

esse movimento de imigrantes para o Brasil, de modo que fosse 

contextualizado e também comparado com o fluxo migratório atual.  

Notamos que, tanto sob o quesito motivacional quanto sob o número 

de nacionalidade, o trânsito de entrada no país apresentou uma importante 

diversificação. Visto que, se antes o maior contingente de estrangeiros era 

originário de países europeus, mais tarde, principalmente a partir do século 

XXI, é percebido um deslocamento de asiáticos para o Brasil. Esse aumento 

coincide com o momento em que o país retoma sua característica de destino 

atrativo para estrangeiros. 

Esse notável deslocamento de chineses para o Brasil nos faz levar 

em consideração a parceria de ambos os países, tanto na seara política quanto 

na seara econômica. De modo que os laços diplomáticos entre o Brasil e a 

China foram estreitados nos últimos anos, mantendo-se uma boa relação entre 

este e aquele. 

Por isso, considerei de extrema relevância para um melhor 

entendimento a respeito do fluxo migratório, analisar de maneira mais 

detalhada, os dados referentes à entrada dos imigrantes chineses no Brasil, e 

mais enfaticamente, no Rio de Janeiro. 

Apesar de ser sempre notado como um país com uma boa 

“receptividade”, inclusive historicamente, é possível notar que nos últimos anos 

o número de imigrantes tem decrescido. No ano de 2011 quase 70 mil 

imigrantes entraram no Brasil a trabalho, em 2016 o número de imigrantes 
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passou para um pouco mais de 28 mil. Houve uma redução de mais de 50% 

nesse intervalo analisado. 

Com um número de imigração progressivo por alguns anos, a partir 

do ano de 2013 até o primeiro trimestre de 2017, foi notada uma queda no 

número de autorizações de trabalho concedidas aos chineses. Isso nos faz 

observar uma redução de interesse no movimento de ingresso para o Brasil.  

Todos os dados apresentados a respeito do contingente de entrada 

no país estão relacionados à concessão de vistos tendo como fim a atividade 

laboral. Assim, notamos que o imigrante chinês - e também de outras 

nacionalidades - é inserido à sociedade brasileira na forma de mão-de-obra e 

sua relação fortuitamente excede esse limite, como foi observado ao longo do 

trabalho. 

Sendo assim, compreender a burocracia necessária para que um 

imigrante ingresse no Brasil fora primordial para este trabalho. Por isso, 

dissecaram-se os tramites para a concessão de autorização de entrada, de 

modo que ficassem explícitos como se dá a política migratória na prática para 

aquele que aspira ingressar no país. 

Uma vez que o objetivo deste trabalho foi compreender a relação dos 

imigrantes no país e a sua participação nele, uma vez que estão inseridos na 

sociedade brasileira, analisar o Estatuto do Estrangeiro e a Lei de Migração foi 

fundamental para compreender a participação política do estrangeiro sob a 

ótica do Estado e, principalmente, sob a ótica do chinês que vive no Brasil.  

Por meio das conversas e entrevistas realizadas, tanto com 

imigrantes, quanto com descendentes de imigrantes chineses, foi notado o tipo 

de relação que apresentam e mantém com o país. Desse modo, conseguimos 

observar quais são as apreensões dos imigrantes chineses sobre a política e 

de que maneira enxerga a sua relação “estrangeira” e alheia a ela. 

Notavelmente, foi possível obter devida compreensão do que foi 

proposto para a realização desta pesquisa, portanto, foram apreciadas as 

concepções criadas pelos chineses que interferem e influenciam a sua boa 

relação, no geral, com os brasileiros. Algumas dessas idéias estão inerentes 

aos imigrantes como parte do imaginário estereotipado do que é ser brasileiro.  
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Como exemplo saliento que todos os entrevistados desta monografia 

não estão inseridos em campos de trabalho que comumente é relacionado ao 

imigrante chinês. Visto que a imagem do chinês é atrelada ao trabalho em 

comércios ou ao ramo alimentício.  

É patente que o contrário também acontece, de modo que o 

imigrante chinês encontra alguns reveses, fruto de uma preconcepção do 

brasileiro em relação aos chineses. Ambos os julgamentos são estruturais e 

podem obstaculizar a interação entre o brasileiro e o imigrante chinês. 

É perceptível a forma com a qual os imigrantes se colocam, 

destacando-se dos brasileiros. Durante o tempo de conversa que tive com 

alguns desses imigrantes, foi notada o afastamento criado, na qual eles não se 

sentem inseridos; como uma espécie de outsiders. Mesmo os imigrantes que 

aqui estão há mais tempo, mantêm esse afastamento de modo que não se 

sentem parte do local onde habitam. 

Possivelmente essa relação de não pertencimento a sociedade 

brasileira seja fruto de pouca troca entre chineses e brasileiros. Isso porque 

embora o fluxo migratório dos chineses para o Brasil seja intenso e esteja 

presente há algum tempo, eles conservam seus costumes e hábitos, são pouco 

comunicativos e, no geral, são relativamente discretos.  

Apesar de se considerarem díspares ao brasileiro, julgo haver dois 

fatores propulsores para a saída desses imigrantes da China para escolher 

viver no Brasil. Um primeiro está relacionado à condição econômica dos 

países, ligado a um movimento de saída anterior, num momento em que 

economicamente o Brasil era mais exitoso se comparado com a China; um 

segundo fator tem relação com a crença estigmatizada de que o brasileiro é 

invariavelmente feliz, fazendo com que se sintam atraídos a viver aqui.  

Julgo ser essas duas últimas partes, que foram exploradas nos 

capítulos VI e VII, as mais elementares e centrais desta monografia. Visto que 

o objetivo pretendido com essa pesquisa está presente aqui. No entanto, todos 

os outros aspectos debatidos ao longo do trabalho foram vitais na construção 

do pensamento que foi exposto neste trabalho de conclusão de curso. 
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