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Novos espaços das migrações internacionais no estado de São Paulo: 
uma análise do período recente a partir do município de Campinas 

 

Resumo  

A inserção do Brasil na rota das migrações internacionais contemporâneas 
marca transformações importantes no perfil da população imigrante residente 
no país (BAENINGER, 2017a), especialmente, em um cenário permeado pela 
mobilidade internacional do capital e da força de trabalho (SASSEN, 1988). 
Novas origens, trajetórias e modalidades migratórias (DUMONT, 2006) revelam 
a reconfiguração das escalas e dos caminhos apresentados pelas migrações 
internacionais no mundo e no Brasil (BAENINGER et al, 2018). A isso se soma 
a necessidade de avançar teórica e metodologicamente, de modo a incorporar 
a dimensão transnacional (DE HAAS, 2005; SASSEN, 2010; WIMMER; GLICK 
SCHILLER, 2002) na explicação dos processos migratórios no âmbito da 
reestruturação produtiva (SASSEN, 1998; PORTES, GUARNIZO, LANDOLT, 
2003). A partir desses referenciais, o presente trabalho tem por objetivo 
construir um panorama da imigração internacional para o estado de São Paulo, 
na última década. Como hipótese de trabalho, destaca-se as mudanças na 
redistribuição espacial dos imigrantes internacionais em território paulista. Esse 
fenômeno será discutido com base em três aspectos fundamentais: i) maior 
acesso à documentação (FERNANDES et al, 2014; VEDOVATO, 2012); ii) a 
consolidação de espaços transnaiconais (SASSEN, 1998) no interior; e iii) o 
papel das redes migratórias (TRUZZI, 2016). Como estudo de caso das 
contradições e complexidades que envolvem esse processo, destaca-se o 
exemplo de Campinas. Além de uma revisão bibliográfica sobre a migração 
internacional transnacional (GUARNIZO et al, 2003), o artigo recorre a distintas 
fontes de dados secundárias, como Censo Demográfico 2010, Sistema 
Nacional de Cadastro e Registro de Estrangeiros, Relação Anual de 
Informações Sociais, Censo Escolar e atendimentos do Serviço de Referência 
ao Imigrante, Refugiado e Apátrida da Prefeitura de Campinas, que, no 
conjunto, ajudam a compor o cenário das migrações internacionais recentes 
para o município.  

Palavras-chaves: Migrações internacionais, modalidades migratórias, espaços 
da migração 
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Introdução 

Polo tecnológico referência no estado de São Paulo (GRIZENDI, 2007), 

Campinas desponta-se na rota das migrações internas e internacionais 

contemporâneas (BAENINGER, 1996). O processo histórico de formação da 

cidade – do ciclo do açúcar, em fins do século XVIII (BAENINGER, 1996), à 

consolidação de uma das mais influentes regiões metropolitanas do país 

(BAENINGER, 1996)– associa-se a distintos fluxos migratórios internacionais, 

com diferenças importantes quanto aos países de origem, às trajetórias 

apresentadas pelos imigrantes, sua composição por idade e sexo, inserção 

laboral e expectativa de permanência.  

A análise dos diferentes contingentes imigrantes, contextualizados 

historicamente, além de destacar a imigração internacional para Campinas 

como um fenômeno eminentemente heterogêneo, evidencia especificidades 

próprias ao campo migratório (SCHAEFFER, 2009) e à sua dimensão 

transnacional (DE HAAS, 2005), como a sobreposição de processos mais 

antigos com novos fluxos, a importância das redes migratórias (TRUZZI, 2016) 

e o fortalecimento dos espaços produtivos no interior paulista conjuntamente à 

consolidação de novos espaços da imigração internacional no estado 

(BAENINGER, 2014).  

Dividido em duas partes principais, além das considerações finais, esse 

artigo recupera tanto uma discussão teórica sobre migrações transnacionais, 

suas causas estruturais e múltiplas modalidades migratórias (BAENINGER, 

2016 e 2017b), quanto uma análise metodológica, crítica e sistemática, de 

diferentes bases de dados que podem ser apropriadas pelos estudos 

migratórios. Entre as fontes de dados secundárias disponíveis, foram utilizadas 

informações do Censo Demográfico de 2010, Sistema Nacional de Cadastro e 

Registro de Estrangeiros, Relação Anual de Informações Sociais, Censo 

Escolar e atendimentos do Serviço de Referência ao Imigrante, Refugiado e 

Apátrida da Prefeitura de Campinas. No conjunto, essas fontes permitem 

compor o cenário das migrações internacionais recentes para o município. 
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1. Transnacionalismo e novos espaços das migrações: uma agenda de 
pesquisa 

A incorporação da perspectiva transnacional (GUARNIZO et al, 2013) na 

análise das migrações internacionais permite avançar na relação entre 

reestruturação produtiva, reestruturação urbana e migração internacional 

(BAENINGER, 2014). Para a autora, a “diversidade de situações migratórias 

locais, regionais e internacionais recodifica a complexidade do fenômeno, não 

sendo possível nos pautarmos apenas no dinamismo econômico em escala 

nacional e nos fatores pull-push” (BAENINGER, 2014, p.1). A consolidação de 

espaços transnacionais (SASSEN, 1998) em diferentes regiões do país e, 

particularmente no interior do estado de São Paulo (GONÇALVES, 1998), 

influencia os rumos da imigração internacional no Brasil e propõe outro olhar 

para a desconcentração da população e da produção, tradicionalmente 

pautadas nos planos nacionais de desenvolvimento (NEGRI; GONÇALVES; 

CANO, 1988) e influenciadas pelo nacionalismo metodológico (WIMMER; 

GLICK-SCHILLER, 2002; SASSEN, 2010; GUARNIZO et al, 1996). 

As mudanças nas dinâmicas de redistribuição interna da imigração 

internacional também precisam ser articuladas a outros aspectos dos 

processos migratórios recentes. O crescente acesso à documentação, por 

exemplo, desponta-se como dimensão fundamental. Seja em função de 

acordos multilaterais – tais como os firmados entre os países do Mercado 

Comum do Sul (MERCOSUL)1 –; das concessões especiais de visto – como o 

visto de ajuda humanitária conferido aos haitianos (FERNANDES; FARIA, 

2017) –, ou das garantias previstas a todos os solicitantes de refúgio no país 

(FERNANDERS; FARIA, 2017), é notável  o maior acesso à documentação por 

parte dos imigrantes internacionais residentes no Brasil (FERNANDES et al, 

2014; VEDOVATO, 2012).   

Esse cenário coloca em debate a perspectiva de avanço na proteção dos 

direitos sociais fundamentais dos imigrantes no país, além de proporcionar 

                                                           
1No âmbito dos acordos voltados à integração regional envolvendo questões como residência, 
seguridade social, coordenação educacional e documentação para viagens, é importante 
ponderar que os nacionais de países parte (Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela - 
atualmente suspensa-)e associados (Bolívia, Chile, Peru, Colômbia, Equador, Guina e 
Suriname) ao Mercosul e signatários de tais documentos, burocraticamente, não passam pelos 
mesmos procedimentos administrativos de solicitação de autorização de trabalho no Ministério 
do Trabalho brasileiro ou ao Conselho Nacional de Imigração. Como é o caso do Acordo de 
Residência firmado entre países parte do Mercosul, Bolívia e Chile (Decreto 6975 de 2009). 
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maior liberdade de trânsito dentro do território nacional. Por essa razão, a 

documentação é também uma dimensão de novos espaços da migração 

internacional no Brasil (FERNANDES et al, 2014).  

Por fim, é fundamental sublinhar a influência das redes migratórias 

(TRUZZI, 2016) nesse processo. Sobretudo no estado de São Paulo, o 

fenômeno da imigração subsidiada de massa é primordial na construção de 

vínculos, de laços e relações que alimentam fluxos migratórios até hoje por 

todo o país. Estima-se que, apenas entre 1880 e 1930, quase 4 milhões de 

europeus imigraram para o Brasil, em grande medida concentrados em São 

Paulo (LEVY, 1974). Em Campinas, segundo o censo de 1920, 23.513 dos 

115.591 habitantes do município eram estrangeiros (BAENINGER, 1996). Foi, 

inclusive, em razão da grande quantidade de italianos na cidade de São Paulo 

que, em 1930, criou-se a Missão Paz no município (PARISE, 2016). Hoje, essa 

instituição é referência na acolhida e apoio a imigrantes internacionais, 

induzindo e alimentado a estruturação de outras redes migratórias. 

Em linhas gerais, a perspectiva transnacional (GUARNIZO et al, 2013), ao 

destacar a dimensão espacial como recurso fundamental à apreensão das 

diversas conexões escalares da migração (GLICK-SHILLER, 2007), permite 

uma abordagem que articula desde a divisão internacional do trabalho, até o 

conjunto de relações a nível do indivíduo. Nas palavras de Baeninger (2017b, 

p.17):  

[...] explicar as migrações internacionais incorporando os 
desafios do enfoque transnacional é assumir as 
heterogeneidades dos processos migratórios, a não-integração, 
a incorporação parcial do imigrante, a remessa para o 
consumo, as identidades transnacionais entre dois países 
(BAENINGER, 2017b, p.17). 

Diante de todos esses aspectos, o cenário recente da imigração 

internacional no Brasil contempla processos migratórios de diferentes períodos, 

“com ou sem raízes históricas, com ou sem qualificação profissional, com ou 

sem pretensões de permanência definitiva, com ou sem garantia de direitos 

humanos” (BAENINGER, 2017, p.445).  

Nesse contexto, Campinas desponta-se como um importante polo 

tecnológico (GRIZENDI, 2007) do estado de São Paulo, catalizador da 

migração internacional qualificada (SCHWARTZMAN, SCHWARTZMAN, 2015, 
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DOMENICONI, BAENINGER, 2016), das migrações transnacionais de refúgio 

(BAENINGER, 2016 e 2017b) – com a presença de haitianos, sírios, 

colombianos e, mais recentemente, venezuelanos – e de múltiplas 

modalidades de deslocamento, sobretudo, entre os países do Sul global 

(BAENINGER et al, 2018), alargando ainda mais o hiato e a desigualdade 

social entre diferentes grupos migrantes. 

2. O uso de fontes de dados secundárias no estudo das migrações 
internacionais  

A dificuldade em se estimar o total de imigrantes internacionais residentes 

no Brasil decorre tanto das limitações das fontes de informação disponíveis, 

quanto do desafio de se construir indicadores que avancem nas dimensões 

descritivas da dinâmica migratória em termos de entradas, saídas e 

rotatividade (BAENINGER, 2012). A intensidade das mudanças, dos sentidos, 

das origens e das modalidades migratórias (DUMONT, 2006) em curso 

implicam na necessidade de dados e fontes complementares, sobretudo, no 

período intercensitário. Por essa razão, o uso de registros administrativos tem 

crescido significativamente, a despeito dos problemas de coleta, 

sistematização, atualização e divulgação dessas bases. A seguir, apresenta-se 

uma breve discussão dos limites e potencialidades de cada fonte de dados 

utilizada na elaboração desse trabalho. 

2.1 Censo Demográfico 2010 

Constitui a única pesquisa capaz de captar o estoque de imigrantes 

internacionais residentes no Brasil, documentados ou não, inseridos no 

mercado de trabalho formal ou informal, recém-chegados ou sobreviventes de 

processos migratórios mais antigos. De acordo com essa pesquisa, Campinas 

contava com 4.389 imigrantes internacionais residentes no município, enquanto 

a cidade São Paulo concentrava 58% dos 205.517 imigrantes recenseados no 

estado em 20102 (Mapa 1).  

Mapa 1. Imigrantes internacionais residentes em Campinas, 2010 

                                                           
2 Na construção dessa informação, foram considerados indivíduos de nacionalidade estrangeira 
nascidos no exterior. O total estimado pode conter filhos de brasileiros nascidos em outros 
países.  
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Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Censo Demográfico, 2010. 
Observatório das Migrações em São Paulo – NEPO/UNICAMP-Fapesp/CNPq 

Os imigrantes internacionais residentes em Campinas, segundo o Censo 

Demográfico 2010, destacam-se por sua estrutura etária bastante envelhecida 

e maior proporção de homens (sobretudo nas idades mais jovens). Entre os 

fluxos com mais de 10 anos estão portugueses, italianos e japoneses, 

enquanto os chegados em até 3 anos antes do censo são majoritariamente 

latino-americanos: colombianos e argentinos. O Mapa 2 retrata os países de 

nascimentos desses imigrantes. 

Mapa 2. Imigrantes internacionais residente em Campinas/SP, segundo país de 
nascimento, 2010 
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Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Censo Demográfico, 2010. 
Observatório das Migrações em São Paulo – NEPO/UNICAMP-Fapesp/CNPq.  

3.2  Sistema Nacional de Cadastro e Registro de Estrangeiros da Polícia 
Federal3 - 2000 a 2016 

Essa base constitui um registro administrativo da Polícia Federal 

brasileira, por meio da qual se faz o controle de todos os estrangeiros com 

estada superior a 90 dias no Brasil 4 . Por permitir desagregação a nível 

municipal, identificação dos amparos legais que garantem a permanência 

dos/das imigrantes no país e tipo de visto, dentre outras variáveis, essa fonte 

foi amplamente explorada na pesquisa. De modo geral, entre 2000 e 2016 

(Gráfico 1), o volume de registros na base tem aumentado, sobretudo, a partir 

de 2012, seja pela chegada de novos imigrantes ou mesmo pelas 

possibilidades de obtenção da documentação por parte dos imigrantes mais 

antigos antes em situação de indocumentação.  

Gráfico1. Imigrantes internacionais registrados (Registro Nacional de 
Estrangeiro – RNE) residentes em Campinas, entre 2000-2016, segundo ano 
de registro 

 
Fonte: Sistema Nacional de Cadastros e Registros (SINCRE)/Polícia Federal-Ministério da 
Justiça/Projeto MT Brasil/ICMPD/PUCMinas /Observatório das Migrações em São Paulo – 
NEPO/UNICAMP-Fapesp/CNPq. 

                                                           
3O SINCRE não é uma fonte de informações pública, embora seu acesso seja possível via Lei 
da Transparência. Para esse trabalho, a obtenção dos dados desagregados ocorreu por meio 
da participação do Observatório das Migrações em São Paulo (FAPESP/CNPq – 
Nepo/Unicamp) no Projeto Migração Transfronteiriça no Brasil (MT Brasil) do Internacional 
Center for Migration Policy Development (ICMPD/União Europeia), em parceria com o 
Ministério da Justiça e Segurança Pública brasileiro. 
4O período de 90 dias diz respeito à validade do visto de turista prevista no antigo Estatuto do 
Estrangeiro (Lei 6815/1980) e na nova Lei de Migração (Lei 13.445/2017). Nesse período, é 
dispensada a necessidade de obtenção do Registro Nacional de Estrangeiro (RNE): 
documento obrigatório a todos os imigrantes internacionais residentes no país.  
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Na somatória de todos os registros realizados ao longo desses anos, 

Campinas sobressai como a segunda cidade que mais recebeu imigrantes, 

quase 16 mil pessoas (Mapa 3), sendo que 69% dos casos eram de vistos 

temporários (para um período inferior a 1 ano).  

Mapa 3. Imigrantes internacionais registrados (Registro Nacional de 
Estrangeiro – RNE), entre 2000-2016, segundo município de residência no 
estado de São Paulo 

 

Fonte: Sistema Nacional de Cadastros e Registros (SINCRE)/Polícia Federal-Ministério da 
Justiça/Projeto MT Brasil/ICMPD/PUCMinas /Observatório das Migrações em São Paulo – 
NEPO/UNICAMP-Fapesp/CNPq. 

Entre os países e regiões do mundo de nascimento desses imigrantes é 

significativa a crescente participação dos latino-americanos (Gráfico 2). Ainda 

assim, mantém-se a concentração de imigrantes nascidos na Europa (Mapa 4). 

Destaque para a presença de chineses, japoneses, indianos, angolanos e 

outros países da África meridional (Mapa 4). 

Gráfico 2. Imigrantes internacionais registrados (Registro Nacional de 
Estrangeiro – RNE) em Campinas, entre 2000-2016, segundo regiões do 
mundo de nascimento 
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Fonte: Sistema Nacional de Cadastros e Registros (SINCRE)/Polícia Federal-Ministério da 
Justiça/Projeto MT Brasil/ICMPD/PUCMinas /Observatório das Migrações em São Paulo – 
NEPO/UNICAMP-Fapesp/CNPq. 

Mapa 4. Imigrantes internacionais registrados (Registro Nacional de 
Estrangeiro – RNE), entre 2000-2016, segundo país de nascimento 

 
Fonte: Sistema Nacional de Cadastros e Registros (SINCRE)/Polícia Federal-Ministério da 
Justiça/Projeto MT Brasil/ICMPD/PUCMinas /Observatório das Migrações em São Paulo – 
NEPO/UNICAMP-Fapesp/CNPq. 

Considerando o quesito sobre amparo legal, foram registradas 43 

pessoas protegidas pela Lei 9.474/97 (Estatuto dos Refugiados): a maioria da 

Síria (19) e da Colômbia (14), mas também de outros países africanos, como 

Angola, Líbia, Nigéria, República Democrática do Congo e República do 

Congo, e da América Latina, como Cuba e Equador. Cabe destacar que esse 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5

2
0
1
6

Oceania

Europa

Ásia

África

América do Norte

América Latina e Caribe



10 
 

total exclui os solicitantes de refúgio, familiares de refugiados amparados por 

outros dispositivos constitucionais (como o direito à reunificação familiar, 

previsto na Lei de Imigração) e concessões especiais de visto, tal como o visto 

por razões humanitárias, condições que embora não contempladas pela 

proteção jurídica, compõem a modalidade migratória das migrações 

transnacionais de refúgio (BAENINGER, 2017). 

  Grosso modo, em comparação com os dados censitários, os registros da 

Polícia Federal apontam para uma maior diversidade de países de origem dos 

imigrantes brasileiros, com destaque para os fluxos Sul-Sul (BAENINGER et al, 

2018). Dentre as limitações do SINCRE, vale pontuar a grande quantidade de 

casos sem informação para determinados quesitos, a incompatibilidade do 

critério ocupacional com o Código Brasileiro de Ocupação brasileiro e a não 

abrangência dos solicitantes de refúgio, os quais não contam com RNE. Em 

resumo, os registros da Política Federal abrangem apenas os/as imigrantes 

documentados e não representam o estoque de imigrantes no país/ estado/ 

município, mas sim aqueles que passaram e se registraram na localidade em 

determinado momento no tempo. 

3.3. Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) – 2000 a 2016 

As informações contidas na RAIS derivam das declarações obrigatórias 

que empresas registradas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) 

fazem anualmente junto ao sistema eletrônico do Ministério do Trabalho 

brasileiro. A base contempla, portanto, todos os registros de trabalho no 

mercado formal em 31 de dezembro do ano de referência. As informações 

disponíveis, segundo nacionalidade presente no registro, apresentam 

periodicidade anual e abrangência nacional, sendo possível desagregá-las até 

o nível municipal. Dentre as limitações dessa fonte estão: a recontagem da 

pessoa com mais de um vínculo de trabalho ativo, a não abrangência do 

mercado de trabalho autônomo e informal (DOMENICONI, BAENINGER, 2016) 

e a subenumeração dos imigrantes internacionais devido a problemas no 

preenchimento (COSTA, GURGEL, 2017). 
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Tabela 1. Vínculos ativos de imigrantes internacionais registrados no município de Campinas-SP, segundo nacionalidade e 
regiões do mundo de origem, 2000-2016 

Nacionalidade 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

América Latina e Caribe 287 273 284 287 307 306 313 321 328 345 371 428 478 522 655 787 704 
Argentina 92 93 94 91 101 99 95 99 101 100 120 127 125 129 133 123 123 
Chilena 113 104 110 114 113 109 101 100 96 98 105 102 113 109 95 89 73 
Haitiana 

  
- - - - - - - - - - 8 24 126 256 214 

Paraguaia 14 18 25 22 20 18 24 21 22 28 24 26 32 31 27 36 30 
Uruguaia 12 13 15 19 25 23 19 25 22 26 24 28 27 28 34 30 35 
Boliviana 10 11 9 10 13 12 19 20 21 24 31 31 33 29 31 35 30 
Peruana - - - - - - - - - - - 28 37 61 69 82 82 
Colombiana - - - - - - - - - - - 8 23 30 48 51 41 
Venezuelana - - - - - - - - - - - 5 5 9 10 12 10 
Equatoriana - - - - - - - - - - - 3 4 6 7 4 4 
Outras Latino-Americanas 46 34 31 31 35 45 55 56 66 69 67 70 71 66 75 69 62 

América do Norte 62 69 73 56 50 54 52 55 58 52 51 69 78 76 72 63 59 
Norte-Americana 53 56 57 46 43 47 46 50 52 48 45 63 68 66 64 57 54 
Canadense 9 13 16 10 7 7 6 5 6 4 6 6 10 10 8 6 5 

África - - - - - - - - - - - 11 19 35 60 42 43 
Angolana - - - - - - - - - - - 4 5 15 16 10 17 
Sul-Africana - - - - - - - - - - - 1 3 4 3 6 6 
Congolesa - - - - - - - - - - - - 2 7 4 3 4 
Ganesa - - - - - - - - - - - - - - - 2 1 
Outros Africanos - - - - - - - - - - - 6 9 9 37 21 15 

Ásia 49 46 44 48 50 65 76 78 100 146 206 364 411 376 397 454 333 
Chinesa 16 13 11 15 8 16 26 25 36 90 154 309 352 308 259 299 200 
Japonesa 23 21 22 21 19 22 20 24 22 22 20 26 23 28 29 27 26 
Coreana 3 4 4 5 17 19 21 20 29 22 18 17 21 23 27 30 28 
Bengalesa - - - - - - - - - - - - - - 63 77 57 
Indiana - - - - - - - - - - - 3 3 5 5 7 4 
Paquistanesa - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 4 
Outras Asiáticas 7 8 7 7 6 8 9 9 13 12 14 9 12 11 13 13 14 

Europeus 309 273 283 265 260 257 249 257 252 252 269 336 330 357 368 343 338 
Portuguesa 103 86 88 78 89 90 93 103 104 110 115 130 122 134 148 132 125 
Alemã 65 57 63 66 62 59 51 49 49 50 56 60 61 67 56 60 57 
Italiana 57 52 60 49 47 47 46 48 47 39 45 47 50 51 48 47 52 
Espanhola 37 28 28 31 28 33 29 23 23 22 23 31 28 26 32 32 38 
Francesa 22 24 23 21 15 11 13 14 9 9 10 19 24 32 37 33 34 
Britânica 14 14 12 11 11 11 11 13 12 13 11 10 9 13 12 12 12 
Suíça 8 9 7 7 6 4 4 4 6 6 7 7 8 7 6 3 3 
Belga 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 
Russa - - - - - - - - - - - 2 1 1 3 2 2 
Outros Europeus - - - - - - - - - - - 27 25 24 23 19 13 

Outras Nacionalidades 79 80 73 92 84 96 89 97 117 133 149 31 59 59 65 45 50 
Total 786 741 757 748 751 778 779 808 855 928 1.046 1.239 1.375 1.425 1.617 1.734 1.527 

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais, Ministério do Trabalho, 2000-2016. Observatório das Migrações em São Paulo – NEPO/UNICAMP-Fapesp/CNPq. 
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De acordo com a RAIS, os vínculos ativos de trabalho de imigrantes 

internacionais em Campinas passaram de 786, em 2000, para 1.527, em 2016 

(Tabela 1). Mais uma vez, observa-se a participação crescente das nacionalidades 

latino-americanas e caribenhas, dentre as quais se destacam em 2016 haitianos 

(214) e argentinos (123). O volume de vínculos de asiáticos também cresceu de 

modo expressivo entre 2000 e 2016: de 49 para 333, chegando a mais de 450 

registros em 2015. Com nota para o aumento na inserção de chineses no mercado 

de trabalho formal do município ao longo dos últimos 16 anos, assim como, de 

portugueses. 

Uma das principais potencialidades dessa fonte de informação diz respeito às 

informações sobre renda, escolaridade e ocupação de indivíduos com contrato de 

trabalho (Gráfico 3). Com relação ao primeiro quesito, evidenciam-se as 

desigualdades salariais em função dos países de origem dos imigrantes 

internacionais inseridos no mercado formal: 89% dos contratos de africanos (28 em 

33 registros) e 55% dos vínculos de latino-americanos (265 em 476 registros) 

recebem entre 1 e 3 salários mínimos. Entre profissionais da américa do norte e 

europeus, essa proporção é de 11% (2 em 38 registros) e 20% (26 em 259 

registros), respectivamente. 

Gráfico 3. Vínculos ativos de imigrantes internacionais no mercado de trabalho 
formal de Campinas-SP, segundo faixas de rendimento (em salários mínimos 
correntes) e regiões do mundo de nacionalidade 
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Fonte: Relação Anual de Informações Sociais, Ministério do Trabalho, 2000-2016. Observatório das 
Migrações em São Paulo – NEPO/UNICAMP-Fapesp/CNPq. 

No tocante à escolaridade, essa desigualdade se reproduz com algumas 

especificidades (Gráfico 4). De fato, os trabalhadores da América do Norte 

destacam-se por sua alta escolaridade, com quase 50% dos vínculos referentes a 

pessoas com superior completo (11 em 21 registros) e 30% com mestrado (8 em 21 

registros). Entre os europeus, verifica-se até maior proporção de vínculos de 

imigrantes com doutorado, os quais chegam a quase 20% (13 em 79 registros). Para 

os latino-americanos e caribenhos e africanos a participação de vínculos de 

profissionais com superior completo, próxima a 30% para as duas regiões. Além de 

que, chegam a praticamente 10% os contratos de latino-americanos e caribenhos 

com doutorado inseridos no mercado formal de Campinas (22 em 228 registros). 

Nos vínculos ativos para asiáticos, 70% dos contratos também são de pessoas que 

declararam possuir superior completo, 44 dos 71 registros.  

De maneira geral, os vínculos ativos para profissionais com ensino superior 

completo representaram 40,48% dos registros de trabalho (179 em 420) para 

imigrantes no município de Campinas. Não obstante, cabe ponderar a importante 
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inserção laboral de profissionais com o ensino médio completo para todas as regiões 

de nacionalidade, 28,81% dos 420 registros no ano. 

Gráfico 4. Vínculos ativos de imigrantes internacionais no mercado de trabalho 
formal de Campinas-SP, segundo escolaridade e regiões do mundo de 
nacionalidade, 2016 

 
Fonte: Relação Anual de Informações Sociais, Ministério do Trabalho, 2000-2016. Observatório das 
Migrações em São Paulo – NEPO/UNICAMP-Fapesp/CNPq. 

Em se tratando do critério de ocupação é possível observar em 2016 a 

significativa presença de vínculos ativos para imigrantes no grupo ocupacional 

voltado aos “profissionais das ciências e das artes”, equivalente a 36,28% dos 

vínculos ativos em 2016 (554 em 1.527 registros), seguido dos “trabalhadores dos 

serviços, vendedores do comércio em lojas e mercados”, com 19, 32% (295 em 

1.517) e dos “membros superiores do poder público e dirigentes de organizações de 

interesse público”, com 15,85% (242 em 1.527). 

Entre os vínculos para profissionais das ciências e das artes destacam-se os 

chineses, com 105 registros e os argentinos com 73 dos 554 da categoria. Já entre 

os trabalhadores dos serviços os vínculos para haitianos, 134 de 295, são maioria. 

Registros para profissionais dessa nacionalidade encontram-se também no grupo de 

“trabalhadores nos serviços da indústria” (59 em 136). Finalmente, no grupo de 

membros superiores é possível observar a presença de chineses (58), portugueses 

(31) e alemães (23) entre os 242 registros de 2016. 

A partir dos dados sobre escolaridade e ocupação, é possível construir a 

categoria de imigrantes internacionais trabalhadores do conhecimento 

(DOMENICONI, BAENINGER, 2016), modalidade migratória entendida dentro do 

arcabouço das migrações transnacionais (Gráfico 5). Esse grupo envolveria a 
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sobretudo, por sua alta escolaridade, superior completo ou acima, e por atuarem em 

ocupações responsáveis pela criação e inovação de novos produtos, bem como pela 

administração, área médica e educação (FLORIDA, 2014, MELLO, 2007, 

DOMENICONI, BAENINGER, 2016). Cabe ponderar que todas as ocupações 

analisadas como sendo dos trabalhadores criativos encontram-se no grupo 

ocupacional de profissionais das ciências e das artes, de modo que, representaram, 

em 2016, 86,1% dessa categoria, ou 477 em 554 registros.  

Gráfico 5. Proporção de vínculos ativos de imigrantes trabalhadores do 
conhecimento sobre o total de registros para imigrantes no mercado de trabalho 
formal de Campinas-SP, segundo ano de registro, 2006-2016 

 
Fonte: Relação Anual de Informações Sociais, Ministério do Trabalho, 2000-2016. Observatório das 
Migrações em São Paulo – NEPO/UNICAMP-Fapesp/CNPq. 
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registros, no primeiro ano, para 484, em 2015 (Gráfico 5). Esse cenário se altera 

apenas entre 2015 e 2016, com uma leve queda de 494 em 2015, para 477 registros 

em 2016.  

Com relação à nacionalidade desse grupo de imigrantes (DOMENICONI, 
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sexo dessa categoria, verifica-se maior número de vínculo para homens (332 em 

477) em relação às mulheres (145 em 477). Exceção feita, sobretudo, para 
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para homens e 14 para mulheres imigrantes internacionais trabalhadoras do 

conhecimento. 

3.4   Censo Escolar 

Trata-se do principal instrumento de coleta de informação sobre educação 

básica no país, com dados relevantes das escolas, turmas, alunos e professores. 

Sua realização é anual e de competência do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep - Ministério da Educação). As 

matrículas referentes a alunos de nacionalidade estrangeira têm aumentado 

sistematicamente entre 2010 e 2017, passando de 312 a 563 imigrantes 

interacionais matriculados na rede de ensino básico de Campinas (Tabela 3). 

Tabela 3. População matriculada na rede municipal de educação de Campinas-SP, 
segundo nacionalidade, 2010-2017 
Nacionalidade 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Brasileira 256.323 253.414 253.232 267.444 265.954 258.170 251.777 251.376 

Brasileira 
(nascido no 
exterior ou 

naturalizado) 

66 103 139 190 240 257 255 260 

Estrangeira 312 383 431 445 532 540 553 563 

Total 256.701 253.900 253.802 268.079 266.726 258.967 252.585 252.199 

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep - Ministério da 
Educação), 2010-2017. Observatório das Migrações em São Paulo – NEPO/UNICAMP-
Fapesp/CNPq. 

No ano de 2017, entre os 563 registros para estrangeiros 217 matrículas eram 

de alunos da América Latina (sendo 53 somente da Colômbia e 90 do Haiti), 125 da 

Ásia (com destaque para Japão), 106 da Europa (sobretudo portugueses) e 90 da 

América do Norte. Mais da metade de todas as matrículas são de ensino 

fundamental 196 em 312, para 2010, e 306 em 563, em 2017, com aumento da 

proporção de imigrantes matriculados em creches e no ensino médio, entre 2010 e 

2017 (Tabela 4).  

Tabela 4. Imigrantes internacionais matriculados na rede municipal de educação de 
Campinas-SP, segundo ano de matrícula e nível de escolaridade, 2010 e 2017 
Nível de Escolaridade 2010 2017 

Educação Infantil - Creche 19 47 

Educação Infantil - Pré-escola 36 69 

Ensino Fundamental  196 306 

Ensino Médio 29 87 

Ensino Médio Integrado 5 3 

Curso Técnico 
 

11 

Educação Profissional 14 
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Ensino de Jovens e Adultos  13 24 

Não identificado  
 

16 

Total 312 563 
Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep - Ministério da 
Educação), 2010-2017. Observatório das Migrações em São Paulo – NEPO/UNICAMP-
Fapesp/CNPq. 

 Vale destacar, por fim, o grande percentual de matrículas na rede privada de 

ensino, que, em 2017, responderam por 278 das 563 matrículas (Tabela 5). 

Contudo, o número de alunos imigrantes internacionais principalmente nas escolas 

estaduais tem crescido ano a ano, chegando a 198 matriculados em 2017 (Tabela 

6). 

Tabela 5. Imigrantes internacionais matriculados na rede municipal de educação de 
Campinas-SP, segundo ano de matrícula e Dependência Administrativa da Escola, 
2010 - 2017 

Dependência 
Administrativa da 

Escola 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Estadual 114 128 116 118 142 153 176 198 
Municipal 39 37 50 56 85 73 82 86 
Privada 159 218 265 271 305 314 295 278 
Federal 

       
1 

Total 312 383 431 445 532 540 553 563 
Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep - Ministério da 
Educação), 2010-2017. Observatório das Migrações em São Paulo – NEPO/UNICAMP-
Fapesp/CNPq. 

3.4 Serviço de Referência ao Imigrante, Refugiado e Apátrida da Prefeitura 
Municipal de Campinas 

Trata-se de um banco de dados produzido pela equipe do Observatório das 

Migrações em São Paulo (FAPESP/CNPq – Nepo/Unicamp) a partir das fichas 

cadastrais dos imigrantes internacionais que procuraram o Serviço de Referência ao 

Imigrante, Refugiado e Apátrida da Prefeitura de Campinas. Esse serviço foi 

estruturado em 2016 (SCATOLINI; FRANCISO, 2018), embora atendimentos a 

imigrantes internacionais sejam realizados há mais tempo, por servidores da 

Secretaria de Cidadania do município. No total, foram contabilizados 425 

atendimentos. Pelo fato de não haver uma variável referente à data do atendimento, 

não é possível precisar o ano de elaboração do registro. No entanto, segundo 

relatos dos servidores municipais responsáveis, estes estão concentrados entre os 

anos de 2015 e 2017.  

Também é necessário ressaltar o grande número de perguntas sem respostas 

e as dificuldades de comparação da informação, em função de mudanças no 
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processo de coleta. A despeito das limitações, essa base é de extrema importância 

por iluminar as principais demandas dos imigrantes internacionais em Campinas e 

quais os grupos imigrantes demandantes de políticas sociais.  

Assim, com o objetivo de apreender informações sobre a distribuição espacial 

dessa população no município tomou-se como base apenas a informação relativa ao 

“local de residência” dos imigrantes internacionais atendidos no Serviço. 

O mapa 5 permite verificar a presença de atendimentos a imigrantes com 

residência em outros municípios da Região Metropolitana de Campinas, como 

Valinhos e Sumaré; bem como de Francisco Morato, já na Região Metropolitana de 

São Paulo (Mapa 5). No município de Campinas, duas aglomerações se destacam: 

o centro e o distrito de Barão Geraldo, onde se localiza a Universidade Estadual de 

Campinas (UNICAMP).  

Mapa 5. Atendimentos realizados pelo Serviço de Referência ao Imigrante, 
Refugiado e Apátrida da Prefeitura Municipal de Campinas, segundo local de 
residência em Campinas e região (2015 a 2017) 

 
Fonte: Serviço de Referência ao Imigrante, Refugiado e Apátrida da Prefeitura Municipal de 
Campinas, Secretaria de Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Cidadania, 
2015 a 2017. Observatório das Migrações em São Paulo – NEPO/UNICAMP-Fapesp/CNPq. 

Considerações Finais 

O “conhecimento empírico do fenômeno migratório – marcado por dinâmicas 

em contínua transformação – requer a exploração de variadas fontes de informação” 

(BAENINGER; FERNANDES, 2017, p.9). No conjunto, as bases de dados 

exploradas nesse trabalho permitem apreender a crescente heterogeneidade dos 
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movimentos migratórios em curso e identificar a existência de contingentes diversos 

de imigrantes internacionais no município de Campinas, “com ou sem raízes 

histórias, com ou sem qualificação profissional, com ou sem pretensões de 

permanência definitiva, com ou sem garantia de direitos humanos” (BAENINGER, 

2017a, p.445). Os múltiplos processos migratórios observados encerram dinâmicas 

transnacionais estruturadas no bojo do movimento de reestruturação urbana e 

produtiva (SASSEN, 1998), explicitando as diversas faces das migrações recentes.  

A inserção privilegiada do município de Campinas na hierarquia urbana 

transnacional (SASSEN, 1998) revela, nesse contexto, os novos rumos da imigração 

internacional no estado de São Paulo (OLIVEIRA, 2014) – processo cuja análise 

perpassa a documentação crescente da migração internacional no Brasil, o 

fortalecimento dos espaços produtivos no interior do estado e a existência de redes 

migratórias históricas, que se reconfiguram no contexto atual – e, ao mesmo tempo, 

a centralidade dos deslocamentos Sul-Sul (BAENINGER et al, 2018) na constituição 

desse particular polo tecnológico (GRIZENDI, 2007), na periferia do sistema. Seja 

em função da queda persistente da fecundidade ou mesmo da posição do município 

na rota das migrações transnacionais, verifica-se a participação crescente da 

migração internacional no cotidiano da cidade.  
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