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La Vie pas en Rose:
percepções sobre segurança
pública e segurança humana
na fronteira Brasil – França
/LQREHUJ$OPHLGD1

1. Introdução
Se nos distanciarmos por alguns
minutos do mundo real, num instante de análise, Yeremos Tue alpm
ter a sensação de Tue podemos estar
em TualTuer lugar do planeta em
um piscar de olKos, constataremos
Tue o aYião, o celular, o Kiperte[to,
a inIormação, o eIrmero, a rapide]
ditam o cotidiano. O mundo está
acelerado e novos modelos de sociedade, interação social, produção e
mercado trm impactado as relaç}es
Kumanas, e assim outras Iormas
institucionais são geradas. Ao mesmo tempo, Iormas de se posicionar
diante da vida nascem. Não se está

totalmente ligado ao local Tuando
somos incitados a práticas globais.
0igrar p inerente j vida Kumana.
0as, as migraç}es, de modo revisitado, estão aumentando signiÀcativamente neste intcio do spculo ;;,.2
(m certos casos, assumem Iormas de vencer o desemprego, sobretudo em patses em desenvolvimento
ou e[- col{nias. Neste conte[to, o deseMo, mesmo Tue de modo clandestino de conseguir trabalKo e viabili]ar
melKores condiç}es de vida p o mesmo, seMa para brasileiros, aIricanos,
asiáticos, sonKadores, andarilKos.
Alpm das migraç}es por traba-

1 'RXWRU HP 5HODo}HV ,QWHUQDFLRQDLV H 'HVHQYROYLPHQWR 5HJLRQDO SHOD 8Q% GLUHWRU GR
&HQWUR GH &LrQFLDV +XPDQDV8)55 SURIHVVRU GR 'HSDUWDPHQWR GH &LrQFLDV 6RFLDLV GD
8)55HSHVTXLVDGRUGR183(3$
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2. O World Economic and Social Survey (ONU, 2011) HVWLPDTXH2PLOK}HVGHSHVVRDVYLYHP
IRUDGRSDtVHPTXHQDVFHUDP,VVRVLJQLÀFDTXHXPDHPFDGDSHVVRDVpPLJUDQWHRTXH
FRUUHVSRQGHD1GDSRSXODomRPXQGLDO$LQWHQVLGDGHGRIHQ{PHQRSRGHVHUHOXFLGDGD
OHYDQGRHPFRQWDTXHHP11RQ~PHURGHHPLJUDQWHVHUDGHPLOK}HVRXVHMD21GD
população planetária.
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lKo, temos ainda um outro Tuadro
reIerente js mobilidades Kumanas
contemporâneas. Atualmente, cerca de  milK}es de pessoas são
TualiIicadas pelas Naç}es 8nidas
como ´vttimas de deslocamentos
Iorçadosµ. (ntre estas, de 1 a 1
milK}es são reIugiados Tue vivem
Iora de seu pats, estando mais de
seis milK}es maciçamente concentrados na Ésia e na ÉIrica sete a
oito milK}es . (sses reIugiados somam-se aos trrs milK}es de palestinos reIugiados em vários patses
do Oriente 3ry[imo /tbano, -ordânia, 3alestina, Stria . 3or outro
lado, um pouco mais de três milK}es de pessoas são consideradas
pelo Alto Comissariado das Naç}es 8nidas para 5eIugiados ACN85 como returnees, ou em “via
de repatriamentoµ. (nIim, de 2 a
 milK}es, segundo estimativas
da Organização Internacional para
a Migração, são internally displaced
persons, isto é, categoria de possuidores de direito Tue designa pessoas Tue dei[aram sua região de
origem por causa de violências ou
de guerras internas, mas permaneceram no interior das Ironteiras
de seu pats. 7odos esses n~meros são previs}es, meros n~meros
Tue não dão conta da vastidão de
pessoas clandestinas espalKados
pelo mundo todo A*I(5, 2 .
(nTuanto muitos migrantes
continuam a seguir os padr}es tradicionais de À[ação permanente ou de
mobilidade para trabalKo sazonal,
um n~mero crescente tem adotado
atitude e consciência transnacionais.
(stes, denomino andarilKos, pes-

soas Tue se deslocam de Iorma circular e repetida entre o seu pats de
origem e um pats de acolKimento.
3odem migrar de um pats de acolKimento para outro, IreTuentemente
no interior de redes econ{micas de
sociedades multinacionais ou de redes socioculturais de diásporas ou
de comunidades transnacionais, ou
até mesmo pela Iacilidade geográÀca da Irágil Ironteira e diÀculdade
socioecon{mica de inserção social
onde Tuer Tue esteMa. O andarilKo
pode trabalKar num pats, viver num
outro e ser cidadão de um terceiro
pode mandar remessas de dinKeiro para atender a Tuest}es Iamiliares e comunitárias, conservando
laços culturais e sociais intensos
com as comunidades de origem.
4uantos são e onde estão os Tue
caminKam rumo j Amaz{nia" 3ara
Tuem vive na região Norte é muito comum conKecer estyrias e Kistyrias de Tuem se aventurou rumo
j *uiana )rancesa, na busca por
ouro e pedras preciosas nas matas
tropicais e euros em Caiena. Com
Tue tipo de aMuda eles podem contar ou são invistveis para o governo
Irancês" No outro lado da Ironteira, Tuais as poltticas brasileiras relativas jTueles Tue escolKem aTui
sua casa" Como (stado e sociedade
avaliam experiências migratórias
tão diversas" Serão essas andanças
diretamente associadas js transIormaç}es no mundo do trabalKo e ao
processo de globalização" Será este
um caso isolado de migração internacional com caractertsticas espectÀcas e regionalizadas Tue Iaz do
estrangeiro um indivtduo em ris-
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co, Tue não consegue ser cidadão"3
O objeto de estudo deste trabalKo não são os Tue migram como
executivos, estudantes de pós-graduação, técnicos e proÀssionais TualiÀcados Tue embarcam para o exterior para ocupar postos de trabalKo
em empresas estrangeiras ou brasileiras e js vezes cargos diplomáticos
do governo brasileiro, e têm como
principal meta a busca de TualiÀcação e Iormação proÀssional, ou mesmo realizar estágios em empresas
estrangeiras. (xistem pessoas Tue
migram para Iugir do seu destino e
buscar desesperadamente melKores
condiç}es básicas de vida e ter acesso a serviços p~blicos como educação e sa~de. e importante lembrar
Tue a pesTuisa não trata de Iorma
aproIundada aTueles Tue retornam
a seu pats, como os 1 mil brasileiros recenseados pelo I%*( 212 .
Mas, também existem aTueles
Tue internalizam o novo momento
em Tue o mercado de trabalKo, o cultural, o Ànanceiro, as redes sociais geram novas tendências migratórias internacionais e novas motivaç}es para
migrar dando complexidade ao Tue
outrora poderia ser analisado como
um movimento menos complexo de
imigração, emigração e trânsito. Ambos se caracterizam como andarilKos.
Assim, o Tue nos interessa é
até Tue ponto o %rasil de /ula
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e 'ilma, e a )rança de SarNoz\ e
+ollande têm respostas, combinadas
ou unilaterais, para a manutenção da
segurança Kumana, prevenindo os
riscos j vida daTueles Tue migram
independente do território, como
no trânsito IreTuente de brasileiros
para Guiana Francesa e França e de
Iranceses para o %rasil" Onde Àca
a dimensão Kumana do mundo da
polttica externa entre %rasil e França"
e importante marcar Tue
Tuando se Iala nisso subentende-se
segurança Kumana, pois temos Tue
ter uma dimensão geral Tue envolve
esta temática ela abraça aspectos
migratórios, sociais, identitários, psicológicos, poltticos e econ{micos Tue
visam garantir a existência Kumana
garantindo liberdades vitais protegendo as pessoas expostas a ameaças
ou situaç}es crtticas, criando sistemas Tue proporcionem js pessoas os
elementos básicos de sobrevivência,
dignidade e meios de subsistência.
A segurança Kumana une diversos
tipos de liberdades a liberdade de
viver sem necessidades nem medo e
a liberdade de agir em prol de vontades particulares. Como conceito, a
segurança Kumana Iaz a ponte entre
indivtduo e Tuadros institucionais
ampliando Korizontes pela preservação das pessoas em sua plenitude.
Assim, segurança Kumana, num
sentido ampliado, envolve mais

3. Ignac\ SacKs retrata a categoria pré-cidadania como aTuela condição do Tue se encontra em
periIerias e sem acesso a serviços p~blicos. (ste não teve como estar vinculado a experiências
Tue o mesmo considera de sucesso como agricultura Iamiliar ou demais experiências Tue dão
protagonismo aos mais Iracos, sem poder, voz e dignidade 2 .
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Tue a ausência de conÁito violento.
Aborda direitos Kumanos, boa governança, acesso a educação e assistência médica, assegurando Tue
cada indivtduo tenKa oportunidades e escolKas Tue preencKam suas
respectivas potencialidades. Cada
passo nessa direção é também um
passo rumo j redução da pobreza,
atingindo crescimento econ{mico
e prevenindo conÁitos. /iberdade
para desejar sem medo e liberdade
para Tue as Iuturas geraç}es Kerdem um ambiente natural saudável
² Tue são ediÀcantes tanto para a
segurança Kumana Tuanto nacional.
O trabalKo Tue aTui nasce tem um
Tuê de etnograÀa, e o é. É relaç}es internacionais revisitada, vista de modo
interdisciplinar e, ou melKor transdisciplinar, associando perspectivas sociológicas, antropológicas e Kistóricas
como Ierramenta capaz de veriÀcar
até Tue ponto a trtade polttica externa
brasileira polttica externa Irancesa e a
condição sócio-Kistórica dos migrantes
é aIetada pela Ialta de integração nas
agendas governamentais e das vontades da sociedade civil. Fato esse diÀcultado pelos anseios econ{micos e comerciais internacionais Tue se cKocam
com as realidades regionais e vivências
locais, e da insigniÀcância, como categoria de análise, no jogo polttico entre
atores novos e velKos da cena internacional. 5eIorçamos Tue insigniÀcância
é condição adTuirida pelos atores Tuando são vistos ou não , posicionando-se
como protagonistas, coadjuvantes ou
Àgurantes na polttica internacional.
Para atingir o objetivo da pesTuisa, teremos sempre como pano
de Iundo as consideraç}es de %er-

trand %adie 2 Tue exp}e as mazelas da globalização como inerentes
js Ialidas Iormas de integração baseadas em estruturas ultrapassadas
Tue necessitam ser reinventadas, já
Tue os problemas são comuns, em
nosso estudo, j França e ao %rasil.
Em seu livro Vidas desperdiçadas, %auman 2, p.  , de Iorma
categórica, aÀrma “Os reIugiados,
os deslocados, as pessoas em busca
de asilo, os migrantes, os indocumentados constituem o reIugo da
globalização”. Com pesar, remontando a SacKs 22 , brotam em
várias partes do mundo Iormas de
trabalKo precário Tue já Kaviam sido
condenadas pela Kistória, como por
exemplo o trabalKo escravo, trabalKo domiciliar, trabalKo por tareIas,
trabalKo temporário, mercado negro
do trabalKo. O capitalismo avançado
é dicot{mico é avanço e retrocesso
no próprio processo de globalização
² convivem a tecnologia Tue leva
satélites ao espaço, o risco j vida
dos garimpos e a exploração sexual
de Komens e mulKeres e menores.
Estão França e %rasil atentos js
conseTuências de não dar ouvidos
aos indivtduos e sociedades no jogo
das relaç}es internacionais" Mesmo
Tue Kaja um nttido descompasso entre o ritmo das transIormaç}es sociais
e institucionais, as primeiras mais
rápidas Tue as segundas, percebem
%rasil e França Tue a polttica externa
em mundo multipolar deve acomodar novos atores internacionais e novas demandas sociais Tue servem de
temas da polttica interna, agora presentes na polttica externa" +á uma
visão de Tue a segurança interna não
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pode mais se limitar exclusivamente aos cidadãos de um dado pats"
É inegável Tue as migraç}es internacionais são um dos principais
Iatores de transIormação do mundo
em Tue vivemos. 'esempenKam um
papel Iundamental nos processos de
mutação social, econ{mica e polttica j escala mundial. São, ao mesmo
tempo, modeladas por essas mutaç}es e ajudam a modelá-las. No século XXI, várias mudanças nas tendências e nos processos migratórios
mundiais imp}em j Kumanidade
novos desaÀos intelectuais e práticos para entender a decisão de migrar com novas Iormataç}es, além
do tradicional deslocamento. Os padr}es de mobilidade têm relação direta com a globalização da economia
e o desenvolvimento de um modelo
global de governança, o Tue aIeta
a maneira de atuação internacional de patses como %rasil e França.
A polttica externa brasileira e a
postura da agenda diplomática do
governo /ula caracterizam-se pela
preocupação Kumanitária4 e pela crttica em relação j globalização e j assimetria no comércio internacional,
ao desejo de reIorçar a capacidade
de decisão do %rasil no mundo, o
assento permanente no ConselKo de
Segurança sonKado desde 9ersalKes
e a oposição ao unilateralismo ou
unipolaridade, com a deIesa do mul-
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tilateralismo num posstvel eTuiltbrio nas relaç}es internacionais, sem
esTuecer a cooperação e integração
com vizinKos regionais e outras potências médias eou emergentes em
iniciativas como os %5ICS, ASPA.
A ação internacional brasileira é
multiIacetada ² FMI, =ela\a, Cuba,
CKávez, Irã, %5ICs ² e segundo %adie 2 consiste em p{r recursos
próprios e capacidades a serviço de
uma diplomacia de inÁuência mais
abrangente, Iorte para desempenKar
papel internacional, Iraca para exercer a real Kegemonia doa, ajuda,
empresta, reconstrói, construindo
a diplomacia da paz. Ora, e onde
estão os indivtduos brasileiros e o
cuidado com estes no discurso internacional do governo brasileiro"
No mesmo ano, na reunião do
G em Evian, reIorçou a necessidade de combater a Iome e a pobreza
mundial a convite do governo Irancês. Ao %rasil cabe a parceria estratégica com a Europa, pois além de
reconKecer na França um parceiro
importante acredita papel polttico
compensatório a ser desempenKado
por patses europeus em “alianças estratégicas” contra o unilateralismo
dos EUA. A proximidade comercial,
Ironteiriça e comercial com os Iranceses é parte de relacionamento estratégico expltcito em diversos detalKes
como o apoio j candidatura do 5io

. É posstvel encontrar nos discursos da era /ula compromisso com a democracia, preocupação com a dimensão social do desenvolvimento, promoção da cooperação internacional
para o desenvolvimento e para a paz, ação internacional voltada para o combate j Iome e j
pobreza.
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a Olimptada de 21 a Tuestão da
reIorma do ConselKo de Segurança
da ONU a sinalização Irancesa em
apoiar a redistribuição de cotas do
FMI e %anco Mundial entre os patses
desenvolvidos e em desenvolvimento e os substdios agrtcolas na UE.
9ale ressaltar Tue tanto nas visitas de /ula j Europa Tuanto as
de SarNoz\ ao %rasil e j Guiana
Francesa, soma-se a suas respectivas agendas a Tuestão do desenvolvimento social, da Tualidade de
vida dos indivtduos. No entanto,
com o passar dos tempos, as pessoas Àcam j margem, como parte dos
discursos proIeridos e as Tuest}es
econ{micas e comerciais ganKam
Iorça. Apesar da vontade expressa
em Iazer uma globalização mais Kumana, o Tue prevalece são aspectos
poltticos, econ{micos e comerciais.
A segunda premissa é Tue apesar
dos avanços econ{micos do %rasil,
as pessoas não deixaram de migrar
em busca de uma vida melKor. E o
%rasil parece não ter percebido Tue é
necessário cuidar daTueles Tue escolKeram viver além pátria indicando
pistas aos parceiros internacionais
de Tue estrangeiros aTui são bem
tratados e a reciprocidade deveria
ser a mesma. É claro Tue não na
intensidade Tue iam para Miami e
Nova IorTue na época da KiperinÁação e dos diversos Iracassos econ{-

micos. Mas, a mundialização estreita caminKos e expande Korizontes.
Uma outra premissa a França tem muitas poltticas sociais e
de inclusão, mas são insuÀcientes para a massa gigantesca de
andarilKos Tue cKegam lá sa~de, educação, moradia... . Com
a crise, as portas são IecKadas e
a Guiana não acompanKa isso .
É Iato Tue as migraç}es internacionais assumiram novas Iaces
e Iormatos e aumentaram consideravelmente de intensidade. Segundo dados do Alto Comissariado das
Naç}es Unidas para 5eIugiados
ACNU5 na década de 1, o
n~mero de migrantes internacionais
passou de cerca de 1 milK}es em
1, para 14 milK}es em 1. Em
termos estattsticos, o n~mero de
migrantes internacionais aumentou
de 14 milK}es, em 1, para
1 milK}es em 2. 'a década
de 1 para 1 o aumento Ioi
de 4,3, enTuanto de 1 para
2 o aumento Ioi de 1,3. Mas
o Tue cKama atenção para esses
dados das Naç}es Unidas é a
substancial manutenção do n~mero
de migrantes internacionais nos
patses em desenvolvimento de
4,3 milK}es em 1, para 4,
milK}es, em 2 . Por outro lado,
nos patses desenvolvidos o n~mero
total passa de  para 11 milK}es

. Segundo o IPEA 21 , Tuase 13 milK}es de brasileiros satram da pobreza extrema entre
1 e 2. Essa Iaixa recuou de 43 para 2, sendo resultado da estabilização econ{mica
e o avanços de poltticas sociais includentes e distributivas de renda.
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MA5INUCCI, 2 .
Em dados da Divisão de População ONU, 2 , vivia na França,
em 2 um total de ,4 milK}es de
estrangeiros e em 21, estima-se
, milK}es de pessoas. 1, da
população Irancesa Koje são migrantes. Se tomarmos a Guiana Francesa
em separado teve em 2 um total de 1 mil migrantes e 1 mil
em 21. Nota-se Tue desse total o
Itamarat\ 21 em dados oÀciais
atesta 2 mil brasileiros naTuele território Irancês, mas estima-se algo
em torno de  mil com os ilegais
e indocumentados. Assim teremos
Tue 4 da população da Guiana
Francesa são migrantes, sendo grande parte deles cKineses, Kaitianos,
surinameses e brasileiros. Estes ~ltimos normalmente amaz{nidas
Tue podem seguir rumo ao sonKo
da vida melKor no além OiapoTue.
E se também tomarmos como
premissa Tue as Ironteiras, as soberanias se Áexibilizaram, mas o trato
com os indivtduos Tue se encontram
mais distantes do preencKimento
dos reTuisitos para produção de riTueza é rtgido e pernicioso. Existe
uma clara relação entre migração internacional e a subcidadania já Tue
os sujeitos sociais não encontram o
conIorto da categoria trabalKo na
vida de migrante na atualidade. A
instabilidade é inerente ao novo
tempo Tue desestrutura identidades, espaço, tempos e conceitos. E
nota-se Tue a desigualdade social
é categoria estruturante, principal
condição na sociedade brasileira e
tende a ser na Iutura sociedade Irancesa. -acTues CKirac já Ialava em

uma “fracture sociale” a se combater.
O Tue intriga é Tue no caso
da Guiana Francesa, a maioria desses imigrantes pertence j base da
estrutura social das regi}es NorteNordeste. Os Iranceses investem no %rasil, porém escolKem o
sul desenvolvido em detrimento
da Ironteira imediata Tue poderia
através de cooperação, Iavorecer
ambas regi}es gerando mais segurança. +á investimento na região
Ironteiriça e iniciativa para tal, mas
Iunciona mal e de Iorma incipiente.
Os protagonistas compreendem
em geral trabalKadores urbanos vinculados ao mercado inIormal. São
aTueles Tue não têm lugar próprio e
nem identidade deÀnida os responsabilizados por delitos no imaginário coletivo. Os espaços de expansão
da cidadania e convivência democrática delimitam nicKos anti-contágio com o desigual. Parece plaustvel
perceber Tue o caminKo natural seria aproximar-se dos ideais da segurança Kumana, reÁetindo sobre sociedades e atores sociais capazes de
inÁuenciar e capitalizar uma nova
agenda internacional o Tue abordaremos como diplomacia de paz.
InIelizmente, o capital se reproduz j custa da clandestinidade, da
Ialta de TualiÀcação dos migrantes,
do silêncio causado pela nova ltngua
desconKecida, das condiç}es Kistóricas, econ{micas, sociais e poltticas
Tue geram o deslocamento de pessoas. Assim, Tuando a França IecKa as
suas Ironteiras, limitando a entrada
de imigrantes brasileiros ou de outros grupos, alguns de caráter étnico, o tráÀco ilegal de pessoas cresce
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sem esTuecer Tue a “ilegalidade”
desperta o desejo e a curiosidade de
centenas de pessoas de cruzar a Ironteira em uma busca desesperada por
novas oportunidades de trabalKo.
O mesmo ocorre no caso do %rasil.
Não é uma Tuestão de culpa,
como parece um veredito contra os
Iranceses, mas a globalização e o
mercado Iazem da França aos olKos
dos Tue migram o Oasis inatingtvel.
Um alucinógeno, pois o desemprego
e a exclusão não é Iase transitória.
Precariza-se a vida, as identidades, a
existência por não se Iocar a ang~stia do exclutdo no papel de marginal
numa sociedade desenvolvida. Seja
França ou %rasil, ambos interpretam as migraç}es como parte integrante dos processos de transIormação mundial mais do Tue como
um problema a resolver no tocante
j tomada de decisão individual do
migrante e das economias estatais.

2. França: fronteira Brasil e alguns
andarilhos
Antes de cKegarmos js primeiras migraç}es de trabalKadores brasileiros para a Guiana Francesa e Iazermos uma aproximação inicial das
caractertsticas dos velKos e novos
processos migratórios para o Departamento Ultramarino Francês Iaremos um breve exerctcio de recuperação Kistórica sobre essa região de
Ironteira entre %rasil e França. Estamos convencidos Tue compreender
a construção do espaço territorial no
extremo norte do pats, e até mesmo

amaz{nico, sugere uma proIunda
discussão com seu pertodo colonial
e republicano, Iato este marcado por
intensas lutas entre portugueses, espanKóis, Iranceses e Kolandeses em
detrimento dos povos autóctones, a
Àm de assegurar as terras descobertas e estabelecer uma colonização
eIetiva. Esse pertodo está vinculado ao monopólio das expediç}es
ultramarinas e ao comércio de especiarias, necessário para impulsionar o acesso a lugares desconKecidos e geograÀcamente isolados.
O estado do Amapá, até pelo
seu aspecto geográÀco, é a rota
oÀcial do %rasil para se cKegar até
a Guiana. O Porto de Santana, o
Aeroporto Internacional de Macapá
e o Terminal Rodoviário de Macapá
e, principalmente, o munictpio de
OiapoTue, podem ser considerados
os lugares oÀciais de conexão com
a França. 4uem vai pela primeira
vez a esse Departamento Francês,
diÀcilmente tem a preocupação
de conseguir visto de entrada, via
autoridades consulares. O alto valor
das taxas e as exigências documentais
desanimam TualTuer um candidato
a “imigrante legal”. Além de
preencKer ÀcKas e Iormulários e
entregar o passaporte atualizado, o
pretendente tem Tue inIormar Tual o
objetivo da viagem, se possui amigos
na Guiana, anexar documento Tue
comprove vtnculo empregattcio
no %rasil. Deve apresentar seguro
viagem por empresa credenciada
pela Comunidade Europeia, e no
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caso da viagem ser por via aérea,
mostrar passagem de ida e volta,
sem esTuecer o comprovante de
vacina contra a Iebre amarela.
Sem essa documentação, a solicitação não sai nem de Macapá e
assim o dossiê não cKega j representação diplomática Irancesa em
%rastlia, instituição Tue expede oÀcialmente o visto de entrada para
o Departamento Ultramar Francês.
Para se cKegar ao Aeroporto Internacional de Caiena, de Iorma legal,
se gasta em média, apenas com passagens e taxas, cerca de  reais
211 . É importante ressaltar Tue,
mesmo não Kavendo necessidade de
visto prévio para a entrada de brasileiros em território Irancês, Ká expedição e solicitação expressa para
entrada via Guiana Francesa outra
Iorma de acesso é considerada ilegal.
O munictpio do OiapoTue
pode ser considerado o posto mais
avançado do %rasil, para Tuem deseja
passar em direção ao Departamento
Ultramarino Francês. Para cruzar
a Ironteira pelo rio OiapoTue
pagava-se em média 1 reais ou 
euros. De Saint-Georges até Caiena,
dependendo do meio de transporte,
o valor cKegava a  euros. Para os
clandestinos cobra-se mais, já Tue
segundo os donos de vans, o “risco
é maior”. As estratégias para Iurar o
bloTueio da poltcia Irancesa, muitas
vezes são planejadas no intcio da
viagem. Antes da satda, porém,
algumas inIormaç}es são dadas
pelos proprietários dos vetculos

aos passageiros, principalmente,
para os “sem-documentos” “entra
na mata e aguarda a poltcia ir
embora”, “deita no carro se a poltcia
parar”, ou mesmo, “diz Tue tem
ÀlKos em Caiena e Tue Ioi somente
Iazer compras no OiapoTue” são
Irases Tue devem ser lembradas
em Koras de perigo. 9ale ressaltar
Tue, ultimamente, salvo a prática de
adentrar na mata, todos os outros
argumentos possuem pouca eÀcácia.
É muito comum o repasse de
inIormaç}es ao longo da viagem
entre os donos dos vetculos Tue
Iazem a rota Saint-Georges e Caiena.
Geralmente um motorista avisa
para outro colega, Tual o ponto da
estrada Tue está Kavendo blitz ou
mesmo onde a poltcia de Ironteira
se encontra. Apesar da lei do silêncio Tue impera na região, principalmente do lado Irancês, existem redes
oÀciais binacionais Tue Iacilitam a
entrada de imigrantes clandestinos
na Guiana Francesa. Esses grupos
possuem estrutura organizacional
complexa e geralmente atuam paralelamente ao narcotráÀco. Por isso,
uma dica padrão Tue circula na orla
do rio OiapoTue é Tue o interessado
em passar para o lado Irancês de Iorma clandestina, precisa se “ambientar” e procurar as “pessoas certas”.
Um dos lugares clássicos para esse
tipo de negócio ocorre Tuase sempre
js proximidades do Posto OiapoTue, localizado praticamente dentro do rio Tue leva o mesmo nome.
Segundo inIormação de uma pessoa
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Tue não Tuis ser identiÀcada, a satda
de barco, mesmo com a construção
da estrada Tue liga Saint-Georges j
Caiena, continua sendo uma alternativa bastante utilizada pelos trabalKadores brasileiros para cKegar
j Caiena, pois apesar dos riscos de
nauIrágio, é a Iorma mais “segura”
para despistar a poltcia Irancesa.
Compreender as estruturas e os
processos de Iuncionamento de um
munictpio como OiapoTue é uma tareIa complexa, principalmente pelo
Iato de envolver conjunturas sociais,
poltticas e econ{micas bastante diIerenciadas do contexto de outras
cidades amaz{nicas. Este munictpio
Tue Iaz Ironteira com a Guiana Francesa possui uma engrenagem própria, e por isso deve ser analisado a
partir de sua localização estratégica
Tue o coloca próximo a um pats europeu. OiapoTue é uma cidade Tue
não para, movimentada, e Tue possui um tempo próprio o de Ironteira.
Apesar de ser muito conKecido
nacionalmente pelo nome, o
munictpio do OiapoTue
AP ,
localizado a cerca de  Nm de
Macapá, possui poucos bons estudos
sistematizados sobre a realidade na
Tual está inserido. Situado numa área
estratégica de Ironteira com a Guiana
Francesa, o munictpio em termos de
complexidade econ{mica, cultural
e social, merece a Iama Tue tem.
O comércio clandestino, o câmbio
negro, o alto tndice de criminalidade,
a prostituição como Ionte de trabalKo
Tuase Tue institucionalizada e o

tráÀco de pessoas e de drogas são
caractertsticas de uma cidade Tue
instituiu a “ilegalidade como modo
de vida” como sugere Canejo e Paiva
2 . No entanto, a extensão destes
problemas, ou mesmo, como estas
Tuest}es se cruzam, potencializando
e ampliando outras situaç}esproblema, ainda não Ioi objeto de
uma análise sociologicamente densa.
Como podemos deÀnir o
munictpio do OiapoTue" 4uais são
suas caractertsticas mais relevantes"
A presença do poder p~blico
neste munictpio está de acordo
com a complexidade da região" A
ilegalidade ajuda realmente a cidade
a conviver com seus dilemas ou
atende apenas interesses de grupos
empresariais" É posstvel pensar em
OiapoTue civilizado, organizado,
apresentando
normas
de
reciprocidade e conÀança, com boas
instituiç}es" O asIaltamento total
da %R-1 e a construção da ponte
ligando %rasil a Guiana Francesa,
de Tue Iorma podem ajudar o
desenvolvimento do munictpio ou
mesmo aumentar os problemas
citados anteriormente" São através
dessas reÁex}es Tue gostartamos de
aproIundar um pouco mais sobre
essa realidade Ironteiriça, Tue possui
até por sua posição geográÀca, uma
relação direta com os brasileiros
Tue vivem na Guiana Francesa.
OiapoTue apresenta signiÀcativas áreas Áorestais, ambientes inundáveis e litorâneos. Além disso, conta com uma unidade de conservação
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ParTue Nacional do Cabo Orange Tue responde por uma área de
2..Nm2 I%AMA, 211 . Podemos dizer Tue o munictpio de OiapoTue tem um signiÀcado especial
no imaginário dos imigrantes brasileiros, legalizados ou não, na Guiana
Francesa. In~meros trabalKadores
Tue inicialmente pensam em Iazer
Iortuna e retornarem para seus estados de origem mudam de ideia a partir do momento Tue conKecem OiapoTue. É muito comum ouvir Irases
como esta “vou trabalKar mais um
pouco em Caiena e depois aplicarei
meu dinKeiro em OiapoTue”. Ronaldo Gomes, amapaense, 3 anos, residente em Caiena, diz, por exemplo,
Tue seu maior sonKo é conseguir uns
4 a  mil euros e investir em imóveis aluguel de Tuitinetes , de preIerência na cidade Ironteiriça, pela
Tual tem uma verdadeira obsessão.
Este munictpio tem como carrocKeIe o ouro, o euro e o movimentado
comércio local, Tue é totalmente
livre de impostos e Àscalização.
Inclusive, diariamente centenas de
brasileiros residentes em Caiena,
contrabandistas,
garimpeiros,
atravessadores, tndios, Iranceses
e guianenses cKegam j cidade
para Iazer compras. A diIerença
cambial estimula a procura por
gêneros de primeira necessidade,
e principalmente, pela carne
brasileira. Apesar deste produto
ter sua venda proibida em toda
a Guiana Francesa, por Tuest}es
de vigilância sanitária segundo o

c{nsul brasileiro na Guiana, “a carne
brasileira não pode ser vendida de
Iorma legal somente em Caiena”.
Antes de tudo, OiapoTue é
uma cidade de Ironteira, e como
tal
guarda
muitos
segredos.
Seu Iuncionamento, como disse
anteriormente, dá-se de duas
maneiras um tanto contraditórias
a primeira atende, na medida do
posstvel, js exigências jurtdicas e
poltticas do Estado brasileiro. Possui
escolas, delegacias, postos médicos,
preIeitura, Iórum e instituiç}es
bancárias. A segunda Iorma de
Iuncionamento é a clandestina,
vivenciada nos becos, nos bares,
nas satdas ilegais para Caiena e
garimpos da região, onde prevalece
a lei do silêncio e do mais Iorte. Para
se viver na Ironteira, é necessário
conKecer os códigos, as normas e
as regras Tue circulam nas relaç}es
sociais entre seus moradores, e
isto vale mesmo para aTueles Tue
apenas “passam” pela cidade.
OiapoTue
é
uma
cidade
de grande Áuxo de pessoas. A
população nativa se restringe
aos grupos indtgenas e js poucas
Iamtlias pioneiras de Iuncionários
p~blicos, do extinto território
Iederal do Amapá. Por ser a porta
de entrada da Europa para o %rasil,
ou vice-versa, e de ser cercada de
garimpos, a maioria clandestinos, o
munictpio Kistoricamente aprendeu
a conviver com aventureiros de
toda parte do %rasil e com muito
dinKeiro circulante, como nos
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reportamos anteriormente. Montar
um Kotel ou uma casa comercial
na cidade sempre Ioi um sonKo
clássico dos cidadãos oiapoTuenses.
Atualmente, a população local se
encontra bastante otimista, já Tue
considera Tue o asIaltamento da
%R-1 e a construção da ponte
sobre o rio OiapoTue, consideradas
obras estruturais vão possibilitar
o
desenvolvimento
sustentado
da cidade e talvez minimizar a
irresponsabilidade Kistórica Tue o
Estado brasileiro sempre teve com a
região, ao longo de centenas de anos.
O sistema de sa~de é municipalizado, no entanto o estado do
Amapá continua tendo uma grande
responsabilidadeparticipação com
a sa~de no munictpio. O OiapoTue
é um dos munictpios amapaenses
mais problemáticos em termos de
sa~de p~blica e saneamento básico,
principalmente no Tue diz respeito
a recursos Kumanos. Atualmente,
existem eTuipes da Secretaria de
Sa~de SESA Tue saem de Macapá
e se revezam semanalmente na região, para garantir o atendimento do
local. Nem mesmos os altos salários
pagos aos médicos (12 mil reais em
média conseguem Àxar especialistas na região. A solução encontrada,
em casos graves, é bater js portas do
Governo Francês via Saint-Georges.
As poltcias, tanto militar Tuanto civil, tentam manter a ordem na
cidade apesar da precária estrutura
dispontvel. Segundo o Comandante Gama, os principais delitos se
concentram nos Ànais de semana,

como, por exemplo, assalto a residências, tanto no OiapoTue Tuanto
em Saint-Georges. Para o militar,
a diÀculdade de manter a ordem
p~blica no munictpio ocorre principalmente devido j intensa mobilidade de pessoas pela cidade.
A Poltcia Federal de OiapoTue
até maio de 2 não possuta delegado, e sem autoridade processante,
suas atividades na região Àcavam
seriamente comprometidas. Em
211, na ocasião do campo, Iomos
inIormados Tue neste munictpio
a PF realiza predominantemente,
apenas trabalKo de investigação e
emissão de passaportes. Um dado
interessante é Tue por mês cKegam
a emitir cerca de  documentos, a
maioria para tndios Tue também
cruzam a Ironteira atrás de trabalKo
na Guiana Francesa. Carlos Gilmar,
agente e cKeIe local, nos relatou sobre o pessoal Tue trabalKa em OiapoTue 1 agentes,  escrivães e 2
papilocopistas, estando 1 em Iérias.
Apesar dos muitos interesses
Tue unem brasileiros e Iranceses na
Ironteira do extremo norte brasileiro, as diIerenças culturais e econ{micas são percepttveis. A própria
Iorma como o governo Irancês controla a entrada e satda de pessoas
em seu território é bem diIerente
do Tue ocorre do lado brasileiro.
EnTuanto a margem pobre implora
pela presença de Iranceses para gastar seus euros com mulKeres, bebidas e mercadorias a outra margem
tem Tue conviver com a presença
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inc{moda de brasileiros diariamente em Saint-Georges, geralmente
praticando peTuenos Iurtos, como
dissemos anteriormente. Por esse
motivo, as gentilezas estão cada vez
mais raras por parte da poltcia Irancesa e até mesmo pela população
local. O Tue antes era uma Ironteira livre (OiapoTueSaint-Georges 
Koje existe uma Àscalização rtgida,
pouco ligando para acordos diplomáticos. Incidentes diários são registrados na min~scula cidade de
Saint-Georges. Em tom de den~ncia,
os catraieiros dizem Tue Tuando são
pegos no comércio de Saint-Georges,
sem identiÀcação (Tue neste caso é a
camisa da cooperativa são castigados pela poltcia Irancesa em praças
p~blicas (geralmente são amarrados por Tuase 3 Koras . São diversas as den~ncias de abuso Tue se
calam naTuele universo Ironteiriço.
A Ialta de investimento em poltticas p~blicas em Tuase todas as
áreas de Ironteira por parte do Estado brasileiro e a extrema miséria de
nossa população Iaz com Tue aÁore
um sentimento de revolta e ao mesmo tempo de resignação. Além da
violência clássica, a violência simbólica está presente nas relaç}es
sociais entre brasileiros e Iranceses.
Frases como “eles são educados”,
ou “eles gastam muito dinKeiro no
OiapoTue” servem para legitimar o
processo de dominação, Tue ocorre também em termos simbólicos
(%OURDIEU, 1 , onde a própria
vttima se convence Tue é inIerior, e

desta Iorma aceita com resignação a
dominação imposta pelo seu opressor. Dentro do campo econ{mico
do OiapoTue, os Iranceses dão as
cartas. Todos conKecem bem a regra
do jogo. Por isso ninguém “mexe”
com nossos vizinKos ricos. Um dado
curioso colKido junto js autoridades
policiais locais reIere-se ao baixo tndice de delitos contra os vizinKos ricos. As estattsticas demonstram Tue
diÀcilmente ocorrem crimes (Komictdios, latroctnios praticados contra
Iranceses na cidade, apesar do munictpio de OiapoTue ser extremamente
violento. Não Ioi posstvel coletar dados sobre a atuação ou ocorrência de
crimes praticados por brasileiros em
território Irancês, no entanto existem
e cada vez com maior IreTuência.
O modo como %rasil e França
atuam na Ironteira evidencia
também estratégias diIerenciadas de
controle do território empreendidas
pelos dois patses. No lado Irancês,
o patrulKamento é permanente,
com presença ostensiva da Poltcia
Aduaneira Francesa (PAF através
de rondas noturnas. Outra prática
comum em Saint-Georges é a
solicitação de vistos e passaportes.
Inclusive o Ministério do Interior,
Ultramar, Coletivos Territoriais e
Imigração está disponibilizando
para o orçamento de 212 nove
milK}es de euros para combater a
migração clandestina. IntensiÀcar
o controle de entrada e satda de
imigrantes na Guiana Francesa
é uma meta Iundamental para
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Estado Irancês na região.
No Tue diz respeito j Ironteira
brasileira, parece Tue nenKuma
norma é seguida. Como já
aÀrmamos, a presença do Estado
brasileiro na região é bastante Irágil.
A Ialta de policiamento em áreas
estratégicas, como por exemplo, no
porto local e na ponte nova, é risco
j soberania nacional. Também a
ausência de cobrança de documentos
como passaportes e CertiÀcado
Internacional de 9acinação criam
um ambiente perIeito para a
ilegalidade e proliIeração de
doenças. Desta Iorma, a dinâmica da
clandestinidade ganKa uma lógica
própria, Iacilitando atos iltcitos de
toda ordem. Mesmo “politicamente
incorreto”,
o
turismo
como
exploração sexual Iunciona como
uma atividade econ{mica muito
importante no munictpio. O tráÀco
de pessoas também é outra atividade
Tue rende boas ciIras para TuadrilKas
especializadas Tue operam na região,
já Tue a Ialta de controle nestes
espaços estratégicos é signiÀcativa.
OiapoTue, como Tuase todas
as cidades localizadas em área de
Ironteira, oscilam entre o eIêmero e o
permanente, o local e o global, enÀm,

possuem uma realidade própria e
uma zona cultural Tue ao mesmo
tempo recebe inÁuência, e inÁuência
atitudes
e
comportamentos
culturais. Fronteiras são espaços
sociais interligados, produtos de
intersttcios culturais (%+A%+A,
1 Tue se revelam, js vezes,
de Iorma invistvel e subjetiva.
As relaç}es sociais identiÀcadas
na cidade de OiapoTue mostram
estratégias de sobrevivência de
instituiç}es e sujeitos sociais, como
Iorma de manter o Iuncionamento
da cidade. Em uma região em
Tue o Estado brasileiro está
presente mais por uma Tuestão
institucional do Tue para servir o
cidadão, as práticas ilegais podem
até ser consideradas “normais”,
tendo uma espécie de “Iunção”,
numa perspectiva durNKeimiana.
As migraç}es econ{micas, presenciadas no munictpio de OiapoTue, resultam também de lógicas diIerenciadas. Por um lado,
traduzem a manutenção dos laços
antigos, nomeadamente atrasados,
e a interdependência acrescida entre
patses no Tuadro da globalização,
como é o caso da França. Por outro
lado,resultam de recrutamentos oÀ-

. InIormação orçamentária dispontvel em ZZZ.gouvernement.Irnode41. Acesso em
22 de março de 212.
. Assunto IreTuentemente presente em diversos jornais da região e longamente analisado pelo Programa de Aç}es Integradas e reIerenciais de enIrentamento a 9iolência Sexual
InIanto--uvenil no Território %rasileiro (21 , dispontvel em ZZZ.mj.gov.brsedKPAIR .
Acesso em 3 de março de 212.
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ciais, de estratégias comunitárias,
mas também do desenvolvimento
rápido de redes clandestinas de tráÀco de mão de obra, como tentamos
evidenciar no decorrer da narrativa.
As cidades, principalmente
em áreas de Ironteiras, permanecem como locais destinados a certas atividades clandestinas. Nestas
periIerias, como é o caso do OiapoTue, aparecem lugares Tue se
tornam estratégicos a partir do seu
próprio esTuecimento. As Iacilidades do comércio ilegal, a venda
e compra de euro e ouro em pleno
centro comercial, o tráÀco de pessoas, a exploração sexual e o não
pagamento de impostos Iazem do
OiapoTue um lugar interessante e
cKeio de possibilidades, alimentando o sonKo de trabalKadores Konestos e também de gente desonesta.
Nossa realidade é plural e por
isso comporta situaç}es espectÀcas,
especiais, singulares. As Ironteiras
amaz{nicas, pela realidade em Tue
se encontram, merecem uma atenção
de Estado e não simplesmente
de poltticas p~blicas paliativas.
Neste cenário, é Tuase obrigatório
reÁetirmos sobre o alcance de
nossa própria ordem democrática.
Isso Àca evidente se tomarmos
com exemplos os cotidianos vividos
na Amaz{nia e no Nordeste brasileiro
onde se percebe uma Tuase completa
evaporação da dimensão p~blica
do Estado. Impressionam o alto
grau de ausência do Estado e baixa
penetração territorial criando “terras
de ninguém” Tue se tornam caminKos
de Iuga e passagem para aTueles

marginalizados ou marginalizáveis.
As diIerenças regionais, consolidadas ao longo de vários séculos por
poltticas p~blicas discriminatórias
entre as regi}es brasileiras, podem
nos ajudar a entender melKor porTue certos acontecimentos Tue ocorrem em algumas regi}es brasileiras,
principalmente nas mais pobres, são
ignorados pelo Estado e pela própria sociedade nacional. Talvez um
bom exemplo dessa “ignorância coletiva” seja a satda de trabalKadores
brasileiros para a Guiana Francesa
Tue já acontece Ká mais de cinco décadas no extremo norte do %rasil.
Desde 14, no auge da
construção das instalaç}es da cidade
de Kourou, cidade polo do programa
aeroespacial Irancês, a satda de
nortistas para cidade de Caiena
tornou-se uma opção para milKares
de trabalKadores desempregados.
Segundo AroucN (22 esse
Áuxo constitui-se num marco
Kistórico para a Guiana Francesa,
na medida em Tue aIetou de
Iorma substancial a composição
populacional daTuela região e deu
novo sentido j sua Iormação social.
A partir deste pertodo, uma leva de
imigrantes, de várias nacionalidades,
Ioi
responsável
por
uma
verdadeira explosão demográÀca,
principalmente na cidade de Caiena.
Outro Iato relevante, Tue merece
ser mencionado neste momento, é
Tue desde 31 de outubro de 14 a
Guiana Francesa ganKara o status
de
Departamento,
juntamente
com Martinica e Guadalupe.
Com o status de Departamen-
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to, a Guiana Francesa passava a
receber mais investimentos signiÀcativos para a sua integração mais
eIetiva da metrópole (AROUCK,
22 . A partir deste momento sua
população, predominantemente de
guianenses nativos, irá gradativamente receber novos grupos étnicos, entre estes cKineses e libaneses.
Mas voltando para os primeiros
ciclos migratórios de brasileiros
para a Guiana Francesa, Calmon
(14 apud AroucN (22 , entende
Tue a cKegada maciça de brasileiros
está ligada ao volume de empregos
assalariados oIerecidos durante
a construção do Centro Espacial.
Inclusive esse processo, segundo
AroucN, Ioi um tanto soÀsticado, e
teve intcio a partir da cKamada de
brasileiros realizada nos grandes
jornais de São Paulo. A proposta
inicial era de trabalKo temporário
com contrato, com data de intcio
e término alojamento e salário de
acordo a legislação social Irancesa
(MAM-/AM-FOUCK, 1 .
Mesmo sem o cumprimento, pelos Iranceses, de todas as promessas
Ieitas a esses primeiros trabalKadores aventureiros amaz{nicos, como
atestava a imprensa paraense naTuela época o Iato concreto é Tue
esta situação “desencadeou uma
migração espontânea muito Iorte
para o Departamento Ultramarino
Francês, inicialmente de Macapá e
%elém” (AROUCK, 22, p. 13 .
O atrativo inicial, com certeza, era
a Tuestão salarial. TrabalKadores
da construção civil, vivendo de bicos oude baixos salários na região

Norte, começaram a experimentar
os novos salários, em moeda Iorte
e bem mais valorizada Tue a brasileira. Segundo /opes (211 , um de
nossos inIormantes Tue é servidor
p~blico municipal, a diIerença salarial girava em torno dos , o
Tue justiÀcava TualTuer tentativa
de deslocamento até a Guiana Francesa, embora nem sempre os contratos Àrmados Iossem cumpridos.
Os motivos Tue levaram estes
primeiros trabalKadores a se dirigirem para o Departamento Francês não muito diIerente dos atuais Ioram a Ialta de empregos e,
principalmente, os baixos salários
destinados no %rasil a certas categorias de proÀssionais (pedreiros,
carpinteiros, mestres de obras etc. .
E Tuando Kourou acabou, o
Tue aconteceu com o nosso contingente de trabalKadores" Segundo
AroucN (22 muitos mestres de
obras brasileiros se transIormaram
em subempreiteiros das primeiras empresas contratantes. A Àm
de conseguirem aumentar seus lucros, esses aprendizes de empresários, contratavam brasileiros,
arregimentando-os nos sub~rbios
de Macapá e %elém. Eventualmente
cKegavam ilegais de estados nordestinos, como MaranKão e %aKia.
Neste momento, inicia-se a prática
de Tue trabalKadores clandestinos
deveriam ganKar somente a metade do salário pago aos legalizados.
Recuperando um pouco a Kistória das migraç}es brasileiras para
a Guiana Francesa, através dessas
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inIormaç}es seminais, podemos
constatar, ao mesmo tempo, transIormaç}es e continuidades ao longo de cinco décadas de processo
migratório. O desenvolvimento e o
crescimento dos Áuxos migratórios
nos ~ltimos vinte anos provocaram
mudanças de atividades no mercado
de trabalKo local, principalmente na
cidade de Caiena. No entanto, algumas estratégias de absorção, recrutamento e seleção destes trabalKadores
ainda ocorrem como no passado, e
nas mesmas atividades proÀssionais de outrora. Atualmente, os
brasileiros interessados em trabalKar não Àcam mais esperando trabalKo na Praça mais importante de
Caiena, até por Tue as redes sociais
presentes na cidade cuidam disso.
No entanto, as estruturas desses Ien{menos migratórios ainda
apresentam muitas semelKanças
com o da década de 1. Em relação a alguns aspectos, o Tuadro até
se agravou ainda mais como, por
exemplo, no Tue tange ao maior
controle e vigilância da entrada e satda de imigrantes clandestinos. No
intcio do movimento migratório de
brasileiros j Guiana, ainda nos anos
sessenta, como vimos anteriormente, destacaram-se as iniciativas de
determinadas empresas e do próprio
Estado Irancês na busca de trabalKadores brasileiros para trabalKar na
área da construção civil (pedreiros,
pintores, mestres de obra e carpinteiros  em Iace da Ialta de mão de
obra dispontvel no mercado de trabalKo local. Mesmo sem Kourou, a
realização permanente de obras de

inIraestrutura na Guiana garantiu
a regularidade do Áuxo migratório
brasileiro, principalmente para Caiena, com pertodos de picos (1,
13, 1 (CA/MONT, 22 .
Na década de 1, também entrou em cena outro grupo proÀssional de trabalKadores os garimpeiros. Tradicionalmente conKecidos
como Iorasteiros aventureiros, esse
segmento se Àxou principalmente na
região de Ironteira, em garimpos ilegais, ou mesmo em garimpos legalizados do lado Irancês, atrás do tão
sonKado Eldorado. Agora, em 212,
o mercado de trabalKo não é o mesmo
de décadas atrás mas mesmo assim,
proÀssionais Tue possuem oItcios
“clássicos”, ainda conseguem empregos com mais Iacilidade em relação a outros grupos de trabalKadores.
A maioria desses migrantes vem
do Amapá, do Pará, MaranKão, de
Roraima, do Amazonas, estados estes entre os mais pobres do %rasil.
Antes de deixarem o pats, geralmente
esses trabalKadores residem em suas
cidades de origem ou em peTuenas
comunidades amaz{nicas nos Tuais
trabalKam em setores desprezados
pela população local atuam como
carpinteiros, pescadores, artes}es,
pedreiros, construtores navais, enTuanto as mulKeres geralmente são
empregadas em casas de Iamtlias ou
trabalKam em peTuenos pontos comerciais. 4uando, por algum motivo, essas pessoas são demitidas ou
perdem seus peTuenos negócios,
muitas resolvem se aventurar no
Departamento Ultramar Francês.
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Motivados pela esperança de
“mudar de vida”, estes andarilKos,
muito mais Tue imigrantes, deixam
para trás um pats e, principalmente,
uma região marcada por proIundas
desigualdades sociais e levam consigo o sonKo de um dia retornarem
para casa em boas condiç}es Ànanceira. Entretanto, diante da dramática situação de apartheid social das
regi}es Norte e Nordeste, muitos
desses trabalKadores descartam o
plano de retorno, principalmente
Tuando pensam em segurança p~blica, sa~de e previdência social
e assim o dilema da volta torna-se
um verdadeiro pesadelo. Atualmente, os salários Iranceses são 3 a
 vezes mais altos do Tue os brasileiros, sem esTuecer as alocations familiales, dinKeiro pago pelo governo
Irancês aos pais para cada criança
nascida em território Irancês parte
de um particular sistema de seguridade social (GRANGER, 2 .
Brasileiros Dali
Na França continental, é comum
encontrar brasileiros advogados
Tue lavam pratos, engenKeiros entregando pizza, assistentes sociais
Iazendo Iaxinas e sendo babás. Na

Guiana Francesa, o Tue Iazem os
brasileiros" Pela pesTuisa realizada
nesse doutoramento, pelas entrevistas e observaç}es Ieitas em campo,
a realidade é outra para os brasileiros dali, e assume contornos espectÀcos. Neste capttulo apresentaremos algumas caractertsticas gerais
da presença brasileira na Guiana,
além de tentar traçar um perÀl recorrente aos imigrantes brasileiros.
Como outros grupos migratórios
Tue transitam incessantemente pelo
mundo aIora, é diItcil TuantiÀcar
exatamente o n~mero do contingente
de migrantes brasileiros na Guiana
Francesa. A população brasileira na
Guiana Francesa, entre legal e ilegal,
Ioi estimada em 4 mil. Na verdade,
população exata de residentes na
Guiana Francesa não é conKecida
nem pelas autoridades locais e muito
menos pelo Consulado %rasileiro.
E isto ocorre por um motivo óbvio
a clandestinidade. Nos estudos de
AroucN (2 inIormaç}es extras
oÀciais davam conta de cerca de 3
mil brasileiros na Guiana Francesa.
Em jornais paraenses e amapaenses
esses n~meros variam de acordo
com a reportagem veriÀcadas em
21 e 211. O Tue é certo é Tue
esses desajustes em ciIras não Iazem

 Em valores de abril de 212, o salário mtnimo Irancês é de R 1.343, e o salário mtnimo
brasileiro é de R 22,. Segundo dados do DIEESE (Iev212 , o rendimento médio do trabalKador brasileiro era de R1.,. E de acordo com dados da OCDE (212 , o rendimento
médio de um trabalKador Irancês é de R 4, reais em valores eTuivalentes.
 InIormaç}es obtidas no ZZZ.caI.Ir, Acesso em 1 de Ievereiro de 212.
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grande diIerença para entender
a dura realidade enIrentada por
milKares de trabalKadores invistveis
e indocumentados. Os dados oÀciais
(Consulado %rasileiro de 211
(cerca de 1 mil servem apenas para
identiÀcar os legalizados. Muitos
imigrantes apenas são contabilizados
nas estattsticas oÀciais, por ocasião
de suas mortes ou enIermidades
graves, Tue IreTuentemente ocorrem
em áreas de garimpo ou em tragédias
pessoais nas adjacências e distritos de
Caiena, como também em algumas
cidades. As deportaç}es, Tue
acontecem semanalmente, também
atestam n~meros impressionantes
do volume migratório na região.
A maioria dos imigrantes
clandestinos
brasileiros
Tue
cKegam ao Centro de Detenção da
Poltcia Aduaneira Francesa, em
RoucKambou, está sem documentos.
Muitos alegam Tue os próprios
policiais Iranceses Tueimam suas
documentaç}es na Kora em Tue são
detidos, ou Tuando não os perdem na
mata ou mesmo guardam os originais
em casas de amigo no OiapoTue.
Por isso, é Tue semanalmente
Iuncionários do Consulado %rasileiro
em Caiena, Iazem uma carteira de
identidade provisória para Tue
essas pessoas ao cKegarem a Macapá
ou %elém possam apresentar
alguma documentação para as
autoridades policiais brasileiras.
A observação constatou Tue o
n~mero de imigrantes brasileiros
Tue possui ntvel superior neste De-

partamento é insigniÀcante. A maioria dos trabalKadores residentes no
lado Irancês possui baixa escolaridade. Uma conclusão imediata desta
situação, bem diIerente do Tue ocorre para a porção europeia da França,
não é a classe média da região norte,
por exemplo, Tue cruza o rio OiapoTue. O perÀl básico do imigrante brasileiro na Guiana Francesa pode ser
descrito desta maneira geralmente é
do sexo masculino de origem interioranarural baixa escolaridade, js
vezes, até analIabeto, pai de Iamtlia
idade variando entre 3 e 4 anos
sem domtnio da ltngua Irancesa e
com baixa TualiÀcação proÀssional1.
Em conversas inIormais podemos entender Tue para muitas mulKeres brasileiras a possibilidade de
“arranjar” um casamento ou mesmo um namorado Irancês é uma
espécie de “projeto de vida constante” ou mesmo um alento para
enIrentar a vida diItcil de Caiena.
Todas conKecem algumas Kistórias
com “Ànal Ieliz”. 4uando o sonKo
se transIorma em realidade, muitas
mulKeres melKoram sua situação
Ànanceira e principalmente minimizam o problema da clandestinidade. Neste contexto, o casamento por
visto se tornou, não só na Guiana
Francesa, mas em outras realidades
semelKantes, um grande negócio.
A busca por trabalKo Tuase
sempre é respaldada pela coragem
e pela experiência proÀssional de
cada um desses imigrantes. Os
brasileiros trabalKam muito e de
Iorma diversiÀcada para se manter
e garantir as remessas mensais
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para seus Iamiliares no %rasil. A
maioria desse pessoal desenvolve
atividades de trabalKo extra e por
isso trabalKam nos três turnos. Essa
tomada de decisão de se debruçar
somente no trabalKo Ieita pelos
trabalKadores
imigrantes
tem
muito a ver Tuando os mesmos
percebem o alto custo de vida na
Guiana Francesa, principalmente
em Caiena. A decisão, por exemplo,
de Iazer uma poupança em território
Irancês é uma atitude onde desejo
e realidade atuam de Iorma
conÁituosa. As poucas casas de
sKoZ na área portuária de Caiena,
constantemente são IreTuentadas
por brasileiros. São nesses locais Tue
as economias, de meses e anos, Ieitas
com grandes sacriItcios costumam se
esvair. A dura realidade do custo de
vida em Caiena (cerca de 3 a mais
do Tue na metrópole é a primeira
constatação de um imigrante recémcKegado e, digamos assim, a primeira
Irustração do “sonKo guianense”.
A outra Irustração constatada
seria com a ltngua. Um importante instrumento de sociabilidade,
para muitos brasileiros é um Iator
de limitação, e acaba restringindo
importantes Iormas de acesso a outras redes sociais. O não domtnio da
ltngua Irancesa por boa parte dos
trabalKadores brasileiros, também
diÀculta sua ascensão a postos de

trabalKos mais TualiÀcados e com
melKor remuneração. No entanto,
este problema não é um Iator decisivo para o sucesso ou Iracasso de
nossos compatriotas em solo Irancês.
Inclusive, o governo Irancês vem diÀcultando a burocracia para Iornecer carte de séjour11 de dez anos para
imigrantes Tue não tenKam pelo
menos um conKecimento instrumental da ltngua e cultura Irancesa.
Uma das caractertsticas Iundamentais do Ien{meno da imigração é Tue, Iora algumas situaç}es
excepcionais, ele contribui para
dissimular a si mesmo sua própria
verdade (SA<AD, 1 . Ao iniciar
meu contato em 2 com a temática sobre a presença de brasileiros
espalKados mundo aIora e em especial na França e Guiana Francesa, a
partir de uma perspectiva de como
os Estados tratam as pessoas na lógica migratória e de como elas se
percebem nesse processo, Iui surpreendido pelo conte~do das narrativas dos entrevistados. Apesar de
ter registrado respostas parecidas
sobre determinados assuntos como
preconceito e adaptação e saudade,
Kavia sentimentos e percepç}es sobre o signiÀcado dessas experiências
migratórias. Era como se para cada
um desses andarilKos, existisse uma

1 Os dados apresentados são baseados na coleta com inIormantes locais, bate-papo inIormal, conversas e relatos Irutos de observação participante, obtidas em visita a Saint-George,
Caiena, OiapoTue, com autoridades locais e população em geral.
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verdade própria. A maneira pelas
Tuais os sujeitos se comportavam
diante de alguns temas, apenas reIorçava a ideia de Tue aTuelas respostas dadas constitutam um grande
mosaico de experiências construtdas ao longo se suas vidas, isto é de
sua vivência na pós-modernidade.
Talvez um dos temas mais caros
j relação %rasil ² França via Guiana Francesa, seja Ialar, debruçar-se
acerca das constantes invas}es Ieitas
pelos brasileiros ao território Irancês, sobretudo na região de Ironteira
entre Guiana Francesa e o Estado do
Amapá. Como a França é um pats
soberano e com legislação própria,
toda a Iorça empregada para combater a garimpagem ilegal não pode
ser Tuestionada pelas autoridades
consulares brasileiras. O constrangimento diplomático é evidente nas
conversas com o pessoal do serviço diplomático brasileiro, inclusive
com a embaixadora, já Tue nestas
condiç}es de clandestinidade, muito pouco pode ser Ieito para minimizar as aç}es militares do governo
Irancês contra centenas garimpos
ilegais. Apesar de todos esses conÁitos serem registrados e enviados
j %rastlia, através de relatórios mensais, nesses casos de violação territorial a Instituição Àca impossibili-
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tada de agir para Àcar do lado dos
brasileiros. Talvez seja por isso Tue
muitos brasileiros na Guiana Francesa criticam a Iorma de atuação do
Consulado, alegando Tue o mesmo
é omisso em algumas Tuest}es e
Tue, de Iorma geral, acaba sem resolver problemas para os próprios
brasileiros na Kora Tue precisam.
Talvez, seja essa a ideia de drama particular Tue se torna problema
de Estado ao deixar de ser Tuestão
de um indivtduo um coletivo de
indivtduos Tue longe de ser sociedade opta por caractertsticas individualizadoras como a singularidade,
o silêncio e a decisão de imigrar se
torna complexa. Uma série de Iatores contribui para essa decisão, Tue
simbolicamente é anunciada com
um mero “eu vou embora”. Entretanto, tudo leva a crer Tue a palavra
Ànal está com as estruturas socioecon{micas Tue cercam esse indivtduo, e pior, de Iorma compulsória.
Na Kora em Tue cKeguei ao Porto de OiapoTue, sem nem seTuer
estar com vontade ou preparado
para colKer inIormaç}es de sujeitos,
um assunto presente nas conversas
é sempre o como se manter na condição de imigrante ilegal assumir
sua invisibilidade, sua inexistência,
seu anonimato. Com experiência
no assunto, os policiais Iranceses

11 Todo estrangeiro maior de 1 anos Tue deseja permanecer na França por mais de três
meses ou cuja data de validade do visto expirou deve possuir uma carte de sejour, algo semelKante a um visto de permanência.
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Iacilmente identiÀcam imigrantes
e os grupos étnicos aos Tuais pertencem apenas pelo seu vestuário.
Por isso, os mais experientes orientam os novatos a não usarem camisas de clubes brasileiros e da seleção bermudas e sandálias cKama
a atenção dos policiais. A discrição
deve ser levada a sério, com o risco
de serem abordados pela poltcia de
migração, já Tue o objetivo é a manutenção da clandestinidade como
condição de permanência inicial.
Numa abordagem e percepção
iniciais, depois de algumas leituras,
conversas e percepç}es, Àca evidente Tue a Iratura social presente na
sociedade Irancesa se reproduz na
vida guianense já Tue os brasileiros
não podem verdadeiramente participar eIetivamente a não ser da
micro-vida js sombras. Não se encontram times de Iutebol no sentido
brasileiro do termo. Essa restrição
importante de suas regras de organização social multiplica-se pelo controle severo de seu universo espacial
através de uma espécie de guetização. Nos bairros como Cabassou, os
brasileiros se empilKam em residências de baixa Tualidade, Iestejam,
celebram as peTuenas conTuistas em
Ànais de semana repletos de tensão.
Os estabelecidos e documentados
não se misturam com estes, pois vivem a vida Irancesa, digo, guianense
com aTueles mais inseridos vivem.
Moradia, sa~de, educação são
alguns dos lados da vida abraçada
pelo Estado. A rede de proteção social do Estado Francês estabelecida

na Guiana Francesa é bastante avançada, principalmente Tuando temos
como ponto de reIerência as poltticas
sociais brasileiras. É comum ouvir
Tue o guianense de nascimento ou de
origem aIro-antilKana não se sente
Irancês, muito embora Iaça Tuestão
dessa nacionalidade no sentido polttico Tue este status lKe garante. Do
ponto de vista da assistência social,
os guianenses disp}em de uma rede
de serviços sociais completa, Tue
segundo a própria população local,
a ênIase é na sa~de e na educação.
É vistvel Tue no Tue tange js
poltticas sociais, a conclusão é Tue
o Estado na Guiana Francesa tem
um papel estratégico, na condução
dos serviços oIerecidos j população
repressor, policialesco, presente
e omisso Tuando necessário. A
sensação Tue alguns imigrantes
brasileiros têm, de se sentirem
protegidos pelo sistema social
Irancês, decorre em certa medida
da Ialta dessas poltticas p~blicas
instrumentais na sociedade brasileira. No entanto, Ká um sentimento
interno entre as pessoas com as
Tuais conversamos. Elas acKa Tue
“esses tempos de bem-estar” estão
com os dias contados pelos ventos
Tue cKegam da metrópole.
4. Despedida
Tentar relacionar as transIormaç}es das migraç}es brasileiras para
a França e, por conseguinte para a
Guiana Francesa e o descompasso de
como esses dois patses tratam esses
processos migratórios, exigiu dialo-
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gar com variados campos disciplinares do conKecimento. A partir da
análise dos cotidianos de brasileiros
e Iranceses, mesmo Tue poucos, mas
representativos, na Guiana Francesa
e na França, compreender a dinâmica de processos tão complexos e
sua relação com mudanças globais,
tanto em termos econ{micos como
também sociais, poltticos e culturais
entrelaçados. Para tanto, analisamos
Iraturas étnicas da sociedade guianense e Irancesa e a Irágil situação
social e cultural dos brasileiros no
Departamento Ultramarino Francês, no norte do %rasil e na França.
Fica claro nesse trabalKo Tue a
maneira como se opera a integração de brasileiros nesse estrangeiro
ocorre de maneira inIormal, ilegal e
subvalorizada. Atratdos pelo desejo
do eldorado, muitos não percebem
as Irágeis relaç}es a Tue são submetidos, muitas vezes com um grande
grau de exploração e submissão.
Uma rede de Iatores concorre diretamente para Tue este território ultraperiIérico da Europa, seja a Guiana,
sejam os banlieues parisienses tenKa
se transIormado na ~ltima esperança
dos exclutdos do sistema brasileiro.
O euro, o sistema previdenciário, os
beneItcios sociais, as possibilidades
reais de trabalKo, o ouro, a ausência
do Estado brasileiro são os grandes
responsáveis por aventuras dramáticas e situaç}es de desespero vivenciadas por Komens e mulKeres Tue perderam suas reIerências territoriais.
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Um dos remédios seria repensar a cidadania. O mundo visto a
partir da perspectiva da cidadania
cosmopolita aparece Iecundado por
valores e por aç}es Tue se distanciam da concepção mercadológica
e apontam para um Iuturo solidário
para a Kumanidade. Neste sentido, a
mudança já pode ser sentida nas Iorças Tue se articulam nas ruas e nas
redes Tue criam vtnculos, somando
esIorços para uma troca justa, assim
como nas diIerentes lutas pela cidadania, incluindo o acesso a cuidados
com a sa~de, j moradia, o trabalKo
signiÀcativo com salários justos.
O cenário Tue se apresenta deve
ter como Ioco a dimensão Kumana
da polttica. É importante Iazer o
máximo para prevenir tais atos,
mas é mais importante aproIundar
a identiÀcação da população com os
valores democráticos e de tolerância
para Tue Tuando aconteçam atos
desta natureza não seja produzida
uma extremização da maioria dos
cidadãos, pois isto é um jogo de
terrorista ele Tuer desmoralizar
a população e desvincular a
população de sua identiÀcação com
sua própria sociedade democrática.
Então são estas as poltticas Tue são
mais importantes, não só prevenir a
população, pois a poltcia (Irancesa
existe, erroneamente atuando na
Guiana Francesa contra brasileiros.
Ela está em cada lugar, a cada
momento, mas também se deve
buscar aproIundar a identiÀcação
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de todos com o sistema democrático,
com os valores de liberdade,
igualdade, de tolerância entre
cidadãos, migrantes tradicionais ou
andarilKos da pós-modernidade.
O Tue está dito tem uma razão de
ser a orientação dialético-Kistórica,
por abordar a sociedade como uma
totalidade, consegue revelar antagonismos estruturais e contradiç}es
intra-sociais. ATui se apresenta uma
crttica j realidade social em tempos
de economia cada vez mais virtualizada. O mercado e a polttica têm
relaç}es Iortes, complexas e mtopes
Tuando o assunto é o ser Kumano.
A França, uma das sociedades mais
soÀsticadas da UE no Tue concerne
j proteção social, até Tuando conseguirá proteger a sua população,
os Tue migram, os das ex-col{nias"
Este paratso social não consegue
mais propagar “/iberdade, Igualdade, Fraternidade”. Os andarilKos
Iazem o anexo das relaç}es internacionais com a sociologia. Estórias,
Kistórias e trajetórias pessoais apontam a Ialta de elo entre as poltticas
p~blicas e as poltticas externas. Ou
seja, não é o pesTuisador e seu olKar
Tue se aIastam das Relaç}es Internacionais, e sim o mundo da polttica
Tue Iaz da vida nada cor-de-rosa.
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