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EXPLORAÇÃO DO TRABALHO DOS BOLIVIANOS EM SÃO PAULO 

 

1. RESUMO 

Este projeto de pesquisa tem como intuito evidenciar a exploração do trabalho 

de imigrantes bolivianos no estado de São Paulo. A maioria trabalha nas indústrias 

têxtil (oficinas de costura) do Estado, onde os mesmos trabalham em condições 

análogas às de escravo, sem quaisquer garantias sociais e acesso aos direitos 

trabalhistas vigentes na CLT. Esses imigrantes deixam seu país à procura de 

oportunidades, pois a moeda brasileira (real) vale mais que o dobro da moeda local 

(boliviana). Escolhem as grandes metrópoles pela estrutura e oferta de trabalho. 

Porém, chegando ao Brasil, se deparam com situações bem diferentes das quais 

imaginavam. 

 

2. INTRODUÇÃO: 

       Segundo Merçon (2015) o trabalho escravo é uma expressão genérica ou 

coletiva para aquelas relações de trabalho, particularmente na história moderna ou 

contemporânea, na qual pessoas são forçadas a exercer uma atividade contra sua 

vontade, sob a ameaça de indigência, detenção, violência e inclusive morte. 

A Escravidão contemporânea é um fenômeno da sociedade, que consiste do 

trabalho de uma pessoa, em condições precárias de ambiente e jornada de trabalho, 

remuneração e alimentação do “empregado”. Enganamos-nos ao achar que essa 

atual escravidão se difere muito da escravidão tradicional, pré-capitalista e racial que 

era legalizada e permitida pelo Estado. 

Baseado em Merçon (2015), vemos que um dos principais fatores que geram 

a exploração do trabalho escravo é a aquisição de bens e aí podemos ver do que 

um ser humano é capaz de suportar, quando se trata da apropriação de bens 

econômicos. O sucesso econômico custa a muitos homens e mulheres a perda da 

sua dignidade humana para outros homens e mulheres que também visam à 

aquisição do capital. 

A ruptura das fronteiras geográficas em busca dos espaços sociais que 

melhor atendam aos interesses dessa projeção econômica leva muitos homens e 

mulheres sujeitarem-se às condições degradantes de trabalho análogo e isso vem 

desde os primórdios da escravidão. Atualmente, a mão de obra explorada remete os 

trabalhadores a condições de jornadas de trabalho exaustivas, sem nenhum acesso 



aos seus direitos trabalhistas e isso em sua maioria para atender uma demanda de 

consumo alta, onde se busca primeiro o baixo custo final da produção e por muitas 

vezes se ignora a qualidade e o bem estar do trabalhador. 

Como já dito o foco deste trabalho são os imigrantes bolivianos que vem à 

São Paulo em busca de uma vida melhor e se deparam com a exploração do seu 

trabalho. Castilho (2013) nos mostra que a Bolívia, desde por volta dos anos 60, se 

apresenta como alvo preferencial de aliciadores em busca de mão de obra barata. 

 

3. OBJETIVOS: 

Realizar um estudo sobre o grave problema de condições de trabalho escravo 

que imigrantes bolivianos enfrentam em sua maioria em oficinas de costura da 

cidade de São Paulo, trazendo informações que mostram que o problema começa 

muito antes dos imigrantes desembarcarem no país. 

 

4. METODOLOGIA  

A metodologia de trabalho utilizada foi a de pesquisa bibliográfica, a partir de 

materiais publicados em livros, artigos, sites e dissertações, com o objetivo de 

abordar acerca do trabalho escravo, relatando fatos existentes e a partir disso obter 

um maior entendimento acerca do assunto. 

Segundo Fonseca (2002) A pesquisa bibliográfica é feita a partir do 

levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos 

e eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de web sites.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

A imigração boliviana no Brasil ocorreu a partir do final do século XX, estando 

sua maioria migrada em São Paulo, Rio de Janeiro, Rondônia, Mato Grosso e Mato 

Grosso do Sul. 

Merçon (2015) nos ajuda a entender melhor as formas de escravidão, e a 

primeira manifestação de escravidão vem de muito tempo, desde que o homem 

passou a se organizar em sociedade a fim de dominar as leis da natureza e nesse 

processo de dominação de forma natural, muitos homem se tornaram dominados e 

daí vem à primeira manifestação de escravidão. 

O início de imigração dos bolivianos foi diferente, como nos mostra Elvis 

(2013), esta imigração se deu por conta de um acordo de intercâmbio cultural, e 



essa “primeira geração” de bolivianos no Estado, tinham ascendência europeia e se 

deram bem na vida, vieram pra estudar e acabaram se espalhando por diversas 

áreas e alguns até enriqueceram. Mas a partir dos anos 80, o perfil do boliviano em 

São Paulo mudou, chegaram muito menos qualificados e com poucas oportunidades 

seus destinos em grande maioria eram confecções e alfaiatarias. 

De acordo com o Consulado da Bolívia, estima-se que mais de 300 mil 

bolivianos vivam na cidade de São Paulo e apenas 100 mil destes estão legais no 

país. 

Como o Brasil tem uma enorme extensão territorial, a vigilância nas fronteiras 

é falha, o que certamente facilita a concretização desse aliciamento através de 

cidades como Corumbá (Mato Grosso do Sul), Cáceres (Mato Grosso), Guajará-

mirim (Amazonas – este por via fluvial) e Foz do Iguaçu (Paraná). 

Grande parte dos imigrantes que se arriscam a “mudar de vida” sai de El Alto, 

cidade próxima de La Paz, na Bolívia, cuja população é predominantemente 

indígena, e também onde existem muitas “agências” de empregos ofertando trabalho 

em oficinas da capital paulista. Portanto, a exploração dos trabalhadores já começa 

na Bolívia com os aliciadores e o que deixa a situação ainda mais grave é que essa 

prática não constitui crime, dado que o “candidato”, ao aceitar a proposta, expressa 

sua vontade livre de deixar o país. Merçon (2015) 

     Para entrar no Brasil, os bolivianos chegam há esperar três dias no relento 

para conseguir o visto de entrada e para facilitar o processo atravessam a fronteira 

como turistas porém ao chegar se tornam escravos.   

      Ao chegarem a São Paulo, os aventureiros bolivianos são em sua maioria 

direcionados às obscuras oficinas de costura, situadas principalmente nos bairros do 

Brás, Pari e Bom Retiro, que alimentam as confecções de grifes famosas.E nas 

oficinas se deparam com o caos, praticamente um navio negreiro do século XXI, 

onde são submetidas às mais degradantes condições de trabalho, são jornadas de 

até 16 horas, normalmente em local fechado, sem janelas, com pouca luz e para ao 

final do mês ganharem em média R$ 500,00. Ainda nessa condição estão presos 

aos débitos acumulados com alimentação, habitação, luz, água e despesas 

decorrentes da viagem para o Brasil. E pra piorar, muitos ainda ficam sem 

comunicação com seus parentes, além de não ter como recorrer a qualquer ajuda 

internacional. 



      Conforme Antônio (2016) durante investigações policiais foi revelado um 

esquema de rádios piratas na capital paulista, no qual ao menos 14 emissoras 

clandestinas estão em pleno funcionamento com programação dirigida à 

comunidade de imigrantes bolivianos. O dono de uma delas admitiu que a emissora 

localizada no Brás é usada para aliciar trabalhadores do país vizinho e que os 

locutores fazem um discurso “catequizante” e sugerem que os imigrantes valorizem 

os proprietários de confecções porque eles oferecem trabalho. 

    Baseado em Castilho (2013), vemos que há pouco tempo foi editada, na 

Bolívia, uma Lei de Combate ao Tráfico de Pessoas, mas o país ainda carece de 

estrutura administrativa para implementá-la, evidenciando o desenvolvimento político 

precário do país, fator que também influencia no alto índice de nativos que rumam à 

outros países buscando melhores condições de vida. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

    A escolha do tema deu-se como uma forma de conscientização de que o 

trabalho escravo ainda existe no Brasil. Não muito diferente do trabalho escravo da 

antiguidade onde o escravo trabalhava em troca de alimentação, roupa e abrigo sem 

quaisquer garantias sociais. 

    Os resultados obtidos foram de que São Paulo é uma das cidades que os 

imigrantes mais procuram por ser uma capital com muitas indústrias têxtil que em 

sua maioria oferecem trabalho a esses imigrantes, visto que em sua maioria os 

mesmos não têm visto de permanência no país dificultando mais ainda que os 

mesmos se estabilizem. 
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