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Metrópole e migração internacional:  

o caso da imigração boliviana na RMBH-MG em tempos de Covid1   

 

RESUMO  

Contemporaneamente, Belo Horizonte-MG se inseriu na rota das migrações 
bolivianas e esses migrantes chegam à sua região metropolitana orientados pela 
produção da costura. Este estudo tem como objetivo refletir sobre a principal 
territorialidade produzida por bolivianas e bolivianos na RMBH-MG, 
compreendendo a apropriação do espaço público, o seu uso e os 
desdobramentos do contexto pandêmico para esta realidade. Intitulada “quadra-
mundo”, ela se apresenta como fruto da luta desses migrantes pelo direito à 
cidade e pela produção de uma territorialidade que os aproximam da Bolívia a 
partir da vivência de costumes originários ― ressignificados ao contexto 
metropolitano mineiro. A leitura qualitativa de entrevistas aplicadas permitiu a 
compreensão da construção social da vida desses sujeitos e da relação deles 
com porções da cidade, processo nomeado como “territorialização da 
bolivianidade”, bem como permitiu explorar os impactos da pandemia de Covid-
19 para os interlocutores da pesquisa. 

Palavras-chave: Imigração boliviana; Região Metropolitana de Belo Horizonte-
Minas Gerais; Produção de territorialidades; Covid-19. 

 

ABSTRACTO 

Contemporáneamente, Belo Horizonte-MG se ha sumado al camino de las 
migraciones bolivianas y estos migrantes llegan a su región metropolitana 
guiados por la producción de la costura. Este estudio tiene como objetivo 
reflexionar sobre la principal territorialidad producida por bolivianos y bolivianos 
en la RMBH-MG, incluyendo la apropiación del espacio público, su uso y las 
consecuencias del contexto pandémico para esta realidad. Bajo el título de 
“quadra-mundo”, se presenta como resultado de la lucha de estos migrantes por 
el derecho a la ciudad y por la producción de una territorialidad que los acerque 
a Bolivia a partir de la experiencia de costumbres originarias ― resignificados a 
el contexto metropolitano de Minas Gerais. La lectura cualitativa de las 
entrevistas aplicadas permitió comprender la construcción social de la vida de 
estos sujetos y su relación con partes de la ciudad, proceso denominado como 
“la territorialización de Bolivia”, así como explorar los impactos de la pandemia 
del Covid-19 para los interlocutores de la investigación. 

Palabras clave: inmigración boliviana; Región Metropolitana de Belo Horizonte-
Minas Gerais; Producción de territorialidades; COVID-19. 

 

 

 
1 Resumo expandido apresentado à comissão avaliadora do XIX ENAMPUR - Planejando o 
Urbano e o Regional - Organizando a Esperança, a ser realizado entre os dias 22 e 27 de maio 
de 2022, totalmente on-line. Sugere-se a inscrição deste estudo, caso aprovado, entre as 
propostas para a ST01 - O Direito à Cidade. 
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ABSTRACT 

At the same time, Belo Horizonte-MG has joined the path of Bolivian migrations 
and these migrants arrive in its metropolitan region guided by the production of 
sewing. This study aims to reflect on the main territoriality produced by Bolivians 
and Bolivians in the RMBH-MG, including the appropriation of public space, its 
use and the consequences of the pandemic context for this reality. Entitled 
“quadra-mundo”, it presents itself as the result of the struggle of these migrants 
for the right to the city and for the production of a territoriality that brings them 
closer to Bolivia based on the experience of original customs – resignified to the 
metropolitan context of Minas Gerais. The qualitative reading of the applied 
interviews allowed the understanding of the social construction of these subjects' 
lives and their relationship with parts of the city, a process named as “the 
territorialization of Bolivia”, as well as exploring the impacts of the Covid-19 
pandemic for the interlocutors of the search. 

Keywords: Bolivian immigration; Metropolitan Region of Belo Horizonte-Minas 
Gerais; Production of territorialities; Covid-19. 

 

PROBLEMA DE PESQUISA  

Lugar do encontro, espaço inventado para a palavra, a cidade 
é a praça. Nela, os homens se encontram e se reconhecem.  

Cássio Eduardo Viana Hissa 

Hissa (2008, p. 267), ao refletir sobre a natureza da identidade, afirma que 
“[...] os lugares urbanos são a manifestação da vida social”. Com o movimento 
que esta colocação sugere, compreender as relações estabelecidas em “lugares 
urbanos” exige captar as interações sociais de grupos ― variados e distintos ― 
com o espaço, exercício que busca a essência da identidade entre eles e a 
apropriação consequente desta relação. Ainda nas palavras de Hissa (2008, p. 
269), a cidade é “nascida para ser encontro”; e como “[...] lugar da vida, 
contraditoriamente, é o da exclusão, dos sonhos frustrados e da marginalidade”. 

Trazendo esta reflexão para a Região Metropolitana de Belo Horizonte-
Minas Gerais (RMBH-MG), migrantes bolivianas e bolivianos vivem o 
contraditório e as exclusões inerentes às interações sociais, e são colocados à 
margem por nacionais ― pela sociedade brasileira, de forma geral, e, também, 
pelo poder público. A vida urbana e as relações que a desenham enfatizam o 
exercício de poder por pessoas ou por grupos de pessoas em determinado 
espaço: “[...] compreender a realidade urbana exige considerar que a cidade [...] 
é também uma prática, as práticas sociais com e no espaço” (MARTINS, 2008, 
p. 59). Relações de poder pautam estas “práticas sociais com e no espaço”, 
pautam a vida urbana cotidiana. Neste contexto, migrantes bolivianas e 
bolivianos encontram-se entre os sujeitos implicados nestas relações, sendo 
influenciados por elas e influenciando-as. É importante grifar a marginalidade 
ocupada por migrantes, que dificilmente terão “direito à cidade” (LEFEBVRE, 
2006) em terras estrangeiras, sendo diversos os obstáculos para que esse direito 
se efetive integralmente.  
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Lefebvre (2006) fala em direito à cidade e não na cidade. O direito à 
cidade é muito mais amplo, incorpora a ideia utópica de uma vida melhor, uma 
cidade imaginada em outros termos, que garanta habitação digna, acesso à 
educação e saúde públicas, transporte público eficiente e de qualidade, entre 
outros benefícios sociais. O direito na cidade é mais redutor, apesar de que nem 
isso é alcançado pelos interlocutores desta pesquisa ― migrantes bolivianas e 
bolivianos na RMBH-MG ―, pois ele se pauta na ideia de que esses sujeitos têm 
acesso aos direitos que já existem, que são garantidos por lei, mas tais direitos 
dificilmente são alcançados por esses sujeitos em sua prática cotidiana.  

Assim, migrantes bolivianas e bolivianos na RMBH-MG seguem 
produzindo e vivendo a cidade sem direito integral a ela, já que as desigualdades 
que permeiam os espaços urbanos não permitem que o direito à cidade se 
concretize para todos que nela vivem. E eles não têm direito à cidade, dada as 
condições de vida às quais são ― e, na maior parte das vezes, permanecem ― 
submetidos quando se instalam no novo “espaço da migração” (BAENINGER, 
1999). Pode-se, ainda, ir além: terão esse direito algum dia?  

Lefebvre (2006) ainda revela a heterogeneidade das apropriações do 
espaço e, a partir das suas ideias, para pensar a realidade da imigração 
boliviana, surge uma pergunta central: uma vez que a população boliviana na 
RMBH-MG ― ou no Brasil ― não alcança o direito à cidade, como ela constrói 
resistências para (sobre)viver? 

Antes de compreendermos suas formas de resistência, porém, é 
importante refletirmos sobre a presença dos sujeitos da pesquisa na RMBH-MG, 
e ela se explica pela mobilidade da força de trabalho, que resulta na criação de 
novos processos migratórios (SASSEN, 1988) e, a partir deles, surgem novos 
espaços das migrações internacionais nos âmbitos global, nacional e local 
(BAENINGER, 2012). A inserção das localidades na divisão social e territorial do 
trabalho (BAENINGER, 2014) contribui, assim, em nível nacional, regional e 
local, para a configuração de espaços urbanos selecionados (SASSEN, 1988) e 
é com esta essência que Belo Horizonte-MG emerge como importante espaço 
para a imigração boliviana (FERNANDES, 2015; CASTRO; FERNANDES, 
2014), revelando a vivência da cidade de maneira diferenciada pelos diversos 
sujeitos que nela vivem.  

No novo espaço da migração (BAENINGER, 1999), esses sujeitos 
encontram inúmeras dificuldades. Para superá-las, eles se identificam ― entre 
si e com o território ―, apropriando-se de partes dele e produzindo 
territorialidades, que se apresentam como concretização da sua resistência.  

A exclusão aviltante ou as inclusões extremamente precárias a que as 
relações capitalistas relegaram a maior parte da humanidade faz com 
que muitos, no lugar de compartilharem múltiplos territórios, vaguem 
em busca de um, o mais elementar território da sobrevivência 
cotidiana. Assim, os múltiplos territórios que nos envolvem incluem 
esses territórios precários que abrigam [...] os tantos grupos 
minoritários que parecem não ter lugar numa des-ordem de 
‘aglomerados humanos’ que, em meio a tantas redes, cada vez mais 
estigmatiza e separa. Assim, o sonho da multiterritorialidade 
generalizada, dos ‘territórios-rede’ a conectar a humanidade inteira, 
parte, antes de mais nada, da territorialidade mínima, abrigo e 
aconchego, condição indispensável para, ao mesmo tempo, estimular 



4 
 

a individualidade e promover o convívio solidário das multiplicidades ― 
de todos e de cada um de nós (COSTA, 2011, p. 17). 

A territorialidade é a construção social da presença migrante boliviana. 
Como nos ensina Sayad (1998), a migração é essencialmente uma questão 
política e produz espacialidade de disputa. Pela forma como são recebidos pela 
sociedade brasileira ― sob uma “exclusão aviltante” ou “uma inclusão 
extremamente precária” (COSTA, 2011, p. 17) ―, esses sujeito se territorializam, 
buscando conquistar seu espaço, negado pela perversidade do cotidiano na 
metrópole. Costa (2011, p. 90), citando Sack, ilustra: 

Em síntese, ‘a territorialidade como um componente do poder, não é 
apenas um meio para criar e manter a ordem, mas é uma estratégia 
para criar e manter grande parte do contexto geográfico através do qual 
nós experimentamos o mundo e o dotamos de significado’. 

Produzir territorialidades revela-se a principal forma da população 
migrante boliviana se inserir no urbano. Revela-se, portanto, resistência, 
permitindo que esta população se imponha a partir de diversas estratégias, 
inclusive disputando espaço com outros grupos sociais. Grifa-se ainda, sob um 
olhar interseccional (AKOTIRENE, 2019), o aprofundamento da marginalização 
deste grupo, por se tratar de um grupo migrante não-branco, o que acarreta em 
dificuldades presentes e muitas vezes crescentes, como o xenorracismo 
(OLIVEIRA, 2019).  

Algumas territorialidades em disputa nas metrópoles inibem o uso 
indiscriminado do espaço público urbano. Isso acontece, por exemplo, quando 
limitam caminhos, desrespeitam o direito de ir e vir, causam constrangimentos, 
determinam violências, privatizam espaços e, dessa forma, impedem que 
espaços públicos da cidade possam ser vivenciados como lugar por qualquer 
pessoa. Ao mesmo tempo, são produtos da própria dinâmica urbana capitalista, 
que, no seu processo de crescimento, de expansão, de produção do espaço, 
não permite o direito à cidade a todos, reduzindo-os, muitas vezes, aos 
consumidores (SANTOS, 2007).  

A produção do espaço [...] é consequência da ação de agentes sociais 
concretos, históricos, dotados de interesses, estratégias e práticas 
sociais próprias, portadores de contradições e geradores de conflitos 
entre eles mesmos e com outros segmentos da sociedade (CORRÊA, 
2011, p. 43). 

Nesse contexto, sobretudo nos países com maiores desigualdades ― não 
só socioeconômicas, mas de todos os tipos, como ocorre no Brasil ―, as 
territorializações são ainda mais complexas, permeadas por contradições e 
conflitos. Justamente por este motivo, existe diversidade nas formas de 
apropriação do espaço urbano. Entre os atores desses processos está a 
população migrante boliviana, em permanente realização e mobilidade, 
buscando sua territorialização a partir de suas práticas cotidianas. Modos de 
apropriação e usos diferentes são descortinados, dependendo da circunstância, 
da vivência, da finalidade, do contexto socioeconômico de apropriação do 
espaço. No caso desses sujeitos, as pesquisas de campo revelaram acirradas 
disputas com grupos de nacionais. E a dificuldades não param por aí. 

Em seu processo de reterritorialização, bolivianas e bolivianos na RMBH-
MG buscam por segurança ― física, espacial, emocional ― no novo espaço da 



5 
 

migração (BAENINGER, 1999). Para tanto, reúnem-se e identificam-se a partir 
da sua raiz ― as suas origens. No encontro com seus pares e na identidade com 
“lugares urbanos”, esses sujeitos buscam fortalecimento e resistência; daí a 
praça-cidade, onde “[...] se encontram e se reconhecem” (HISSA, 2008, p. 269).  

Para o encontro, os sujeitos desta pesquisa se apropriaram de um espaço 
público em Ribeirão das Neves-MG ― a quadra Maura Pereira Andrade, no 
bairro Conjunto Henrique Sapori ―, que se revelou a principal territorialidade 
produzida por migrantes bolivianas e bolivianos na RMBH-MG (RIBEIRO, 2021). 
Pensando nessa apropriação do espaço como resistência ― viabilizando sua 
(sobre)vivência no mencionado contexto de xenorracismo ―, recorre-se a 
Santos (2004), que grifa que as pessoas vivem o mundo nos lugares. O mundo 
expressa-se no cotidiano dos sujeitos através do lugar; “cada lugar é, à sua 
maneira, o mundo” (SANTOS, 2004, p. 314). Bolivianas e bolivianos na RMBH-
MG vivem, nos seus momentos de lazer, o seu mundo, nesta quadra. É nessa 
perspectiva que o termo “territorialidade quadra-mundo” (RIBEIRO, 2021) foi 
elaborado para identificar, nomear e conceituar este espaço apropriado por 
bolivianas e bolivianos na RMBH-MG para vivenciarem momentos nele e por 
meio dele.  

O ano 2020 trouxe, porém, novos desafios, em especial para os processos 
de territorialização de migrantes transnacionais. Ele teve a sua história marcada 
pelos desdobramentos de uma pandemia que transformou, de forma desigual e 
segundo cada contexto, o cotidiano da humanidade. A doença, provocada a 
partir da infecção pelo novo coronavírus, recebeu o nome de Covid-19. 

[...] desde o início de fevereiro, a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) passou a chamar oficialmente a doença causada pelo novo 
coronavírus de Covid-19. COVID significa COrona VIrus Disease 
(Doença do Coronavírus), enquanto ‘19’ se refere a 2019, quando os 
primeiros casos em Wuhan, na China, foram divulgados publicamente 
pelo governo chinês no final de dezembro (FUNDAÇÃO OSWALDO 
CRUZ, 2020). 

Segundo o Brasil (2020): 

Os coronavírus são uma grande família de vírus comuns em muitas 
espécies diferentes de animais, incluindo camelos, gado, gatos e 
morcegos. Raramente, os coronavírus que infectam animais podem 
infectar pessoas, como exemplo do MERS-CoV e SARS-CoV. 
Recentemente, em dezembro de 2019, houve a transmissão de um 
novo coronavírus (SARS-CoV-2), o qual foi identificado em Wuhan na 
China e causou a COVID-19, sendo em seguida disseminada e 
transmitida pessoa a pessoa. A COVID-19 é uma doença causada pelo 
coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que apresenta um espectro 
clínico variando de infecções assintomáticas a quadros graves. 

Quando o novo coronavírus começou a se espalhar, houve quem 
argumentasse que a pandemia seria democrática ou que era uma doença 
desterritorializada. O caminhar dos acontecimentos escancarara o contrário 
disso. Todos são suscetíveis a se contagiar por este vírus quando ele entra em 
contato com as vias respiratórias. Nesse sentido, o vírus não deixa de acessar 
um corpo porque ele é rico ou branco ou europeu ou heterossexual. Ao contrário, 
a pandemia de Covid-19 traz dificuldades ainda maiores aos mais desprovidos 
de recursos, aos que têm menos acesso aos sistemas de saúde e a informações 
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das mais diversas. Em tempo, o isolamento social imposto também traz reflexos: 
laborais, socioeconômicos, sociais, políticos. Destaca-se, aqui, os reflexos nos 
usos da “territorialidade quadra-mundo” (RIBEIRO, 2021) e, consequentemente, 
nos encontros entre os sujeitos da pesquisa. Essa realidade afeta diretamente, 
portanto, a “territorialização da bolivianidade” (RIBEIRO, 2021) na RMBH-MG ― 
o que aprofundaremos a seguir. 

 

OBJETIVOS  

Este estudo tem como objetivo refletir sobre a principal territorialidade 
produzida por migrantes bolivianas e bolivianos na RMBH-MG ― a quadra 
Maura Pereira Andrade, no bairro Conjunto Henrique Sapori, em Ribeirão das 
Neves-MG ―, compreendendo o seu uso por esses sujeitos, a apropriação deste 
espaço público e os desdobramentos do contexto pandêmico para esta 
realidade.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

O estudo sobre migrações transnacionais requer um olhar que capte sua 
complexidade e, sobretudo, suas especificidades. Baeninger (2014, p. 8) 
esclarece que o desafio teórico e metodológico se impõe “[...] pela diversidade 
de fluxos, de situações, de permanência, de seletividade, de afinidades eletivas, 
da não-formação de comunidades, de idas-e-vindas, [...] que transcendem as 
fronteiras do Estado-Nação”.  

Esta diversidade dá corpo à imigração boliviana na RMBH-MG, um 
processo novo e altamente dinâmico que, portanto, ainda não apresenta dados 
demográficos coesos e precisos. Desta forma, entrevistas mostram-se 
imprescindíveis para a compreensão e o desenho dessa história recente, 
cumprindo o fundamental papel da ciência de ouvir as vozes de migrantes. Junto 
a esses sujeitos, recorreu-se à história oral, resgatada através de entrevistas 
semiestruturadas (ARIZA & VELASCO, 2012), gravadas e transcritas, e 
previamente registradas e aprovadas pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
Plataforma Brasil (número do CAAE: 00710918.4.0000.8142).  

Trechos destas entrevistas foram citados. É importante destacar que as 
transcrições respeitam as verbalizações, tendo sido realizada de forma literal e 
direta, observando inteiramente a fala de cada pessoa entrevistada. Todos os 
interlocutores receberam nomes fictícios e tiveram suas identidades 
preservadas. O gênero das pessoas entrevistadas também foi respeitado. Todas 
as informações sobre elas são fidedignas.  

Para compreender os desdobramentos do contexto da pandemia de 
Covid-19 para os sujeitos da pesquisa foram necessárias novas entrevistas. Em 
função da imposição do distanciamento social, elas foram feitas por telefone, 
com quatro dos interlocutores anteriores. A escolha destes participantes se deu 
pela desenvoltura que eles apresentaram durante os encontros em ocasião das 
pesquisas de campo: por terem apresentado menor timidez, maior facilidade de 
comunicação e pleno desejo de exposição da sua vida em prol da presente 
pesquisa, apesar de todos os receios que essa prática impõe a tais sujeitos.  
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RESULTADOS PRELIMINARES  

No processo de apropriação do espaço público, a corporeidade ganha 
centralidade. O corpo compõe a paisagem; ele se integra e dá identidade a ela. 
Os corpos de migrantes bolivianas e bolivianos estão na e são paisagem e, a 
partir disso, territorialidades são produzidas e são notadas por nacionais. A 
presença desses corpos concretiza a imposição da presença desses sujeitos.  

Refletindo sobre isso, Grimson (2006; 2005; 1997) propõe os “espaços da 
bolivianidade”, que representam a união de bolivianas e bolivianos para 
construção de suas identidades, enquanto vivem ― fisicamente ― distantes do 
seu país de origem, como apontado em seus estudos sobre esta presença em 
Buenos Aires, na Argentina. A produção destes espaços vincula-se 
estreitamente à inserção e à prática laboral desses sujeitos na indústria têxtil. 
Outros estudiosos, também referências em migrações transnacionais bolivianas, 
ocuparam-se da emergência desses processos pelo mundo, como De la Torre 
Ávila (2004) nos Estados Unidos, e Hinojosa Gordonava (2009; 2008) e Baby-
Colin et al. (2011) em metrópoles espanholas.  

Os “espaços da bolivianidade” (GRIMSON, 2006) permitem que migrantes 
bolivianas e bolivianos mantenham-se conectados à sua origem, visto que 
estabelecem relações simbólicas e materiais a partir desses espaços com o seu 
país ― a Bolívia. Isso ocorre de diversas formas, como com o compartilhamento 
de comidas típicas, cultivando hábitos alimentares e intensificando a 
sociabilidade vivenciada nestes locais; com a prática linguística do espanhol, já 
que conversam, nesses espaços, utilizando o idioma pátrio; com o uso de 
vestuários e o emprego de outros hábitos típicos da terra natal; entre outros 
exemplos. 

E foram esses “espaços da bolivianidade” de Grimson (2006) que 
subsidiaram a identificação do processo que foi nomeado “territorialização da 
bolivianidade” (RIBEIRO, 2021). A construção conceitual de “territorialização da 
bolivianidade” (RIBEIRO, 2021) tem, portanto, os “espaços da bolivianidade” de 
Grimson (2006) como pressuposto teórico referência, uma vez que este conceito 
inspirou a elaboração desta proposição, que remete à construção social da vida 
dos migrantes e a relação deles com porções da cidade. A apropriação da 
quadra Maura Pereira Andrade, em Ribeirão das Neves-MG ― com a produção 
da “territorialidade quadra-mundo” (RIBEIRO, 2021) ― evidencia a organização 
social desses sujeitos e a imposição da sua presença na RMBH-MG. 
Fortalecidos pelo aumento do número de sujeitos e, portanto, pela maior 
presença imposta, eles buscam ampliar a resistência a partir dos encontros na 
quadra. 

No processo de vivência do mundo no lugar (SANTOS, 2004), bolivianas 
e bolivianos na RMBH-MG estreitam as relações entre eles ― por meio de suas 
relações com a quadra, apropriando-se daquele espaço, vivenciando-o à sua 
maneira, tornando-o lugar para esses sujeitos, reconhecendo-o e se 
reconhecendo nele. A quadra é abraçada pelos sujeitos da pesquisa como 
resposta à exclusão imposta pelos nacionais. “Na interação território-sociedade, 
o território participa num sentido explicitamente relacional, tanto como ‘ator’ 
quanto como ‘agido’ ou ‘objeto da ação’” (COSTA, 2011, p. 12-13; grifos do 
autor). Assim, aquele espaço público, apropriado e incorporado como lugar por 
bolivianas e bolivianos, aproxima e fortalece esses sujeitos, tornando-se, pouco 
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a pouco, e cada vez mais, o seu mundo. Acontece, ali, “[...] em analogia com a 
territorialização, a ‘lugarização’ [...] ‘Lugarizar’ significa atribuir sentido, na base 
de algum tipo de vivência ― que não precisa ser direta, forte ou quotidiana” 
(SOUZA, 2013, p. 123-124; grifos do autor). 

Souza (2013, p. 124) afirma que “[...] há uma visceral necessidade 
psicológica de ‘lugarização’, de tornar familiares e dotar de significado e carga 
afetiva as porções do espaço com as quais mais interagimos.”. O futebol, esporte 
que não fazia parte do cotidiano de bolivianas e bolivianos em sua terra natal, 
apresenta-se, no processo de reterritorialização, como o principal lazer desses 
sujeitos, atuando ativamente no processo de “lugarização” (SOUZA, 2013) da 
“quadra-mundo”. A apropriação do futebol por migrantes não é exclusividade da 
imigração boliviana2, mas também na RMBH-MG ele se torna um novo hábito, 
inserido na rotina e muito valorizado pela comunidade boliviana. Desta forma, 
este esporte contribui para reforçar a reunião desses sujeitos e a identificação 
do grupo como “comunidade”, tal como propõe Grimson (1997, p. 99; grifo do 
autor): 

El grupo migrante instituye el sentido de colectividad a través de la 
construcción de una serie de espacios comunicativos y de un conjunto 
de prácticas. Es decir, una dimensión particular es la constitución de 
ámbitos de interacción simbólica «intra-cultural», de puesta en común, 
a través del desarrollo de ciertas prácticas como la realización de las 
fiestas patronales, las ferias y el crecimiento de las organizaciones 
civiles, deportivas y religiosas. Este conjunto de espacios y de 
instituciones formalmente organizadas plantea marcos 
metacomunicativos sustancialmente diferentes a los de las relaciones 
interculturales. Los participantes presuponen en ellos una nacionalidad 
común, una cultura compartida, ciertos saberes y costumbres 
esperables de los otros. La construcción de ese código común y de sus 
espacios de actuación es la construcción de la idea misma de 
comunidad3. 

Quando os interlocutores citam a importância do futebol na identidade 
nacional brasileira, revelam que o processo de migração transforma os 
migrantes também culturalmente. Migrantes têm uma capacidade de absorver o 
novo ― dado pelo lugar ―, em um movimento de necessidade de integração e 

 
2 Destaca-se, entre as publicações acerca desta temática, “Imigração e Futebol – O caso Palestra 
Itália”, um relevante documento histórico do professor José Renato de Campos Araújo. 
Constituindo sua tese universitária, Araújo (1996) apresenta em detalhes a relação entre a 
imigração italiana em São Paulo-SP e a fundação do antigo Palestra Itália, hoje clube Palmeiras. 
Alves (2012) também aborda a relação de migrantes, neste caso bolivianos, e o futebol, em sua 
publicação “Imigrantes bolivianos em São Paulo: a Praça Kantuta e o Futebol”. Destaca-se, 
ainda, a Copa dos Refugiados em São Paulo, que reúne, desde 2013, diversas nacionalidades 
para competições de futebol na capital paulista. 
3 “O grupo migrante institui o senso de coletividade através da construção de uma série de 
espaços comunicativos e de um conjunto de práticas. Em outras palavras, uma dimensão 
particular é a constituição de âmbitos de interação simbólica ‘intracultural’, de compartilhamento, 
através do desenvolvimento de certas práticas, como a realização de festas de santo padroeiro, 
as feiras e o crescimento de organizações civis, desportivas e religiosas. Esse conjunto de 
espaços e instituições formalmente organizadas propõe estruturas metacomunicativas 
substancialmente diferentes daquelas das relações interculturais. Os participantes pressupõem 
neles uma nacionalidade comum, uma cultura compartilhada, certos saberes e costumes 
esperados de outros. A construção desse código comum e de seus espaços de atuação é a 
construção da própria ideia de comunidade” (GRIMSON, 1997, p. 99; grifo do autor; tradução 
nossa). 
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de se sentirem pertencentes. O mesmo acontece em relação ao idioma. Ao 
mesmo tempo em que se reúnem na “quadra-mundo” a partir da nacionalidade 
boliviana, em momentos marcadamente bolivianos, constroem novas referências 
para o próprio grupo deslocado de seu país, utilizando da cultura brasileira, ou 
seja, do país em que estão construindo sua vida migrante. Lembra-se ainda que 
o trabalho na costura não era comum na Bolívia, tal como o jogo de futebol. São 
encontros culturais entre a Bolívia e o Brasil, mediado pelo espaço público, 
apropriado e territorializado no momento da realização dos encontros para os 
jogos.  

Atuando no processo de “lugarização” da quadra Maura Pereira Andrade, 
os sujeitos desta pesquisa, numa correspondência com a praça-cidade sugerida 
por Hissa (2008), transformam-na na “quadra-mundo”. A identidade boliviana os 
conecta e eles buscam, no espaço da quadra, uma forma de se resguardarem 
das vulnerabilidades que permeiam suas vidas, construindo novas identidades 
que se revelam resistência.  

A resistência se estende para as disputas travadas com outros grupos por 
este espaço público. Destaca-se, nesse contexto, grupos de capoeiristas 
nacionais. A espaço da quadra, basicamente, tem seu uso oficial dividido entre 
dois grupos: brasileiras e brasileiros para seus jogos de capoeira, e bolivianas e 
bolivianos para seus jogos de futebol. Esses grupos são responsáveis pela 
quase totalidade do uso do espaço, que é, proporcionalmente, muito pouco 
vivido pela vizinhança desta praça. Nesse contexto, às sextas-feiras e aos 
sábados, após os jogos de capoeira, o uso da quadra cabe aos jogos de futebol 
dos sujeitos da pesquisa: 

Aqui é muito bom porque só vem bolivianos e esses horários a quadra 
é nossa. A gente que pode jogar, depois dos brasileiros capoeiristas. 
Mas foi muito difícil de conseguir (Paloma). 

[...] eles falaram com o encarregado da quadra, e eles deram duas 
horas para os homens e uma hora e meia para as meninas, né? Para 
as moças. Os capoeiristas também têm um horário aí (Martín). 

[...] a gente achou aí um brasileiro que é o encarregado aqui da quadra 
e ele resolveu ajudar a gente e arrumou um horário para nós. Sextas e 
sábados, muito tempo para nós. Ficamos de oito horas hasta once 
horas de la noche. Once e meia. Sábado também. Sete horas de la 
noche hasta once e meia. E aí tem o horário dos homens e o das 
mulheres. Já combinamos com ele e ficamos com o horário assim 
(Miguel). 

Sexta e sábado que tem esse horário que é nosso [...] Mas foi difícil 
conseguir esse lugar (Hugo). 

O uso alternado da quadra, em horários acordados entre eles e junto à 
Prefeitura, caracteriza essa territorialidade como “cíclica” (SOUZA, 2005; 2005; 
2013) ― estabelecida quando um espaço é apropriado de forma distinta, por 
grupos distintos, e em contextos distintos, ao longo de períodos determinados 
―, situando-a, portanto,  entre as “territorialidades flexíveis” (SOUZA, 2005; 
2005; 2013). Souza (2005, p. 81) aponta que “[...] territórios podem ter um caráter 
permanente, mas também podem ter uma existência periódica, cíclica”. O autor 
exemplifica o caráter cíclico a partir de um exemplo de uso de uma praça por 
grupos distintos ao longo do dia e durante a noite: “O caráter cíclico deste tipo 
de territorialização, com uma alternância habitual dos usos diurno e noturno dos 
mesmos espaços” (SOUZA, 2005, p. 88). Souza (2013, p. 107) ainda chama 
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atenção para o tempo de existência de determinado território, afirmando que “[...] 
territórios podem ser de longa duração (décadas ou séculos: fronteiras 
internacionais de Portugal), em um extremo, ou efêmeros (dias ou horas!), no 
extremo oposto” (Grifos do autor). Assim se comporta a “quadra-mundo”, cujo 
uso se divide entre brasileiras e brasileiros ― que jogam capoeira, diariamente, 
de 17h00 às 19h00 ― e bolivianas e bolivianos ― que jogam futebol, às sextas-
feiras e aos sábados, de 19h00 às 22h30. 

Apesar da atual organização, com horários definidos para cada grupo 
junto à Secretaria de Esportes do município de Ribeirão das Neves-MG, os 
sujeitos da pesquisa acusam os nacionais de desrespeito à divisão acordada. A 
presença de brasileiras e brasileiros no horário destinado aos migrantes instiga 
o conflito e mantém a tensão entre os grupos, evidenciando a disputa pelo 
território e comprovando o já mencionado contexto de conflito inerente às 
disputas travadas em um espaço que constitui territorialidades múltiplas: 

[...] a gente fica só o nosso tempo. Porque a gente tem o tempo certo, 
que não pode ser mais horas. É tudo combinado. Você já viu os 
capoeiras aqui más antes? Agora mesmo você viu que entrou os 
capoeiras, né? Eles no respeitam. Toda a semana, os capoeiras estão 
aí (Paloma). 

Além disso, os sujeitos da pesquisa acusam os nacionais de não cuidarem 
da quadra e de não dividirem as despesas de manutenção. Apesar de ser de 
responsabilidade da prefeitura, os interlocutores afirmam que ela não arca com 
custos básicos, e que resta às bolivianas e aos bolivianos dividirem entre eles 
essas despesas, uma vez que não conseguiram a participação de nacionais: 

A prefeitura que administra. Tem um boliviano que guarda a chave, ele 
traz, abre, fecha. A gente cuida também. A gente que colocou as luzes, 
as lâmpadas. Tava ficando muito ruim, muito escuro. Porque a gente 
joga de noche. E foi bom pra todo mundo. Não só para nós, pra 
bolivianos. Pra nós foi bom, melhor, mas pra brasileiro que tem, que 
ocupa a quadra na semana, foi muito bom também. Tem o pessoal da 
capoeira, né? Pra eles também foi bom. Porque o horário deles pega 
noche também. E fica melhor assim, com mais iluminação (Juan). 

A gente cuida da quadra, eles não fazem nada. A gente falou para eles. 
A gente mesmo comprou lâmpada, a gente fez um vaquinha. Aí agora 
eles estão aproveitando e ficam provocando os meninos. E o 
encarregado da chave siempre fala también que é dos capoeiras, pra 
eles vim, mas ele é capoeira también. Aqui em cima mora ele... Ele 
colocou a sus sobrinhos (Paloma). 

Paloma ainda relata que o conflito já esteve mais latente, tendo resultado 
em um assassinato. Ela não soube ― ou não quis ― dar mais detalhes, mas, ao 
ser questionada sobre os conflitos, Paloma afirmou que a disputa pelo território 
provocou a morte de um dos sobrinhos do brasileiro encarregado pela quadra. 
Outros interlocutores confirmam a disputa: 

Já teve disputa com os capoeiras. A gente no sabia como era a 
organização da quadra, da prefeitura. Tem diferentes grupos. Então 
achamos o encarregado, e ele mexe com capoeira, né? Já teve briga, 
mas resolveram (Hugo). 

Mataram outra vez aqui a año passado [2018] eu acho. Por causa 
desse jogo también. Brigaram, mataram a su sobrinho (Paloma). 
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As intensas disputas pela “quadra-mundo” ― com capoeiristas, com o 
poder público representado pela Prefeitura, com a vizinhança e seu olhar 
xenorracista ― revelam a importância que ela tem para os sujeitos da pesquisa, 
sobretudo por se apresentar como o grande símbolo da resistência desses 
sujeitos perante as muitas situações que reafirmam as suas vulnerabilidades, 
inerentes à vida migrante.  

E essas vulnerabilidades são demasiadamente ampliadas pela pandemia 
de Covid-19. Com a imposição do isolamento social para conter a disseminação 
da doença, a utilização de praças e outros locais públicos para a prática de 
atividades de esporte e lazer que possam gerar aglomeração de pessoas foi 
suspensa por decreto ― nº 17.328, de 8 de abril de 2020  ― em Belo Horizonte-
MG, e esta conduta foi seguida pelos municípios da região metropolitana. 
Segundo os interlocutores, o policiamento tornou-se mais ostensivo na quadra 
Maura Pereira Andrade, buscando evitar qualquer aglomeração: 

A gente tá jogando ainda nosso futebol, eu com meu menino, a gente 
joga lá no cantinho, lá escondidinho... Na quadra, no. A quadra lá 
fechou. Aquela onde bolivianos fazia reunião, fechou tudo. No é mais 
permitido. E tem muito controle, entendeu? A patrulha, a polícia vai 
rodar, então no tem jeito no... (Álvaro). 

A dificuldade de acesso ao lazer e, sobretudo, àquele espaço que os 
reúne como comunidade, amplia a vulnerabilidade de migrantes, uma vez que 
agrava a sensação de insegurança, aumenta o estresse e piora a qualidade de 
vida desses sujeitos. À beira de um colapso social, nacionais sofrem com as 
restrições impostas pelo contexto pandêmico, mas a situação revela-se também 
muito difícil para bolivianas e bolivianos na RMBH-MG: 

E tem que se aguentar. Chorar no pode no... Aqui [em Ribeirão das 
Neves-MG] tem umas 80, 100 famílias pelo menos... Que precisa de 
ajuda. Toda ajuda é bem-vinda agora. Toda! (Álvaro). 

Nessas horas assim que a gente tá passando, a gente tem que 
procurar um ajudar o outro. Seria tão bom se as pessoas fizessem isso, 
as coisas, pela outra. O mundo seria melhor. Como se fosse assim... 
mas, infelizmente, não é muito assim (Miriam). 

Então este fue el conflicto de todos da nossa comunidade. No ter 
documentos atrapalhou demais. Lamentavelmente, contas de aluguel, 
contas de luz, foram acumulando. E a gente ta precisando ainda. Es 
difícil e ainda vai ter depois da pandemia. Ta tudo acumulado e a gente 
tem que pagar las dívidas (Jade). 

Para além das dificuldades impostas pelo fechamento da quadra, 
inúmeras outras poderiam ser citadas, a começar pelo fato de as empresas que 
contratam bolivianas e bolivianos terem sido fechadas por semanas. Ao voltarem 
a funcionar, o fizeram sob uma demanda mínima, prejudicando o faturamento de 
costureiras e costureiros. Como desdobramentos, a já precária qualidade de vida 
desses sujeitos se deteriorou ainda mais, além das implicações para o 
importante envio de remessas aos seus familiares na Bolívia, uma vez que ele 
diminuiu, chegando a ser interrompido em muitos dos casos. Álvaro, que reside 
em Ribeirão das Neves-MG e se ocupa da costura, relatou a dificuldade que sua 
classe enfrentou com o fechamento ― ou com a contenção da produção ― das 
empresas que contratam bolivianas e bolivianos autônomos para costurar. 
Segundo o interlocutor, os serviços que surgiram em seguida, com a reabertura, 
além de serem insuficientes em termos de quantidade, foram subvalorizados ― 
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em função da drástica redução da demanda por costura. Esses fatores, juntos, 
implicaram em uma brusca queda da renda gerada por esses sujeitos. Jade 
corrobora a sua queixa. 

Porque a maioria das fábricas fechou, e alguns que tá querendo 
recomeçar, mas... tem um pouco de servicio, mas que paga muito 
barato também. Então, de um lado, ou você trabalha pelo barato... e 
nosotros estamos trabalhando pelo barato, porque no tem outro. Piorou 
muito tudo. Tá bem abaixo da tabela! E nós tá praticamente obrigados 
a trabalhar assim... (Álvaro). 

As empresas agora que a gente costura voltaram, voltaram a abrir, mas 
em questão de pagamento, no melhorou. Tudo, tudo, os preços están 
bastante altos. E de pagamentos continua do jeito que tava antes da 
pandemia. Pior! E as peças têm que ta num preço baixo. A que a gente 
costura (Jade). 

Diante disso, os sujeitos da pesquisa mostraram-se resilientes e se 
reinventaram, buscando alternativas para geração de renda.  

A gente vai correndo atrás, né? De um jeito ou do outro, a gente vai 
fazendo um biquinho de trabalho ali, aqui, mas a gente nunca deixa de 
correr atrás, né? Eu já fiz faxina, que eu nunca tinha feito faxina na 
casa dos outros na vida. Eu não tenho vergonha de trabalhar. 
Vergonha é roubar e matar, trabalhar não. Se for me colocar pra 
trabalhar na rua, varrendo rua, eu vou, eu não ligo, tenho filho pra criar, 
sou mãe solteira e preciso muito. Então, eu não ligo mesmo! Eu corro 
atrás e não tenho vergonha nenhuma de trabalhar (Miriam). 

Máscaras, que constituem o principal equipamento de segurança nesta 
pandemia, tornaram-se muito demandadas, e passaram a ser produzidas pelas 
costureiras e pelos costureiros migrantes, mas o valor pago por cada peça era e 
continua sendo ínfimo: 

Nós estamos fazendo algumas coisinhas assim, tipo mascarinhas 
[máscaras], algumas coisas... Mas no é a mesma coisa. No é a mesma 
coisa que você trabalhar naquilo que você sabe fazer. E nós tem que 
levar, assim, numa boa... Porque não adianta chorar, não adianta fazer 
nada. Eu tenho a visão, pelo menos, que até o ano que vem vai ficar 
assim (Álvaro). 

Alguns relatos chamaram a atenção também para a omissão e o descaso 
para com estes sujeitos. Em tempos de pandemia, destaca-se, dentre as poucas 
ações do governo federal para enfrentar seus desdobramentos, o auxílio-
emergencial federal. Porém, este benefício, que poderia minimizar a 
vulnerabilidade financeira de migrantes, foi de difícil alcance: 

Lamentavelmente, a maioria de minha comunidade no conseguiu 
receber o auxílio-emergencial. Por causa da documentação. Están 
exigiendo el documento. Eles falam que conseguia tirar o dinero só 
com documento de país de origem, mas no es así, en la práctica, no 
es así. No liberam. Entonces, fue muy difícil! Para todos nós imigrantes. 
Porque temos ainda as crianças. Entonces chegamos no desespero 
(Jade). 

Eu moro há dez años aqui e no tô recebendo! É uma coisa assim muito 
absurdo! Tudo errado! E eu fico assim, com raiva! E já mandaram a 
mensagem no banco que eu no conto nas pessoas que tem direito. E 
eu fiquei com muita raiva! E minha esposa, mesma coisa (Álvaro). 
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A negação do auxílio-emergencial reafirma a exclusão desses sujeitos. 
Fernandes et al. (2020, p. 447) relatam os esforços da Defensoria Pública da 
União (DPU) no combate a este tipo de situação: 

Segundo a Defensora Pública da União, Dra. Sabrina Nunes Vieira, [...] 
as demandas pós pandemia são diferentes das existentes 
anteriormente. A maioria dos migrantes que procuram a Defensoria o 
fazem por não conseguirem, ou por terem alguma dificuldade para 
acessar o auxílio-emergencial concedido pelo governo federal.   

De todo modo, este órgão não consegue atender a todos os sujeitos 
migrantes ― e nem é procurado por muitos deles. Por inúmeras dificuldades, 
muitos dos migrantes ficam descobertos deste e de outros benefícios. 

Têm sido frequentes, ainda, os relatos de xenorracismo vinculados à 
Covid-19. Neste contexto, discursos ― e práticas ― de ódio vêm se ampliando 
de forma muito preocupante. Estão entre outros desdobramentos desses casos 
de xenorracismo a negação ao acesso à saúde pública, que interfere diretamente 
na saúde e na vida dos sujeitos da pesquisa.  

A distância de parentes e amigos ― que ficaram na terra natal ― 
apresenta-se como mais um problema, uma vez que essas ausências também 
dificultam o enfrentamento à pandemia. A doença requer cuidados e muitos dos 
sujeitos da pesquisa não têm uma rede de apoio para o caso de serem 
infectados, pela maior parte da sua família estar na Bolívia. 

Finalmente, entre as muitas dificuldades enfrentadas por bolivianas e 
bolivianos na RMBH-MG em decorrência da pandemia, destaca-se as questões 
vinculadas à educação formal dos seus filhos. A tecnologia e a internet se 
impuseram como fundamentais, uma vez que o isolamento social as trouxe para 
o primeiro plano no cotidiano pandêmico. As escolas suspenderam as aulas 
presenciais e as crianças e os adolescentes, filhas e filhos de migrantes, 
apresentaram dificuldades de adaptação às aulas online. Isto acaba se 
revelando mais uma forma de exclusão, já que muitos migrantes não têm 
recursos para acompanhar esta demanda, concretizando-se obstáculo ao 
alcance de direitos sociais. As dificuldades vão desde a falta de computadores e 
internet com velocidade e qualidade compatíveis às necessidades desta nova 
realidade, até questões psicológicas e comportamentais. Interlocutores 
consultados se queixaram de estresse e desinteresse por parte das crianças e 
dos adolescentes para acompanhar as atividades escolares online, bem como 
das dificuldades dos próprios pais em oferecer suporte aos seus filhos neste 
processo: 

Meu menino tá tendo aula pela internet, mas você sabe, não é a mesma 
coisa no... É difícil e os meninos, eles também no liga no. Se você no 
ficar perto deles, eles também no liga no. É difícil, já tá cansados, está 
ficando muito nervoso, que só fica dentro de casa, todo dia dentro de 
casa, preso dentro de casa. É complicado. Eles no sei até quando que 
eles vão aguentar, mas, tipo assim, eles vão ficando já nervoso... 
(Álvaro). 

Eu tenho uma filha de 10 anos e um menino de 4. Eles estão tendo 
aula de casa. Das escolas do governo mesmo. Eles estão fazendo os 
trabalhinhos, né? Pra poder contar como presença, na escola. Pra 
poder contar como ponto... A minha filha tem as aulas que ela assiste, 
né? Mas é difícil, não adapta bem não, porque é difícil. Tanto pra eles, 
quanto pra gente, né? Querendo ou não, a gente, pais, a gente não é 
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igual as professoras, né? Elas são preparadas pra isso. Eu vi mãe 
chorando porque ela não sabe ajudar os filhos porque ela é analfabeta 
e não tinha recursos pra ensinar a filha. E tem quem não sabe 
português também. Que as aulas são do português. Não sabe ler, não 
sabe escrever, tem muitas dificuldades. E não são todos que têm o 
mesmo recurso, não são todos que podem, não são todos que têm a 
facilidade de entrar na internet. Infelizmente. E tem prova, tem tudo. A 
gente tem que acompanhar. Pra estudar, pra fazer trabalhinhos, tudo 
(Miriam). 

Jade acrescenta às dificuldades de adaptação ao estudo remoto, as 
implicações para a rotina da família, bem como para os gastos. A demanda por 
alimentos aumentou, uma vez que as escolas públicas, às quais as crianças 
migrantes frequentam, fornecem mais de uma refeição. Com a inatividade 
desses espaços, todas as refeições passaram a ser feitas em casa, o que 
contribuiu para tornar ainda mais difícil as dificuldades financeiras. 

As escolas não voltam. Está a demorar. As crianças ficam em casa, 
lamentavelmente. E ainda tem a comida. Porque quando as crianças 
están na escola, lá tiene la comida. Mas agora no... E es más comida 
que precisa. Tem as dificuldades da aula por computador, e comida 
que tem que ter em casa (Jade).  

Na data da submissão deste artigo, as escolas, em sua maioria, voltaram 
à rotina, funcionando presencialmente, o que não resolveu os problemas dos 
sujeitos da pesquisa, mas começou a minimizá-los. Muitos outros desafios ainda 
poderão se impor, além dos que já estão sendo enfrentados, nesse contexto de 
incertezas sob o qual estamos vivendo, o que distancia ainda mais os sujeitos 
da pesquisa ao almejado direito à cidade proposto por Lefebvre (2006).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Este estudo se propõe a refletir sobre a principal territorialidade produzida por 
migrantes bolivianas e bolivianos na RMBH-MG ― a quadra Maura Pereira 
Andrade, no bairro Conjunto Henrique Sapori, em Ribeirão das Neves-MG ―, 
compreendendo o seu uso por esses sujeitos, a apropriação deste espaço 
público e os desdobramentos do contexto pandêmico para esta realidade. Essas 
questões foram lidas à luz das histórias das interlocutoras e dos interlocutores 
da pesquisa, analisados como sujeitos coletivos. Relações de confiança 
construídas ao longo de trabalhos de campo permitiram a horizontalidade que 
os diálogos demandam e, assim, foi possível presenciar a “territorialização da 
bolivianidade” (RIBEIRO, 2020) no recorte espacial da pesquisa, produzida com 
tanto afinco para sustentar as raízes ― mesmo que estejam tão distantes da 
terra que as sustentam ― e a integração ao novo que a migração os impele.  

A construção do conceito “territorialização da bolivianidade” é inspirada nos 
“espaços da bolivianidade” de Grimson (2006). De acordo com o autor, esses 
espaços representam a união de migrantes bolivianas e bolivianos entre eles e 
com a origem, e a produção deles vincula-se estreitamente à prática laboral na 
indústria têxtil.  

Bolivianas e bolivianos na RMBH-MG vivem, nos seus momentos de descanso, 
o seu mundo, na quadra Maura Pereira Andrade, no bairro Conjunto Henrique 
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Sapori. Nomeada “territorialidade quadra-mundo” (RIBEIRO, 2020), ela 
simboliza a presença boliviana perante a sociedade receptora, concretizando e 
evidenciando a “territorialização da bolivianidade” na RMBH-MG. Ali, os sujeitos 
da pesquisa se fazem presentes e são notados pelos nacionais. 

Também pela sua produção não se vincular estreitamente à prática laboral na 
indústria têxtil, a “quadra-mundo” vai além dos “espaços da bolivianidade” de 
Grimson (2006). Ela mantém, como nestes espaços, os sujeitos da pesquisa 
conectados à origem e promove a reunião deles em comunidade, mas, para além 
disso, ela concretiza identidades, transformando o espaço público em lugar pra 
bolivianas e bolivianos, em abrigo. Ela significa, também, organização social, 
ocupação e apropriação do espaço público, imposição de poder e visibilidade, 
resistência. Ela é, portanto, a principal expressão da cada vez mais consolidada 
“territorialização da bolivianidade” (RIBEIRO, 2020) no recorte espacial da 
pesquisa. Ela não está isenta, claro, de relações conflituosas e contraditórias, 
sobretudo por abrigar exploradores e explorados, que convivem nesta 
territorialidade. Isso só reafirma a sua importância para os interlocutores que, 
apesar disso, continuam a frequentando. 

Praticado, inicialmente, para servir de elo entre esses sujeitos ― que buscam 
não só um lazer, mas, sobretudo, segurança ― o futebol-resistência serve para 
os reunir, fortalecendo-os como grupo, e contribuindo para a produção e 
afirmação desta territorialidade. Na quadra e (também e sobretudo) a partir do 
futebol-resistência, os sujeitos da pesquisa ganham notoriedade como 
produtores de lugar e de território ― produzindo a “quadra-mundo” (RIBEIRO, 
2020), que se apresenta como o principal espaço de sociabilidade da imigração 
boliviana na RMBH-MG. 

A trágica pandemia deixa “suspensa” a “quadra-mundo” (RIBEIRO, 2020), que 
fica com seu uso proibido por decreto durante um período, para cumprir o 
necessário isolamento social para contenção da disseminação do vírus. A 
mencionada relação de confiança também permitiu que se retornasse aos 
interlocutores, remotamente, quando se assolou sobre todo o mundo a 
inesperada e assombrosa pandemia de Covid-19, viabilizando a investigação 
dos seus desdobramentos para os sujeitos da pesquisa.  

No novo contexto, sujeitos que já viviam situações de precariedade e 
invisibilidade se depararam com uma situação que conseguiu aprofundar ainda 
mais as desigualdades em uma crise socioeconômica que o Brasil parece 
abraçar ―  à deriva ― a partir das escolhas políticas no âmbito, sobretudo, do 
governo federal. A pandemia parece nos tirar os fios de esperança a que nos 
agarrávamos.  

Apesar de a pandemia ter “suspendido” o uso da “quadra-mundo” (RIBEIRO, 
2020), a territorialidade migrante se fortalece nas práticas sociais, inclusive entre 
migrantes e nacionais, neste momento de crise sanitária e econômica. Redes 
migratórias e redes sociais viabilizam o processo migratório e ajudam a sustentar 
a permanência de migrantes com a construção de laços que intensificam 
identidades e reforçam as territorialidades. E são essas territorialidades que, 
além de iluminar a presença desses sujeitos, evidenciam a dinâmica migratória 
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e a (re)configuração territorial, concretizando a “territorialização da bolivianidade” 
(RIBEIRO, 2020).  

Dessa forma, são também os momentos de crise que nos revelam a 
necessidade de enfatizar, ainda mais, a luta, a resistência, a força e os 
sentimentos que permitem alavancar outras possibilidades de conexões, 
coexistências e vivências. É nesse contexto ― que por vezes parece um 
redemoinho de tantas dúvidas ― que esta pesquisa pretende contribuir para a 
visibilidade de migrantes ― em especial, bolivianas e bolivianos na RMBH-MG 
― e, portanto, para que suas vozes ecoem e reverberem.  

Lefebvre (2008) valoriza a utopia em um mundo onde tudo é realidade, 
onde tudo é concreto e está posto hegemonicamente. “Hoje, mais que nunca, 
não existe pensamento sem utopia. Ou então, se nos contentarmos em 
constatar, em ratificar o que temos sob os olhos, não iremos longe, 
permaneceremos com os olhos fixados no real” (LEFEBVRE, 2008, p. 15). 
Sigamos em frente, utopicamente e firmes na luta pela reverberação das vozes 
migrantes e pelo alcance desses sujeitos ao direito à cidade (LEFEBVRE, 2006).  
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