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A POLÍTICA INTERNA BRASILEIRA PARA REFUGIADOS1 

Isadora d’Avila Lima Nery Gonçalves2 

 

Palavras-chave: refugiados; Brasil; Lei 9474/97 

 

Os conceitos elucidados são adotados pela política interna brasileira, possibilitando a 

análise específica acerca do instituto do refúgio no plano teórico do Brasil, bem como das etapas 

de solicitação e concessão do status de refugiado. A Lei 9.474/97 foi regulamentada com o 

intuito de criar uma política interna de acolhimento e proteção aos refugiados, partindo das 

ratificações assinadas pelo Brasil, no que consiste a Convenção de Genebra (1951), ao Protocolo 

de Nova York (1967) e a Declaração de Cartagena (1984). 

A proteção aos refugiados afirmou-se enquanto uma garantia no plano internacional 

através dos diplomas legais, assim como, nos planos regionais. Desta forma, a criação de 

mecanismos internos de reconhecimento, proteção e integração cabem respectivamente a cada 

formação territorial. No que consiste a política interna brasileira, a Constituição Federal de 

1988(CRFB/88) discorre sobre princípios fundamentais que elucidam o comprometimento com 

a proteção aos refugiados, sendo estes o princípio da dignidade da pessoa humana, elencado 

no artigo 1º, III, da CRFB/88, os objetivos fundamentais presentes no artigo 3º, e incisos, 

CRFB/88 e o artigo 5º, caput, CRFB/88, ao trazer a compreensão de que “todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes”.  

Com isso, a Constituição Federal de 1988, traz em seu texto, mecanismos legais para o 

tratamento direcionado aos migrantes, como meio de eficácia de proteção. Contudo, é preciso 

 
1 Trabalho apresentado na Mesa 11 – Políticas Migratórias e Cidadania. 
2  Universidade Federal Fluminense, Mestre, E-mail: isadlima@gmail.com. 
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compreender de que estamos falando do plano teórico de aplicabilidade da lei. Ao citar 

princípios fundamentais previstos na CRFB/88, a formulação da Lei 9.474/97 afirmou-se como 

uma legislação específica aos refugiados que tem como base legal não apenas dispositivos 

legais internacionais, mas também a própria Constituição de 1988. 

Atualmente, não se pode observar o plano teórico da Lei 9.474/97 sem relacioná-la a 

Nova Lei de Migrações 13.445/2017, pois a compreensão do sistema de reconhecimento e 

proteção estende-se a todo indivíduo que solicita refúgio no Brasil, afinal, o refúgio é uma 

espécie do processo migratório. O conceito de refugiado é complexo e dispõe de uma 

metodologia interpretativa, pois, segundo Carneiro (2017), as expressões do plano conceitual 

tem um significado doutrinário e está relacionado à teoria de proteção internacional 

estabelecida pela Convenção de 1951.  

O processo que determina e concede o status de refugiado não se limita ao simples 

reconhecimento, mas envolve políticas de acolhimento, de integração, de assistência, sendo 

assim, é um todo complexo. O artigo 1º, da Lei 9.474/97 foi objeto de análise de Carneiro (2017), 

no qual o autor propôs uma compreensão do conceito, partindo da interpretação com a qual 

podemos concordar, de que o sujeito não se torna refugiado, ele é refugiado e por isso, a 

formação territorial que o recebe tem a possibilidade de reconhecê-lo, pois o intuito é que esta 

qualidade seja constatada. Sendo assim, a natureza do reconhecimento é de caráter 

declaratório, eximindo o refugiado de ser criminalizado por entrar de forma irregular no país, 

para que então possa solicitar o refúgio.  

No contexto de grave e generalizada violação aos direitos humanos, este conceito 

integrado pela legislação brasileira, no inciso III do artigo 1º da Lei 9.474/97, foi adotado pelo 

Comitê Nacional para Refugiados (CONARE), no qual o mesmo não é adotado por dispositivos 

legais internacionais, mas é importante a sua observação enquanto uma necessidade de 

proteção aos sujeitos que estão inseridos em uma realidade de conflitos generalizados.  
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Com isso, segundo Holzhacker (2017), o reconhecimento do status de refugiado pode ser 

concedido, caso haja a comprovação da existência de um conflito generalizado, como é o caso 

da Síria, por exemplo, no qual todos indiscriminadamente foram atingidos. Se o objetivo 

consiste na proteção aos refugiados, este instituto está atrelado à proteção e garantia de direitos 

humanos, pois como afirma Ramos (2015a), se houver violação aos direitos dos refugiados, 

consequentemente haverá violação aos direitos humanos. 

Destarte, a Lei 9.474/97 e o processo de elegibilidade constituem-se em um plano teórico 

como um mecanismo de proteção aos solicitantes de refúgio e refugiados. A política interna 

brasileira ao adotar um mecanismo próprio de elegibilidade destacou-se perante a comunidade 

internacional e diferenciou-se de países que associam o instituto do refúgio ao instituto do asilo 

e que não especificam o tratamento a ser direcionado aos refugiados. Com isso, o plano teórico 

da lei interna brasileira, o comprometimento com a eficácia da integração dos refugiados e a 

celeridade no processo de elegibilidade podem ser vislumbradas na teoria, sendo o plano 

prático, uma realidade diversa do que está previsto em leis e mecanismos de eficácia de 

proteção. 

Deste modo, no plano teórico a regulamentação de uma lei específica possibilitou com 

que o Brasil se destacasse perante o plano internacional e regional de proteção aos direitos dos 

refugiados, bem como, a propositura de uma diferenciação conceitual – existente entre o 

instituto do refúgio, do asilo e do deslocamento interno – permitiu visualizar a necessidade de 

uma nova ampliação do conceito de refúgio, que pode proporcionar a eficácia de proteção a 

cada instituto em específico.  

Posto isto, a conceituação adotada pela política interna brasileira, definiu o refugiado 

enquanto o indivíduo que sofre fundado temor de perseguição e pauta-se no reconhecimento 

trazido pela Convenção de Cartagena (1984), no qual reconhece enquanto um dos pressupostos 

de elegibilidade, a realidade de violência generalizada. 
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Assim, as definições enquadradas nos pressupostos de elegibilidade, permitem observar 

o processo de solicitação de refúgio, para que então, os refugiados possam ter a qualidade 

reconhecida. Neste sentido, o processo de elegibilidade, regulamentado pela Lei 9.474/97, 

atualmente, não pode estar desassociado da Nova Lei de Migrações (13.445/2017), pois, foi 

possível observar que não pode-se trabalhar com a lei específica de refúgio de forma isolada, 

visto que, torna-se necessário um processo transparente, que tenha por objetivo - em sua 

integralidade - a eficácia na proteção dos direitos, afinal, se não reconhecida a qualidade de 

refugiado, o migrante fica condicionado a proteção da Lei 13.445/2017.  

Contudo, observar no plano teórico a política interna de acolhimento ao refúgio, permite 

apenas a compreensão dos pressupostos de elegibilidade, do processo de solicitação de refúgio, 

da atuação do órgão competente (Conare), dos direitos e deveres direcionados aos refugiados 

e solicitantes de refúgio. 
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SAÚDE EM TRÂNSITO: A CONSTRUÇÃO DA ASSISTÊNCIA AOS REFUGIADOS NA 
ATENÇÃO PRIMÁRIA NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO3 

 

Ana Carolina Maia4 
Rogerio Lopes Azize5 

 

Palavras-chave: refúgio/fluxos migratórios; antropologia da saúde; atenção primária em saúde. 

 

Este resumo objetiva apresentar a pesquisa de mestrado intitulada “Saúde em trânsito: 

o fluxo de assistência a refugiadas na Atenção Primária em Saúde (APS) no município do Rio 

de Janeiro”. Nesse trabalho, analisamos a construção de um fluxo de atendimento para a 

população refugiada no município do Rio de Janeiro, a partir da narrativa de operadores da 

saúde - gestores e profissionais da ponta do Sistema Único -  envolvidos no desenho e na 

materialização em ato de uma política de saúde para pessoas cujas experiências e 

subjetividades são marcadas pelo trânsito, por múltiplos lugares, pela experiência de migração, 

deslocamento e/ou refúgio. Entendemos que esses operadores atuam na intersecção de dois 

regimes normativos, a saber: (1) o da atenção primária em saúde, com uma conformação 

assistencial centrada no território, e (2) o do refúgio/migração, estatuto que marca os congoleses 

e congolesas que chegam ao bairro que foi lócus de meu campo etnográfico.  

 Cabem aqui alguns poucos parágrafos de contextualização do que viria a ser o nível de 

atenção primário, bem como a justificativa da escolha deste em detrimento dos serviços de 

atenção especializada como policlínicas e hospitais. A Atenção Primária em Saúde representa 

o primeiro nível de contato dos indivíduos, da família e da comunidade com o Sistema Único 

de Saúde. A noção é originada na Conferência de Alma-Ata (1978), que inaugura o debate sobre 

“Cuidados Primários em Saúde” em resposta à grave recessão mundial que à época 

 
3 Trabalho apresentado na Mesa 6 – Saúde e Imigração. 
4 Antropóloga, mestra em Saúde Coletiva pelo Instituto de Medicina Social/UERJ, E-mail: 
anacarolinamaiaufrj@gmail.com. 
5 Doutor em Antropologia Social, docente e pesquisador do Instituto de Medicina Social/UERJ. 
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comprometia os investimentos sociais, dentre eles os investimentos no setor saúde (Franco e 

Merhy, 2007). No Brasil, a Estratégia de Saúde da Família (ESF) é a “tática prioritária de 

organização da atenção básica” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012, p. 32), com recursos 

específicos condicionados à implantação da ESF nos estados e municípios. Estruturada a partir 

dos campos da epidemiologia e vigilância à saúde, a Estratégia valoriza ações coletivas de 

promoção e proteção à saúde, não mais tomando como base para o cuidado o indivíduo, mas 

sim o compreendendo como parte de uma coletividade. Perdem espaço compreensões 

individualistas sobre os estados de saúde dos sujeitos e o que se propõe de novo é pensar a 

concepção saúde-doença como um processo que dialoga flagrantemente com o contexto social 

e comunitário no qual aquele usuário dos serviços de saúde está inserido. Essa nova 

perspectiva assistencial ratificada em Alma-Ata organiza o fluxo de atenção de modo 

hierarquizado em níveis, de menor para maior complexidade, a serem realizados nos territórios 

onde os usuários moram, trabalham, vivem. Ao mesmo tempo, outros profissionais não 

médicos ganham importância na assistência: a presença de uma equipe de saúde 

multidisciplinar no âmbito da Estratégia sinaliza a mudança de foco de atenção de uma equipe 

de saúde de um “indivíduo biológico” para um “indivíduo em relação”. Se há uma inegável 

materialidade na doença, essa nova concepção assume que seus efeitos e representações são 

construídos nas interações sociais, compondo, portanto, uma dimensão simbólica.  

   Entendo, portanto, que o âmbito da Atenção Primária comporta uma prática bastante 

sui generis: ao transbordar o cuidado para fora dos muros da clínica, objetivando compreender 

o usuário em sua relação com a comunidade, a atuação das equipes de saúde da família frente 

à população refugiada aproxima-se do que Geertz (1989) chama de uma “teoria interpretativa 

da cultura”. Ao precisar lidar com as representações dos refugiados sobre seus estados de 

saúde para assisti-los, os profissionais precisam compreender o sentido das piscadelas dos 

refugiados. Se Geertz afirma na mesma obra que “a cultura é pública porque o significado o é”, 

me pareceu estratégico fazer pesquisa no nível de atenção que precisa, a despeito de sua 
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classificação como um nível de “baixa complexidade”, desempenhar papel bastante complexo: 

o de alocar as demandas em saúde dos refugiados em uma teia de signos cujos significados 

nem sempre são públicos para os trabalhadores das Clínicas da Família. Um exemplo do campo 

pode ilustrar este argumento: o gerente da unidade de saúde na qual pesquisei me relata a 

demanda de um congolês que chegou à unidade com queixa de “dor na vista”. Encaminhado 

ao oftalmologista, seus exames não apresentaram qualquer anormalidade. Algo intrigados com 

a queixa, a equipe investigou e acabou por descobrir que a queixa era, nas palavras do gerente, 

“muito mais social, muito mais sentimental do que uma questão patológica.” O refugiado tinha 

visto algo que o incomodou, traduzindo sua queixa na consulta em “dor na vista”. 

Dessa forma, me interessa compreender como o marcador nacionalidade se relaciona 

com o desenho da política de saúde para os refugiados no âmbito da APS. O espaço territorial 

- o distrito sanitário - que é o lócus operacional das ações das equipes de saúde é delimitado de 

acordo com um perfil homogêneo de condição socioeconômica de sua população, que define o 

seu grau de riscos à saúde. Dessa forma, as fronteiras emergidas no campo - administrativas, 

mas também simbólicas - organizam a relação entre refugiados e serviços de saúde. Como se 

dá a incorporação refugiada à saúde pública de um território que outrora não se via 

confrontado com uma nova população migrante e que, a todo momento, confronta essa 

população com outras territorialidades? Que respostas são elaboradas para a assistência a essa 

população quando noções organizativas da Atenção Primária como vínculo, adscrição 

territorial ou distrito sanitário, altamente centradas no território, são colocadas em cheque com 

a chegada da população refugiada naquela localidade? Quais são as conformações existentes 

entre regime da saúde e regime do refúgio no serviço de saúde analisado? 

Para melhor ser capaz de responder a estas questões, entrevistei gestoras da 

superintendência de Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde e dois gerentes de 

unidades básicas de saúde, para entender, a nível central, como a resposta a questão dos 

refugiados no território estava sendo construída. Meu espaço etnográfico inclui também uma 
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Clínica da Família em região periférica da cidade, escolha tributária de repetidas sinalizações 

sobre a concentração de congoleses na área de atuação da Clínica. Este movimento de ajuste 

das nossas lentes para o nível da micropolítica é frutífero porque nos leva ao âmbito da política 

em ato na ponta dos serviços, além de evidenciar uma heterogeneidade de percepções acerca 

da população refugiada dentro do guarda-chuva a que chamam de Equipe de Saúde da 

Família.  

Aprovada pelos Comitês de Ética do Instituto de Medicina Social da UERJ e Comitê da 

Secretaria Municipal de Saúde/RJ, esta pesquisa acessou seus interlocutores a partir de uma 

informante privilegiada que oportunizou minha aproximação com a gerência da UBS.  

Reflexões antropológicas têm o poder de fazer emergir categorias do campo, que, longe 

de se restringirem à abstração teórica, traçam fronteiras que conformam vivências e 

experiências e informam o mundo das práticas, se colocando de forma indelével no cotidiano 

de todos os sujeitos. Quando essas fronteiras são capazes de incidir sobre os processos de saúde 

e doença de uma população, torna-se mister analisá-las.  

As categorias emergidas no campo são, elas próprias, demarcadores de fronteiras dentro 

do universo analisado, fronteiras que não se limitaram a circunscrever apenas distritos 

sanitários ou municípios vizinhos. A noção de território, cara aos regimes da saúde e do 

refúgio, é chave empírica no para pensar a gestão de corpos refugiados que idealmente 

estariam fixados em pontos administráveis pelo poder estatal. A APS confronta a população 

refugiada com novas noções de saúde e territorialidade, que tem implicações na integração 

dessa população e, especificamente, nos estados de saúde desses indivíduos. Procuro 

demonstrar e analisar as tensões, negociações e conjugações constituintes do processo de 

construção de um olhar estatal mais sensível à questão da presença refugiada no município. 

Nesse processo, verifiquei que a APS é peça fundamental para a conjugação – tensionada – 

entre espacialidade do refúgio e espacialidade do sistema único de saúde. É próprio deste nível 

de atenção uma maior porosidade maior às especificidades das populações e formulação de 
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respostas mais rápidas a nível local; isso se concretiza na notável capacidade da Atenção 

Primária em Saúde de se aliar às redes comunitárias refugiadas e ser capaz de acessar essa 

população, trazendo-as para o mapa da saúde pública do município.  

Capturar um sujeito em trânsito, fugidio, que se não se fixa em um território, que carrega 

em si mesmo fronteiras e territórios próprios e móveis: essa é o grande desafio de todos os 

braços estatais que lidam com a integração da população refugiada. Na saúde, parece ser a 

Estratégia de Saúde da Família a tática que melhor é capaz de responder a este objetivo. 
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APROXIMAÇÕES AOS ESTUDOS SOBRE BIG DATA E MIGRAÇÕES6 

 

Leonardo Magalhães Firmino7 
María del Carmen Villarreal Villamar8 

 

Palavras-chave: big data; migrações; redes sociais; data analysis.  

 

Introdução 

Desde finais do século XX, o big data tem emergido como uma das principais tendências 

tecnológicas do nosso tempo. O big data afeta diretamente ou indiretamente todos nós com 

atividades quotidianas como fazer ligações telefónicas, usar as redes sociais e realizar pesquisas 

online ou retirar dinheiro de um caixa eletrônico. Os grandes volumes de informações gerados 

nestes contextos podem ser usados para estudar e entender como funcionam diversos 

fenômenos e também ajudar a criar novas ferramentas e conhecimentos que contribuam para 

o bem-estar social, mas também para reforçar a segurança e o controle de fronteiras.  

A ideia que os dados possam servir para entender melhor uma situação e orientar 

tomadas de decisão e a formulação de políticas públicas não é nova. O que muda na era da 

internet e do big data é o volume de dados à disposição e a crescente necessidade de interpretá-

los para poder entender seu significado real. Neste cenário, o objetivo desta pesquisa em 

andamento é mapear os estudos sobre big data e migrações com o intuito de traçar um 

panorama sobre a aplicação desta tecnologia, suas potencialidades e desafios no estudo dos 

deslocamentos humanos.  

 
6 Trabalho apresentado na Mesa 4 – Migração, Imprensa e Coletivos.  
7 Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Doutorando em Comunicação Social, e-mail:  
leonardo_firmino@msn.com.  
8 Doutora em Ciência Política pela Universidade Complutense de Madrid (UCM).  pela Universidade Federal do 
Rio de Janeiro e Pesquisadora do Grupo de Relações Internacionais e Sul Global (GRISUL)/UNIRIO, Pós-
doutoranda em Ciência Política, e-mail: mariavillarreal85@gmail.com. 
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A importância da aplicabilidade do big data no estudo das migrações, bem como 

complemento de metodologias tradicionais ou como nova fórmula de análise, vem 

aumentando como resultado do volume dos fluxos de população e dos avanços dos estudos 

desta área. De acordo com a Organização Internacional das Migrações (OIM, 2018, p. 17), 244 

milhões de pessoas eram migrantes em 2015, o que representa o 3,3% da população mundial. 

Embora estes fluxos sejam significativos, mas não majoritários se comparados com a população 

não migrante, desde começos do século XXI, os deslocamentos humanos têm se tornado um 

dos fenômenos mais debatidos e politizados a nível global.  

Big data: do que estamos falando?  

O big data surgiu nos anos noventa, mas é um fenômeno considerado ainda novo em 

alguns campos. O termo, usado como sinônimo de dados massivos (Mayer-Schönberger 

Cukier, 2013) surgiu perante a dificuldade de representar graficamente conjuntos de dados 

muito grandes e se usa para falar de diversos conceitos como grandes quantidades de dados, 

análise de redes sociais, ferramentas de última geração para o tratamento de dados, dados em 

tempo real e outros conceitos. Contudo, não existe uma única definição do termo. De acordo 

com Acharjya e Kauser (2016, p. 511), o big data geralmente define uma “coleção de grandes e 

complexos conjuntos de dados difíceis de processar com o uso de ferramentas tradicionais de 

gestão de bases de dados ou com instrumentos de processamentos de dados”.  

O big data é resultado de uma nova fase na geração, administração e análise de dados 

após a chegada da internet. Neste sentido, o big data não é uma tecnologia e sim uma 

combinação de tecnologias que tem a função de facilitar a administração de grandes volumes 

de dados. Com efeito, antes da internet, as empresas eram geralmente autônomas e 

administravam suas próprias bases de dados, mas hoje as máquinas e as pessoas (mediante o 

uso da web, atividades com biometria, transações bancárias ou dispositivos GPS) produzem 

seus próprios dados, protegidos ou não por leis de privacidade. Estes dados são produzidos de 

forma continua e cada vez com mais velocidade e são dificilmente processáveis pelo seu 
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volume, velocidade e variedade, precisando de profissionais qualificados e especializados em 

data analysis para sua administração, estudo e interpretação.  

Hoje os dados globais estão disponíveis em formato estruturado, semiestruturado e não 

estruturado e precisam de algoritmos inteligentes capazes de extrair valor. O objetivo 

primordial do big data é processar dados com alto volume, velocidade, veracidade e variedade 

utilizando heterogêneas técnicas tradicionais e de inteligência artificial (Acharjya, Kauser, 2016, 

p. 511). As informações ou valor obtido do big data são o resultado das correlações entre dados 

mediante a descoberta de padrões, preferências, indicadores e tendências e são aplicáveis à 

diversas áreas, dentre elas o estudo das migrações internas e internacionais.  

O Big data aplicado aos estudos sobre migrações: um campo ainda em construção 

A aplicação do big data ao estudo da mobilidade humana ainda é um campo incipiente, 

mas em linha geral, os estudos sobre este fenômeno se dividem entre aqueles que procuram 

entender o fenômeno das migrações (internas e internacionais) e explicar suas características e 

causas e aqueles que buscam decifrar os impactos e percepções de heterogênea natureza 

provocados por este fenômeno. Estas análises podem ser feitas tanto a partir do estudo de 

tecnologias de geocalização resultado do uso de telefone celular, redes sociais, GPS, etc., assim 

como através de informações geradas mediante transações financeiras como o envio de 

remessas ou através do registro de procura de informações em plataformas digitais sobre 

destinos específicos.  

Um caso recente do uso do Big Data para estudar as migrações internas é, por exemplo, 

o realizado pela equipe do Grupo de Sistemas Complejos (GSC) da Universidade Politécnica de 

Madrid (Martín-Gutiérrez et al., 2016). No estudo, os pesquisadores realizaram uma cartografia 

dos padrões migratórios internos do Senegal através dos dados geolocalizados (call details 

records) de telefonia móvel de nove milhões de usuários em combinação com imagens de 

satélite. Para tanto, a análise considerou as particularidades socioeconômicas, climáticas, 

culturais e religiosas do Senegal. Os resultados evidenciaram que existe uma clara correlação 
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entre um aumento das chamadas telefónicas e os fluxos migratórios internos com atividades 

agrícolas e festas religiosas islâmicas que se realizam no país durante alguns meses do ano. 

Além de ter evidenciado a potencialidade deste tipo de pesquisas em países do Sul, o uso destes 

dados pode ser utilizado para conhecer os padrões de comunicação e mobilidade da população 

e, neste sentido, pode ser útil para prever catástrofes naturais e ter informação adicional para 

administrar recursos em situações extremas. Contemporaneamente, esta tipologia de 

informações pode contribuir a desenhar, implementar e avaliar melhor programas de 

desenvolvimento e políticas públicas em áreas como a saúde, a segurança alimentar ou a 

infraestrutura.  

Junto aos registros resultado da utilização do aparelho telefônico, o uso das redes sociais 

também oferece crescentes volumes de informações que podem ser aplicadas ao estudo dos 

deslocamentos de população. Um trabalho relevante a este respeito foi o realizado por 

Hofleitner et al. (2013) no marco do Facebook Data Science que estudou dados agregados e 

anônimos de todos os usuários de Facebook que descrevem sua cidade natal e atual no seu 

perfil e analisou a migração coordenada entre estes lugares, destacando como os dados desta 

rede social podem ser utilizados para estudar a mobilidade humana e mapear as migrações 

internas e internacionais. Outro exemplo do uso de redes sociais é a pesquisa de Fiori et al. 

(2017) sobre o uso da rede social twitter para estimar a relação entre migração de curta e longa 

duração, considerando diversas escalas temporais e espaciais. Ao longo do período 2010-2016, 

os autores analisaram os tweets georreferenciados de 62.000 usuários para estimar os fluxos de 

migração interna nos Estados Unidos com variados intervalos de tempo e duração. Os 

resultados da pesquisa foram expressos em curvas de migração que expressam estimativas 

probabilísticas sobre a mobilidade de curta e longa duração. Tais conclusões abrem novos 

caminhos para a pesquisa demográfica e para testar as teorias sobre migrações com o uso de 

dados empíricos, assim como novas oportunidades para aprimorar os instrumentos de coleta 

de informações sobre mobilidade humana.  
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Outra aplicação recente do uso de big data nos estudos sobre migrações é o realizado no 

marco do Projeto Missing Migrants das Nações Unidas. Na pesquisa realizada por Hoffmann et 

al (2017), o big data é utilizado para compreender os padrões de resgate de migrantes e 

refugiados no Mediterrâneo central, mediante a combinação de duas tipologias de dados: 

aqueles obtidos com o sistema de identificação que revela padrões de busca e operações de 

resgate e dados de transmissão sobre alertas marítimos que visibilizam os migrantes e 

refugiados em perigo. Estes dados podem complementar as informações existentes sobre 

mortes, desaparições e resgastes de migrantes, ao passo que podem potenciar as políticas de 

proteção de pessoas e ajuda humanitária.  

Mais exemplos recentes sobre a aplicabilidade do big data para o estudo das migrações 

são o estudo que analisou os logins de contas de e-mail a partir de endereços IP em diferentes 

localizações geográficas para compreender o turismo e os fluxos migratórios (State, Weber, 

Zagheni, 2013); a análise do volume de consultas de pesquisa on-line para estimar o interesse 

de migração para a Austrália (UN Global Pulse, 2014), a pesquisa que examina o uso de dados 

postais para rastrear fluxos de comunicação entre os países e o bem-estar econômico substituto 

(Hristova et al., 2016) e o estudo do genoma do Ebola que traça a geografia da evolução da 

epidemia associada à mobilidade humana (Dudas et al., 2017).  

Considerações finais 

O big data e sua aplicação em áreas como a saúde, a administração pública ou em campos 

interdisciplinares oferece um complemento para os dados obtidos através de metodologias 

tradicionais, além de oferecer novas possibilidades e formas de fazer pesquisa. O campo dos 

estudos migratórios não é uma exceção e tanto através do uso de telefones, redes sociais ou das 

buscas realizadas na internet, assim como do envio de remessas e transferências bancárias ou 

dos avisos emitidos por sistemas de monitoramento são várias as vantagens que o big data 

oferece para ampliar nossos olhares sobre os deslocamentos de população. Estes estudos 

aplicados para uma melhor compreensão de migrações internas ou internacionais, de caráter 
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voluntário ou forçado, podem fornecer modelos explicativos, indicadores, tendências e 

formulas probabilísticas que contribuam à formulação de políticas e medidas favoráveis aos 

migrantes. Contudo, também existem numerosos desafios respeito ao risco de utilizar esta 

tecnologia para reforçar, sobretudo, as formas de controle e regulação dos fluxos migratórios 

por parte dos Estados, assim como para vulnerar os direitos dos migrantes respeito à, por 

exemplo, a privacidade dos seus dados. Outros desafios deste campo ainda em construção são 

de caráter metodológico e se referem à veracidade e limitações dos dados na hora de 

desenvolver modelos e generalizar conclusões, assim como à problemas de compartilhamento 

de dados por parte de empresas e organizações ou ao uso efetivo de técnicas computacionais 

para a sua análise.  
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 A “LACUNA DISCURSIVA” DE CZAIKA E DE HAAS:  
UMA LEITURA SOBRE O DISCURSO ANTI-IMIGRAÇÃO EM RORAIMA9  
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  Frente a intensificação recente do fluxo migratório de venezuelanos com destino ao 

Brasil, este trabalho tem como proposta a análise do discurso adotado por Suely Campos, 

governadora de Roraima pelo Partido Progressista (PP), sobre a questão migratória no estado 

que tem sido a principal porta de entrada de venezuelanos no país. Para tal, o estudo se valerá 

do aporte teórico desenvolvido por Mathias Czaika e Hein de Haas (2013) a respeito da eficácia 

de políticas migratórias. O que apresentamos é a análise, a partir desse modelo teórico, sobre a 

“lacuna” existente entre o discurso interpelado pela governadora de Roraima e os 

constrangimentos impostos pela legislação ou, nos termos dos autores, pela “política 

migratória no papel”. Neste modelo , a “lacuna discursiva”  é uma das três lacunas sob as quais 

a eficácia das políticas migratórias está submetida. 

Czaika e de Haas desenvolvem seu modelo teórico a partir do debate controverso 

existente no meio acadêmico a respeito da eficácia das políticas migratórias levada a cabo por 

estados de democracias liberais12. Para alguns autores13, os Estados falham nas suas tentativas 

 
9 Trabalho apresentado na Mesa 11 – Políticas Migratórias e Cidadania. 

10FGV-EASP, Mestranda em Administração Pública e Governo, camilabreitenvieser@gmail.com. 

11 FGV-EASP, Mestranda em Administração Pública e Governo, ju.tubini@gmail.com. 

12 Apesar do foco analítico e empírico ter sido desenvolvido a partir das políticas migratórias de país ocidentais, de democracia 
liberal, os autores ressaltam que o modelo tem potencialidade para aplicação em outros contextos (CZAIKA, DE HAAS, 
2013, p. 505). 

13 Bhagwati, 2003; Castles, 2004; Cornelius et al, 2004; Duvell, 2005 são citados por Czaika e De Haas (2013). 
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de regulação e restrição da migração, apesar dos esforços crescentes e recentes. Já outros 

autores14 contrabalanceiam essa visão cética sobre a eficácia das políticas migratórias, 

apresentando três argumentos: (a) a efetividade da implementação das políticas migratórias e 

a facilidade da identificação de imigrantes “irregulares” têm aumentado; (b) a exigência de 

vistos e o controle mais rigoroso de fronteiras têm dificultado o acesso de imigrantes pobres a 

países com melhores condições socioeconômicas; e, (c) estudos empíricos têm demonstrado 

que a magnitude e a composição dos fluxos têm sido afetadas pelas políticas migratórias. 

Para Czaika e De Haas (2013), a controvérsia se instala porque há, em primeiro lugar, 

uma confusão na delimitação conceitual sobre o que é política migratória. Eles as definem 

enquanto aquelas estabelecidas para influenciar o comportamento de populações-alvo 

(potenciais imigrantes) em determinada direção. São “leis, regulações, e medidas que os 

estados nacionais formulam e implementam com o objetivo (implícito ou explícito) de alterar 

o volume15, a origem e composição16 interna dos fluxos migratórios” (Czaika; De Haas, 2013, p. 

503, tradução nossa17). A eficácia da política migratória depende de fatores como o discurso 

sobre ela, os objetivos implícitos na legislação e a implementação da política.  

A partir dessa definição, um elemento observado é a discrepância entre os objetivos 

públicos (explícitos) próprios da retórica política e os objetivos reais (implícitos) relacionado 

 
14Bonjour, 2011; Brochmann e Hammar, 1999; Geddes, 2003; Broeders e Engbersen, 2007 são citados por Czaika e De Haas 
(2013). 

15 Por “volume”, os autores compreendem os níveis numéricos de imigração, podendo uma política migratória promover o 
aumento, a diminuição ou a manutenção do nível existente. Uma forma de controle de volume é a imposição de “quotas 
migratórias” como as empregadas pelos Estados Unidos e Austrália (Czaika; De Haas, 2013, p. 489). 

16 Podem ser elencados como mecanismos de determinação da composição dos fluxos migratórios: 1) o favorecimento de 
imigração intra blocos regionais (União Européia; Mercosul, por exemplo) em detrimento da imigração Sul-Norte global; 2) 
Políticas Seletivas - como as que promovem a entrada de imigrantes qualificados, priorizando, portanto, classes sociais mais 
alta, ou ainda as políticas de facilitação de imigração de descendentes, como no caso da Alemanha e do Japão, que acabam 
por fazer uma seleção étnica da população imigrante. 

17 “laws, regulations, and measures national states design and implement with the (implicitly or explicitly) stated objective of 
altering the volume, origin, and internal composition of immigration flows” 
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com a acomodação de diversos interesses conflitantes18 que existem sobre a temática 

migratória. Essa competição de interesses permite afirmar que os objetivos da política 

migratória não são singulares, mas acomodam simultaneamente interesses conflitantes entre 

si. 

Para os autores, a política migratória pode ser conceitualizada em quatro níveis: (1) o do 

discurso da política pública; (2) o da legislação; (3) o da implementação; e, (4) o dos efeitos 

(resultados). A divisão nesses níveis permite observar três lacunas da política migratória: (I) a 

lacuna discursiva - ou seja, a discrepância entre os discursos públicos e a legislação; (II) a lacuna 

de implementação - que consiste na disparidade entre as legislações e a implementação; e, (III) a 

lacuna da eficácia - entendida como a medida em que as políticas implementadas podem afetar 

os fluxos migratórios. Cada uma dessas lacunas podem ser consideradas individualmente, 

contudo, se agregadas entre si podem significar um amplo abismo entre os discursos e as 

práticas da política migratória. No caso analisado, é possível observar a discrepância entre o 

discurso político da governadora de Roraima, Suely Campos e a legislação nacional.  

Antes de mais, apresentamos uma breve caracterização do fluxo migratório de 

venezuelanos, a fim de expor a situação no estado de Roraima. Decorrente de dificuldades 

econômicas e políticas que se desenvolvem no país desde 2013, a Venezuela enfrenta hoje um 

cenário de radicalização política entre oposição e governo, que contribui para uma crise 

humanitária marcada por escassez de alimentos, produtos de higiene e medicamentos. Nesse 

contexto, desde 2015 cerca de 1,6 milhões de venezuelanos emigraram do país19, o equivalente 

a 5% de sua população. Destes, a maioria partiu rumo à países como Colômbia, Peru e Equador. 

Parte deles, no entanto, se desloca rumo ao Brasil e neste território ingressa por Pacaraima, 

 
18 Como na maioria das políticas públicas, “Migration policies are typically a compromise between multiple competing 
interests” (Czaika; De Haas, 2013, p. 491). 

19  Folha de São Paulo (2018). Democracia na Venezuela é única solução para crise, diz embaixador brasileiro. Disponível 
em: <https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/09/democracia-na-venezuela-e-unica-solucao-para-crise-diz-embaixador-
brasileiro.shtml>. Acesso em 25 ago. 2018.  

https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/09/democracia-na-venezuela-e-unica-solucao-para-crise-diz-embaixador-brasileiro.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/09/democracia-na-venezuela-e-unica-solucao-para-crise-diz-embaixador-brasileiro.shtml
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município do estado de Roraima, localizado a cerca de 200km de sua capital, Boa Vista. Dados 

indicam que pouco mais de 127 mil venezuelanos entraram no Brasil, no entanto, apenas 46% 

deles continuam no país20.  

Em sua gestão, Suely Campos vem adotando discurso em que defende a restrição da 

entrada destes imigrantes no país, justificada pela necessidade de controle sanitário e policial 

– atribuindo ao fluxo de imigrantes a disseminação de doenças e o aumento dos índices de 

criminalidade no estado -, e marcado por postura antagônica ao governo federal, acusando-o 

de omissão. Nessa toada, a governadora assinou Decreto nº 25.681, que restringia o acesso aos 

serviços públicos pelos imigrantes venezuelanos e pediu à Justiça o fechamento temporário da 

fronteira. Em ambos os casos, as tentativas da governadora foram barradas por decisões 

contrárias do STF, que alegou inconstitucionalidade. 

Segundo Czaika e Haas (2013), a lacuna discursiva pode acontecer por causa de três 

fatores principais: (i) a política migratória é influenciada diretamente pelos distintos propósitos 

e agendas de partidos políticos e de grupos de interesses, sendo muitas vezes o resultado do 

processo político; (ii) restrições políticas, econômicas e legais acabam por limitar as opções da 

política pública21; (iii) os discursos sobre imigração costumam ser amplos e generalistas, 

enquanto na prática a política migratória normalmente é específica para grupos específicos. 

No caso de Roraima, a lacuna fundamenta-se, principalmente, nos dois primeiros 

fatores. No que tange ao primeiro fator, Roraima ganhou destaque nos noticiários e na agenda 

política em um ano especialmente importante de eleições para presidente, governadores, 

senadores, deputados federais e estaduais (ou distrital). Nesse contexto, o estado se 

transformou em espaço para disputas políticas que envolvem Suely Campos, candidata à 

reeleição ao governo, Romero Jucá (PMDB), atualmente candidato à reeleição para o Senado e 

 
20 Jornal Estado de Minas (2018). Cerca 54% dos venezuelanos que entraram no Brasil deixaram o país. Disponível em:  
<https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2018/07/17/interna_politica,974037/cerca-54-dos-venezuelanos-que-entraram-
no-brasil-deixaram-o-pais.shtml>. Acesso em 25 ago. 2018. 

21  Um exemplo dessas restrições é a legislação internacional. 

https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2018/07/17/interna_politica,974037/cerca-54-dos-venezuelanos-que-entraram-no-brasil-deixaram-o-pais.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2018/07/17/interna_politica,974037/cerca-54-dos-venezuelanos-que-entraram-no-brasil-deixaram-o-pais.shtml
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até então líder do governo no Senado Federal e vice-líder no Congresso Nacional, e o Palácio 

do Planalto. A lentidão do governo federal na estratégia de interiorização desta população, que 

até o momento deslocou apenas algumas centenas de imigrantes para outros estados e 

municípios, pode contribuir para a manter e até mesmo intensificar essa crise.  

No caso das restrições políticas, econômicas e legais que atuam como limitadores, 

ressalta-se a incompatibilidade entre as falas da governadora e instrumentos legais como a 

própria Constituição Federal, que determina a igualdade entre nacionais e imigrantes, garante 

a universalidade da cobertura e do atendimento a seguridade social, entendida enquanto o 

conjunto integrado de ações destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência 

e à assistência social, e garante também o acesso universal e igualitário à saúde22. Para além das 

previsões constitucionais, a governadora adota em seus discursos postura que infringe a Lei 

13.445/2017 (Nova Lei de Migração), o Estatuto do Refugiado, a Resolução Normativa nº 

126/2017 e a Portaria Interministerial nº 9/2018. O mesmo se observa nas iniciativas promovidas 

pela governadora, que tiveram resultado inócuo em termos de serem desenvolvidos enquanto 

políticas, tampouco tiveram respaldo das demais instâncias da administração pública: o 

Ministério de Direitos Humanos e o Ministério Público Federal foram ativamente contra as 

iniciativas da governadora23. 

A partir do quadro teórico aportado por Czaika e Haas, observa-se  que a existência de 

lacuna discursiva no caso analisado garante a manutenção dos direitos da população imigrante, 

uma vez que as contingências da situação apresentadas anteriormente são os mecanismos que 

efetivamente impedem a implementação de medidas restritivas e a violação dos direitos dos 

imigrantes venezuelanos por parte do governo estadual de Roraima. 

   

 
22 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro 
Gráfico, 1988.. Art. 5, Art. 194 e Art. 196, respectivamente. 

23 O Ministério Público Federal emitiu nota pública sobre o assunto, disponível em: 
http://midia.pgr.mpf.gov.br/pfdc/hotsites/diversos/Nota-Publica-Venezuelanos-RR.pdf  

http://midia.pgr.mpf.gov.br/pfdc/hotsites/diversos/Nota-Publica-Venezuelanos-RR.pdf
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MIGRAÇÃO E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO:  
PESQUISA DOCUMENTAL E NETNOGRÁFICA COM MIGRANTES24 

 

Carolina Tavares da Silva Louback25 

 

O contexto atual, em que as imigrações se dão, não é mais o mesmo do passado devido 

ao processo de globalização da economia, ao aumento da facilidade de mobilidade das pessoas 

e a grande transformação causada pelas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). Não 

mais as longas esperas por notícias e informações de parentes e amigos distantes e as 

expectativas carregadas de ansiedade por não saber nada ou bem pouco sobre o novo país. 

Através da internet, é possível acessar o Google Maps e ver, mesmo antes de sair de seu país, as 

ruas, as casas e a cidade onde passará os próximos anos de sua vida. Com apenas um click, o 

imigrante do século XXI obtém informações e dicas nos diários virtuais (blogs) de compatriotas 

já adaptados, amenizando a sua angústia antes de migrar, além de poder falar, ouvir e ver em 

tempo real seus amigos e familiares que ficaram no país de origem, propiciando a experiência 

de estar aqui e lá ao mesmo tempo. Além desse uso, que já se tornou costumeiro na vida dos 

imigrantes, a internet tem facilitado o contato com as comunidades on-line de imigrantes e, por 

meio destas, vem possibilitando a formação de redes sociais e de apoio estabelecidas entre eles. 

 A TIC não somente transformou a vida dos imigrantes, mas também dos pesquisadores, 

tendo em vista que na internet circulam constantemente enormes volumes de informação, que 

servem como uma indispensável fonte de pesquisa, pois representam um importante acervo 

de dados à disposição, com extrema facilidade, de quem estiver interessado. As informações 

são atualizadas com maior frequência, podem ser muito detalhadas, possuem links 

relacionados, podem ser buscadas por meio de artigos indexados, não possuem limitações 

 
24 Trabalho apresentado na Mesa 4 – Mobilidades Transnacionais, Territórios e Identidades. 
25 Doutora em Psicologia Clínica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.   
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geográficas ou de horário de acesso às fontes, permitindo que a pesquisa seja realizada em 

qualquer parte do mundo (GEHRKE, 2002).  

E assim por meio da Web, a internet permite que os pesquisadores de todo o planeta 

possam trocar mensagens e informações, acessar jornais, revistas, instituições de pesquisas e 

entidades culturais que estejam na rede (SEVERINO, 2013). Além do que o processo de 

pesquisa pode acontecer na internet, por meio da internet ou a respeito da internet. 

Com base no que expomos, unimos estes dois vieses, migração e TIC, tanto em nossa 

pesquisa de mestrado (LOUBACK, 2012), como na tese de doutorado (LOUBACK, 2017) e 

pretendemos apresentá-los.  

Na Dissertação A conjugalidade intercultural de brasileiras: uma análise sistêmica de posts em 

blogs (LOUBACK, 2012), realizamos uma pesquisa documental (SEVERINO, 2013 e SÁ-SILVA 

et al 2009) utilizando como material de análise o conteúdo dos posts de 10 blogs de brasileiras 

casadas com estrangeiros (domiciliadas fora do Brasil), que ainda não haviam passado por 

nenhum tratamento analítico, sendo considerados como fontes primárias, servindo como 

matéria-prima desta investigação.  

O objetivo desta dissertação foi de contribuir para o entendimento dos processos 

implicados na formação de casais e famílias interculturais. Para tanto foram adotados dois eixos 

temáticos, a priori – a migração e a relação com a cultura estrangeira, e o relacionamento 

conjugal e familiar intercultural. O material colhido foi submetido à análise qualitativa 

categorial (BARDIN, 1977), segundo o critério de analogia, procedendo-se também à 

interpretação do conteúdo; posteriormente foram tratadas as semelhanças e especificidades do 

material categorizado. 

A análise documental constitui uma técnica importante na pesquisa qualitativa, seja 

complementando informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspectos novos de 

um tema ou problema. O trabalho de análise se inicia com a coleta dos materiais, não se 

tratando de uma acumulação cega e mecânica: à medida que colhe as informações, o 
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pesquisador elabora a percepção do fenômeno e se deixa guiar pelas especificidades do 

material selecionado (LÜDKE e ANDRÉ, 1986). 

As fontes documentais têm sido divididas em arquivos públicos e arquivos particulares; 

e no caso dos post em blogs trata-se de arquivos particulares, o que suscita um questionamento 

ético deste material. Em primeiro lugar, deve-se considerar que a cisão entre o que é público e 

o que é privado na internet não é simples. Segundo Eysenbach e Till (2001) que tratam das 

implicações éticas da pesquisa via internet e de material situado na rede, há diferenças 

psicológicas entre a exposição na internet, ou seja, não se pode assumir que todos buscam 

visibilidade, nem que seus argumentos são meros documentos. Orientam neste caso, 

considerar os níveis de privacidade estimada quando o acesso ao material exige registro; por 

exemplo, para participar de um fórum, este material pode ser considerado como privado; ao 

contrário, o número de usuários (reais ou assumidos) determina quão público pode ser um 

documento on-line.  

Optamos por seguir a recomendação destes autores que afirmam que mesmo se uma 

determinada comunidade se considere privada – em nosso caso um blog que fala do 

relacionamento conjugal de seu autor - não é necessário consentimento informado para análises 

passivas, isto é, de material disponível para o público e produzido sem a intervenção do 

pesquisador. Este material deve ser considerado um documento livre da demanda de 

consentimento informado. No entanto, por se tratar de um relato íntimo, consideramos 

necessário ter contato e solicitar a concordância dos bloggers para realizar a análise de seus posts. 

A Tese que realizamos, Entre a tradição e a tradução: um estudo de caso de uma associação de 

pais imigrantes brasileiros na Espanha (LOUBACK, 2017), teve como objetivo geral compreender 

o funcionamento de uma associação de pais imigrantes brasileiros na Espanha, tratando-se de 

uma pesquisa qualitativa, de abordagem sistêmica, cujos acesso e realização se deram por meio 

da internet, tendo como estratégia metodológica o estudo de caso instrumental.  
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Por se tratar de uma comunidade específica, se caracterizou como um estudo etnográfico 

que, de acordo com Severino (2013, p. 119), “visa compreender, na sua cotidianidade, os 

processos do dia a dia em suas diversas modalidades. Trata-se de um mergulho no 

microssocial, olhado com lentes de aumento...”, sendo na sua natureza, “descritivo por 

excelência”. Mas, considerando que a existência, o acesso e a realização da pesquisa se fizeram 

por meio de TIC, de fato, o estudo pode ser denominado netnográfico. A definição de 

netnografia remonta à década de 1990, mais voltada ao estudo das características de consumo 

de comunidades on-line. Atualmente, é considerada uma adaptação da etnografia ao estudo 

de comunidades on-line em geral, sendo a netnografia considerada sinônimo de “etnografia na 

internet” (KOZINETS, 2002, p. 61) ou, ainda, mais atualmente, como a “prática on-line da 

etnografia” (KOZINETS, 2006, p. 279), cuja principal diferença entre ambas é que a netnografia 

parte da observação do discurso textual no contexto on-line. 

 Nesta pesquisa, além dos dados recolhidos através de entrevistas não-diretivas 

realizadas com a diretoria da Associação via Skype, fizemos uma observação netnográfica do 

site e do funcionamento da fanpage da Associação no Facebook, percorrendo todas as publicações 

realizadas, desde a mais recente à mais antiga. Por indicação da presidente, fomos adicionadas 

ao grupo fechado da Associação no Facebook realizando a partir de então uma observação 

participativa, e pudemos falar desta pesquisa, convidando os pais para responderem um 

questionário. Posteriormente, realizamos a análise dos documentos postados, todos 

relacionados ao Brasil e à cultura brasileira.  

Ambas as pesquisas constataram que a internet foi usada como fonte de promoção da 

saúde para a imigrante, servindo como ponte para manutenção do contato com a rede social 

de apoio que deixaram no país de origem (família e amigos) e para tecerem novas redes, aqui 

ou lá, superando distâncias, aproximando geograficamente. A internet vem a ser um dos meios 

mais eficazes de comunicação e manutenção de vínculos dentro do contexto migratório, já que 

os imigrantes se encontram longe do país de nascimento, da família e dos amigos e estão 
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buscando integrar-se à nova realidade no país de migração, tendo pela frente desafios a 

enfrentar em relação a uma nova cultura e língua, e frequentemente com poucos recursos. É 

através da internet que as comunidades ou associações de imigrantes se fazem achar. Sem 

dúvida, um apoio potencialmente inestimável para a vida dos que migram. Além do que, a 

conexão estabelecida pela internet possibilita que a informação chegue em tempo real, fazendo 

com que a família e os amigos possam acompanhar e participar de todo o processo de migração. 

Assim, a internet pode ser considerada como uma importante fonte na transmissão e 

preservação dos afetos.  

Por meio das mídias-sociais, no caso da dissertação de mestrado (LOUBACK, 2012), 

mais especificamente, dos blogs do tipo ¨Diários Eletrônicos¨ (RECUERO, 2003, p.3), a escrita 

no meio digital vem a ser um veículo importante na elaboração das etapas do processo de 

migração, e como forma catártica de expressão dos sentimentos. O blog emerge como meio de 

promoção da saúde social, pois ao tornarem públicas suas experiências as bloggers permitem 

que outras pessoas na mesma situação, ou que se preparam para vivê-la, possam identificar-se 

e identificar processos que enfrentarão.  

Não podemos deixar de considerar que o blog representa para todo imigrante, que vive 

longe de seu país, uma importante conexão de identidade com a língua. Em nossa avaliação, o 

blog é um espaço onde é possível compartilhar as experiências vividas fora do país, é um espaço 

de encontro com os familiares e amigos distantes e é um espaço de ligação com a cultura, por 

meio da linguagem escrita, que pode significar recurso de enfrentamento bastante valioso para 

lidar com as perdas subjacentes ao afastamento do país de origem, dos familiares e dos amigos. 

É importante ressaltar também que estas pesquisas só existiram devido ao computador. 

De que outra forma seria possível entrevistar 10 mulheres que moram em 7 países (Alemanha, 

Áustria, Espanha, Estados Unidos, França Noruega e Irlanda) diferentes (LOUBACK, 2012) ou 

uma comunidade de pais brasileiros imigrantes na Espanha (LOUBACK, 2017)? O custo de 

tempo e deslocamento tornaria estas pesquisas impossíveis. 
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No entanto, não podemos deixar de considerar as limitações de pesquisas realizadas 

através da internet, pois para compreender melhor as motivações parentais dos migrantes e 

como a identidade cultural se preserva no cotidiano familiar fora da Associação (LOUBACK, 

2017), teria sido importante trabalhar com os pais valendo-se de entrevistas em profundidade, 

mas, quando tentamos, não houve adesão e a justificativa da vida assoberbada talvez também 

indique limitações na motivação das pessoas de trabalhar via Skype ou outros dispositivos 

tecnológicos, sem a presença e o estabelecimento de um rapport presencial com o pesquisador.  

Evidenciou-se em nossas pesquisas o importante papel desempenhado pelo uso das TIC 

na vida do imigrante, no entanto, consideramos que ainda há muito a ser desenvolvido e/ou 

utilizado (além do que já existe no mercado). Nessa direção, sugerimos, por exemplo, o recurso 

de videoaulas envolvendo toda a família e a utilização de plataformas de games interativos e 

integrativos com a possibilidade de participação de familiares e amigos do país de origem, 

tendo como foco uma educação cultural calcada na interculturalidade. Tais recursos 

maximizariam o que já vem sendo feito através das associações de imigrantes e das famílias, 

além do que poderia ser usado como aplicabilidade terapêutica. 
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Para Grinberg e Grinberg (1984, p. 199), a experiência da imigração por si só é impactante 

em todas as fases da vida, mas quem acaba despertando o interesse dos estudiosos são os 

imigrantes, aqueles que de forma pessoal e direta a vivencia, esquecendo-se dos seus filhos, 

nascidos ou não no país estrangeiro, e que passam a sofrer as consequências dos conflitos 

emocionais dos pais que anteriormente não puderam ser elaborados, denominados “duelos 

postergados”. Grinberg e Grinberg (1984) colocam que raramente a criança é consultada e 

apesar de os pais serem a capa protetora de seus filhos na migração e a família o grupo protetor, 

a regressão emocional dos pais é vivida na chegada ao estrangeiro e assim,  deixam de oferecer 

e exercer uma proteção adequada (RESSTEL, 2014) aos seus filhos.   

 Além disso, as fases da vida são distintas e, tal como na imigração, cada fase é vivida e 

sentida unicamente (GRINBERG, GRINBERG, 1984), pois não acontece da mesma forma em 

todas as fases da vida. No caso da criança, ela vive uma experiência precoce numa fase de pleno 

 
26 Trabalho apresentado na Mesa 9 – Interculturalidade, Educação e Tradições. 

27 Estudante de Doutorado, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP). Faculdade de 
Ciências e Letras, Assis, Brasil. E-mail: ciressfer@yahoo.com.br. 

28 Departamento de Psicologia Evolutiva, Social e Escolar, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita 
Filho” (UNESP). Faculdade de Ciências e Letras, Assis, Brasil. E-mail:sterzajusto@yahoo.com.br. 

29 Departamento de Psicologia Evolutiva, Social e Escolar, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita 
Filho” (UNESP) Assis, Brasil. E-mail: mary.o@uol.com.br. 
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desenvolvimento biopsicossocial, como de separações e perdas importantes: de amigos, 

parentes, lugares (casa, escola, país), e vivências de lutos; como também o ingresso no estranho 

ambiente escolar e a aquisição do idioma estrangeiro que são considerados barreiras a serem 

enfrentadas por essas crianças. Ademais, a criança se depara com sentimentos de vergonha, de 

impotência, de intrusividade e de tantos outros, em que se exige certo grau de esforço para 

lidar com essa carga excessiva de experimentos e desafios na tenra idade. O adolescente vive 

turbilhões de sentimentos ao mesmo tempo, além de tentar compreender o quem sou eu na 

adolescência, terá que descobrir o seu próprio eu, no país estrangeiro, e pondo em dúvida o 

sentimento de identidade agravado pela imigração. Cada fase do desenvolvimento do 

indivíduo é marcada por um período de vida e as experiências migratórias acontecem de 

maneira peculiar (HIGA, 2006). 

 

Fenômeno dekassegui 

O Brasil era conhecido como país de fluxos contínuos de entrada de estrangeiros em seu 

território. Na década de 1980, há uma descontinuidade na recepção de imigrantes, porém, um 

novo marco acontece na história da migração brasileira, o país além de receptor de imigrantes, 

também passa a ser reconhecido como país emissor de trabalhadores ao estrangeiro e como 

parte dessa mobilidade humana, os brasileiros descendentes de japonês fazem o caminho 

inverso da migração dos avós.  

Oliveira (2008) informa que, antes mesmo dos anos 80, precisamente no final de 70, já 

iniciava um movimento contrário de imigrantes japoneses (isseis) radicados no Brasil, nascidos 

no Japão e que retornaram para o Oriente. Em meados de 1980, surgiu o movimento dekassegui, 

são os descendentes de japoneses brasileiros contratos como trabalhadores braçais que 

migraram para o Japão para trabalharem em serviços desqualificados nas fábricas e indústrias 

japonesas (SASAKI, 2010; RESSTEL; JUSTO, 2018). Na época, o Brasil sofria com a crise política 

econômica e a falta de empregos.  
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A palavra japonesa dekassegui significa a junção dos verbos deru (sair) e kasegu (trabalhar 

para ganhar dinheiro), utilizada pelos próprios japoneses que enfrentavam invernos rigorosos 

e migravam para outras regiões (grandes centros) em busca de trabalho temporário.  

Logo se viu que ambas as culturas eram distintas, o que pôs em dúvida a questão da 

identidade o sentimento de pertencimento dos imigrantes descendentes de japoneses, sendo 

que no Brasil, antes do fenômeno dekassegui, a comunidade nikkey se consolidava com a 

identidade japonesa, de forma contrária no Japão, são considerados e chamados de gaijins, ou 

seja, estrangeiros pelos próprios japoneses. 

Os primeiros dekasseguis brasileiros que chegaram ao Japão tinham pensamentos 

diferentes, procuravam poupar ao máximo o dinheiro que ganhavam do árduo trabalho das 

fábricas, para o retorno ao Brasil. Com a chegada das famílias inteiras, o dinheiro ganho com 

seus salários vai sendo direcionado para outras necessidades da casa no Japão. No entanto, a 

segunda30 geração de imigrantes – os filhos de dekasseguis – não pensa da mesma forma que os 

seus pais e nem aceita a vida de estrangeiro no Japão. (KAWAGUTI, 2012).  

No ano de 2000 (AMARAL; CORES; MATSUO, 2010), as primeiras escolas brasileiras 

surgiram no Japão, contudo, são particulares e de custo elevado. A falta de vocabulário e 

domínio em ambas as línguas, a segunda geração de filhos de dekasseguis (yonseis) ocasionam o 

que os japoneses chamam de “double limited” ou “semilíngues”, a maior parte dessa população 

é de analfabeto funcional e que não teve acesso à educação formal (YANO, 2006; NAKAGAWA; 

NAKAGAWA, 2010, p. 352).  

A condição de “deficientes” (NAKAGWA; NAKAGAWA, 2010, p. 353) e incapazes está 

sendo atribuída aos adolescentes brasileiros pelos japoneses, àqueles que não têm compreensão 

da língua japonesa e além do mais, são tratados e considerados como crianças em fase de 

latência e, assim, são direcionados aos anos escolares básicos.  

 
30 Filhos de dekasseguis; quarta geração de nipo-brasileiros; bisnetos de japoneses.  



 
36 

 

 Complica ainda mais quando diagnóstico de autismo tem sido dado às crianças 

brasileiras no Japão, causando impedimentos de seguir o ensino regular, pois são levadas à 

classe especial e para agravar, a taxa de autismo nesses brasileirinhos é o triplo em comparação 

às crianças japonesas, revelando um provável erro de comunicação entre os avaliadores, na 

visão de Noberto Mogi Presidente da Sabja (Serviço de Assistência aos Brasileiros no Japão) em 

entrevista à Folha de S. Paulo (PINTO, 2017). Nesse grupo, há maior taxa de evasão escolar e de 

problema com a língua japonesa da Ásia. São aproximadamente 40.000 filhos de brasileiros, 

3.800 estão nas 80 escolas brasileiras. Os motivos são muitos, antes o governo japonês pensava 

que os pais dekasseguis ficariam temporariamente no Japão, o que não aconteceu e ademais, os 

pais ficam dentro das fábricas e ausentes da vida de seus filhos. Além do mais, nas escolas 

japonesas, crianças brasileiras sofrem de Bullying ou ijime, são maltratados pelos alunos 

japoneses e até por alguns professores que deveriam agir como mediadores entre as duas 

culturas e muitas creches são “verdadeiros depósitos de crianças”, alerta Nakagawa à Folha de 

S. Paulo (PINTO, 2017), causando ainda mais problemas na vida desses brasileiros. 

A preocupação com a segunda geração de dekasseguis no Japão é manifestada pelo diretor 

e professor Kimihiro Tsumura da Hamamatsu Gakuin University, em entrevista concedida à 

IPC Digital (HIGASHIE, 2016), no Japão, que se destaca pela direção de documentários sobre a 

vida dos filhos de dekasseguis no Japão em que, sem oportunidade de estudos na língua 

portuguesa e nem de domínio da língua japonesa, não conseguem empregos. Há uma 

idealização de retorno para o Brasil e por isso não levam os estudos com afinco. Outro ponto 

de discussão consiste na educação das crianças da terceira geração, que podem ser afetadas 

como seus pais, se não houver uma grade que contemple as necessidades multiculturais. 

Para Grinberg e Grinberg (1984), a mudança de idioma é considerada o principal 

problema de enfrentamento do imigrante no país estrangeiro. Ademais, a linguagem está 

vinculada à evolução do ser humano, desde o nascimento, no desenvolvimento do sentimento 

de identidade e nos vínculos comunicativos com seus familiares, dessa forma a linguagem é 
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entendida por esses autores (1984, p. 121), como “[...] un produto continuo, uniforme, de signos y 

significados que desempeñan una función real en la habla humana31“, ou seja, é a forma como 

percebemos e apreendemos a realidade.  

El linguaje “crea” a imagen que nos hacemos de la realidade, a la vez que nos 
impone esa imqagem. Para Schaff (1969), se trata de um produto social, em 
vinculación genética y funcional com el conjunto de las atividades prácticas del 
hombre en la sociedade; es, para él, uno de los elementos más tradicionales de la 
cultura, el más resistente a las mutaciones. (GRINBERG; GRINBERG, 
1984, p. 121, grifo do autor).32 
 

A mudança de linguagem requer muito esforço, pois exige que o imigrante deixe o que 

sabe do seu mundo, para criar e assimilar a imagem específica do estrangeiro e se comunicar 

com a nova sociedade e realidade (GRINBERG, GRINBERG, 1984).  

A proposta geral deste estudo elegeu, como objeto de investigação, a nossa experiência 

de 3 meses, no Japão, em 2012, no “Programa de Desenvolvimento de Apoio Psicológico no 

Estado de São Paulo voltado aos dekasseguis e seus descendentes que retornam ao Brasil”, em 

parceria com a Unesp, campus de Assis/SP e a JICA (Japan International Cooperation Agency) 

Aichi/Japão, com o migrante dekassegui, particularmente com os filhos que vivem no Japão. O 

nosso objetivo é fazer uma leitura psicanalítica dessa experiência de trabalho na 

contratransferência.  Alguns resultados parciais podem ser destacados, tais como: as 

dificuldades de aprendizagem do idioma geram a exclusão social e o sentimento de 

estrangeirismo no Japão e dentro do próprio lar, se agravando ainda mais com a falta de 

participação dos pais na vida escolar de seus filhos. 

 

 
31  “[...] um produto contínuo, uniforme, de signos e significados que desempenham uma função real na fala 

humana” (GRINBERG; GRINBERG, 1984, p. 121, tradução nossa). 

32  “A linguagem ‘cria’ a imagem que nós fazemos da realidade, uma vez que nos impõem essa imagem. Para Schaff 
(1969), se trata de um produto social, em vinculação genética e funcional com o conjunto das atividades práticas do 
homem e na sociedade; é, para ele, um dos elementos mais tradicionais da cultura, o mais resistente às mutações” 
(GRINBERG; GRINBERG, 1984, p. 121, grifo do autor, tradução nossa). 



 
38 

 

Referências 

AMARAL, P. T.; CORES, L. N. S.; MATSUO, T. A. Histórias de escolarização no Japão e Brasil 
de filhos de dekasseguis na década de 1990. In: REUNIÃO ANUAL DA ANPED, 33., 2010, 
Caxambu Anais... Caxambu: ANPED, 2010. Disponível em: 
<3reuniao.anped.org.br/33encontro/app/webroot/files/file/Trabalhos%20em%20PDF/GT21-
6956--Int.pdf>. Acesso em: 01 jul. 2018. 
 
GRINBERG, L.; GRINBERG, R Psicoanalisis de la migración y del exilio. Madrid: Alianza, 
A. A., 1984. 
 
HIGA, M. M. Conflitos intrapsíquicos e interpessoais em um grupo de migrantes 
brasileiros no Japão. 2006. 354 f. Tese (Doutorado em Psicologia) – Instituto de Psicologia, 
Universidade de são Paulo, São Paulo, 2006. 
 
HIGASHIE, E. Documentário sobre 2ª geração de imigrantes dekassegui no Japão contará os 
conflitos dos pais sobre a educação dos filhos. IPC Digital, 06 jan. 2016. Disponível em: 
<http://www.ipcdigital.com/nacional/documentario-sobre-2a-geracao-de-imigrantes-
dekassegui-no-japao-contara-os-conflitos-dos-pais-sobre-a-educacao-dos-filhos/>. Acesso em: 
20 maio 2018. 
 
KAWAGUTI, L. Segunda, geração de imigrantes brasileiros sofre exclusão no Japão. BBC 
Brasil, São Paulo, 05 nov. 2012. Disponível em: 
<http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2012/11/121102_segunda_geracao_lk.shtml>. 
Acesso em: 27 ago. 2017. 
 
NAKAGAWA, D. I.; NAKAGAWA, K. Y. Dekassegui e a relação Brasil-Japão: Aspectos 
positivos e negativos. In: Vários Autores. Centenário: Contribuição da imigração japonesa 
para o Brasil moderno e multicultural. São Paulo: Paulo’s e Comunicação e Artes Gráficas, 
2010. p. 351-360.  
 
OLIVEIRA, A. C. O direito a ser (e continuar sendo) família no contexto da emigração Brasil – 
Japão. Desafios e desdobramentos. REMHU – Revista Interdisciplinar da Mobilidade 
Humana, Brasília, ano XVI, n. 31, p. 219- 228, 2008. Disponível em: 
<http://csem.org.br/remhu/index.php/remhu/article/view/101/93>. Acesso em: 28 maio 2018.  
 
PINTO, A. E. de S. Crianças diagnosticadas com autismo no Japão preocupam brasileiros. 
Folha de S. Paulo, São Paulo, 25 jun. 2017. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2017/06/1895771-criancas-diagnosticadas-como-
autistas-no-japao-preocupam-brasileiros.shtml>. Acesso em: 25 maio 2018.  

http://www.ipcdigital.com/nacional/documentario-sobre-2a-geracao-de-imigrantes-dekassegui-no-japao-contara-os-conflitos-dos-pais-sobre-a-educacao-dos-filhos/
http://www.ipcdigital.com/nacional/documentario-sobre-2a-geracao-de-imigrantes-dekassegui-no-japao-contara-os-conflitos-dos-pais-sobre-a-educacao-dos-filhos/
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2012/11/121102_segunda_geracao_lk.shtml
http://csem.org.br/remhu/index.php/remhu/article/view/101/93


 
39 

 

 
RESSTEL, C. C. F. P. Desamparo psíquico nos filhos de dekasseguis no retorno ao Brasil. 
2014. 363 f. Dissertação (Mestrado em Psicologia) – Faculdade de Ciências e Letras, 
Universidade Estadual Paulista, Assis, 2014. 
 
RESSTEl, C.C.F.P.; JUSTO, J. S. Fenômeno migratório: o caso dos dekasseguis In: . SILVA, G. 
E.;  
HASHIMOTO, F. (Org. ) Psicologia e trabalho: [ recurso eletrônico]  desafios e perspectivas.    
Assis: UNESP - Campus de Assis, 2018, p.96 – 118. Disponível em: 
http://www2.assis.unesp.br/cedap/psicologiaetrabalho.pdf Acesso em:  02 out. 2018 
 
SASAKI, E. M. Um olhar sobre  o”Movimento dekassegui” de brasileiros ao Japão no balanço 
do centenário da imigração japonesa ao Brasil. In: Vários autores. Centenário da imigração 
japonesa para o Brasil moderno e multicultural.  Paulo’s Comunicação e Artes Gráficas Ltda. 
2010. P. 361-372.  
 
YANO, L. P. Double limited (dupla limitação linguística): crianças residentes no Japão. 
2006. Disponível em: 
<https://www.academia.edu/2206341/Double_Limited_dupla_limitação_lingüística_>. Acesso 
em: 27 ago. 2017. 
  

http://www2.assis.unesp.br/cedap/psicologiaetrabalho.pdf


 
40 
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NAS PRODUÇÕES MIDIÁTICAS DE HAITIANOS NO BRASIL 
 

Daniel de Moura Pinto33 
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 “Uma epistemologia do Sul assenta em três orientações: aprender que existe o Sul; 

aprender a ir para o Sul; aprender a partir do Sul e com o Sul”. A frase que consagra a 

reinvindicação de Boaventura de Sousa Santos (2010) para pensar o mundo por outro 

paradigma suscita uma importante questão que abrange tanto o interesse desse trabalho 

quanto uma necessidade urgente de descentralizar os saberes do mundo. A priori, a existência 

de um Sul Global assim como sua constituição mútua com o Norte Global reitera a persistência 

da dominação epistêmica de matriz colonial, que não sucumbiu frente os processos de 

independências políticas e persiste em outorgar ao outro a pretensão universal da sua verdade 

(BHABHA 1998, SANTOS 2010, MBEMBE, 2001)  

 Se a dominação dos países-metrópoles perdura no tempo mesmo após suas rupturas 

estruturais frente a independência das colônias e a formação dos Estados modernos é porque 

há algo no tempo que possibilita a sua perpetuação. É sobre o questionamento da égide de se 

pensar um tempo unificado para todas as experiências vividas no mundo que repousa a 

discussão da presente pesquisa.  

 A presença de diferentes arranjos sociais e formas de pensar resultam da inevitável 

partilha de diálogos que por si só não se resolvem sozinhos, mas se complementam de modo a 

formar uma heterogenia das experiências de vida. Como defende Santos (2010), a tradução 

 
33 Mestrando em Comunicação Midiática, Programa de Pós-Graduação em Comunicação da 

Universidade Federal de Santa Maria (POSCOM-UFSM) 
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intercultural revela o Sul Global como um conjunto de epistemologias dinâmicas. Criticar um 

tempo que restringe a compreensão de mundo para um único ponto de experiência, no caso 

eurocentrado, é portanto revigorar a diferença como um pressuposto que reconheça a 

autonomia e emancipação dos povos.  

 A crítica ao tempo linear da história parece encontrar um ponto de materialização 

profundo na experiência de deslocamento de sujeitos que buscam, por razões suas, uma nova 

experiência de vida. As negociações de sentidos que se articulam a partir do movimento 

diaspórico são capazes de romper as inscrições autoritárias que a racionalidade moderna impõe 

ao signo cultural que buscam, de toda forma, exercer a dominação ontológica do migrante para 

configurar sua condição de exclusão como sujeito periférico.  

 Se, de fato, se reconhece a pluralidade das experiências de vida há também de se 

reconhecer as infinitas formas de narrá-las em um tempo outro. Na estreita relação que 

possibilita o tempo tornar-se tempo humano à medida que esse se articula quanto narrativa 

(RICOEUR,1994) é que se inscrevem as formas de uma nova experiência temporal. São 

justamente os vestígios que essa temporalidade demarca no sujeito diaspórico que interessam 

à discussão central desse trabalho.  

 A pergunta problema que orienta a discussão do trabalho é: de que forma se articulam 

as temporalidades narrativas midiáticas e disjuntivas produzidas por migrantes haitianos no 

programa Voz do Haiti a partir da mediação comunicacional na webradio . A escolha de centrar 

a análise em narrativas vinculadas e produzidas no formato de webradio justifica-se pela ampla 

relevância que a mídia assume na produção de migrantes haitianos no Brasil, como foi possível 

evidenciar em observação exploratória. 

 Partindo da discussão pós-colonial cabe perguntar também se é possível evidenciar os 

entrelaçamentos e tensões entre as temporalidades diaspóricas e o tempo linear universal 

europeu. Assim, o presente trabalho tem como objetivo principal analisar as narrativas 

midiáticas de migrante haitianos no Brasil e seu caráter indissolúvel com o tempo, partindo do 
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pressuposto de que a narrativa só se torna significativa à medida em que desenha as linhas da 

experiência temporal.  

 Compreender os entrelaçamentos das múltiplas temporalidades que constituem a 

narrativa quanto experiência de vida (RICOEUR, 1994) também exige um esforço de 

compreender os modos que a mediação imbrica na transformação temporal inter-relacionando 

as concepções prefiguradas de mundo e sua forma que emerge no ato de leitura.  

 Valorando as questões da transformação da experiência temporal a partir da mediação 

narrativa, a pesquisa articulará um procedimento metodológico que divide-se em três etapas : 

pesquisa teórica e do Estado da Arte, um mapeamento das práticas midiáticas de migrantes 

haitianos, e por fim,  uma análise narrativa sob a formulação do círculo hermenêutico de Paul 

Ricoeur (Tríplice Mimese) para compreender como a ação, linguagem e temporalidade se 

imbricam a partir da mediação em webradio dos programas Voz do Haiti na Rádio VivaRio. 

 As narrativas diaspóricas de migrante haitianos no Brasil lidas e compreendidas 

conforme a exposição do círculo hermenêutico de Paul Ricoeur não se restringe a dimensão 

técnica dos meios assim como também não fundamentam uma verdade oculta dos fatos. Ao 

invés disso, a análise possibilita observar os entrelaçamentos culturais e temporais que 

envolvem a comunicação nos contextos em que elas se estabelecem e se consolidam.  

 A presente pesquisa divide-se em três momento de debates teóricos que permeiam a 

questão das temporalidades narrativas em produções midiáticas de migrantes haitianos no 

Brasil: um momento de contextualização, outro para debater as questões da experiência vivida 

como relação dialógica entre os sujeitos e as implicações da produção midiática na construção 

narrativa, e por fim , uma crítica ao tempo monolítico eurocêntrico e a forma que o tempo se 

transforma em tempo humano, a medida que se agencia como narrativa conforme constitui 

suas linhas temporais.  

 Devido a importância de aprender a partir da experiência temporal do Sul Global para 

direcionar um olhar hermenêutico as narrativas que são estabelecidas nas produções 
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midiáticas da relação diaspórica Sul-Sul, entre Brasil e Haiti, torna-se necessário explicar o 

contexto a partir de uma breve leitura histórica sobre os entrelaçamentos das condições 

materiais e socioculturais que abrangem esses dois países. Para tanto, o primeiro capítulo 

contempla três momentos de contextualização.  

 O primeiro subcapítulo parte da discussão crítica pós-colonial sobre o Sul Global e as 

pluralidades de saberes derivados de outras culturas que se encarregaram de contrapor as 

postulações coloniais do saber eurocêntrico (DUSSEL,2010), para compreender os 

entendimentos simbólicos e as implicações práticas do que significa dyaspora para os haitianos 

(HANDERSEN,2015a;2015b). O segundo subcapítulo ocupar-se-á de contextualizar 

historicamente a diáspora haitiana no Brasil visando compreender seus deslocamentos 

recentes, a conjuntura política nacional em seus momentos de chegada e a relação do Estado 

brasileiro frente a esse movimento migratório. Considerando a narrativa como forma de 

representação coletiva e como elemento que cria e recria sociabilidades, o terceiro subcapítulo 

abrange um mapeamento de busca nas redes sociais, sites e portais, de práticas midiáticas e 

produções de migrantes haitianos no Brasil.   

 O segundo capítulo objetivo estabelecer conceitualmente a relação eu/outro (BAKHTIN 

2014; FANON,2008; HALL1996,), assim como introduzir o conceito de hibridização a partir dos 

pensadores que observam a realidade intercultural globalizada (DUSSEL,2010; SANTOS,2010; 

MBEMBE;2014). Para tanto visa delimitar as formas de sociabilidade em rede sob a ordem da 

experiência diaspórica e observar as diferentes formas narrativas que compreendem o nacional 

(eu) e o não-nacional (outro) (BRIGNOL, 2010; COGO, 2014; ELHAJJI, 2016),  e compreender 

as implicações do formato webradio como mediador das narrativas diaspóricas e a  as 

reconfigurações temporais no meio digital (FERRARETO, 2010; REIS,2012).  

 O terceiro capítulo delimita a virada epistemológica temporal como marco central para 

construir a crítica ao universalismo do tempo monolítico, para, posteriormente, observar o 
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momento de suspensão do migrante frente ao tempo da totalidade e da globalização. Para tanto 

o capítulo divide-se em dois subcapítulos.  

 O primeiro subcapítulo inaugura a discussão da virada do paradigma temporal 

(MBEMBE 2017; RESENDE 2017), assim como desenvolve uma crítica a racionalidade 

eurocêntrica que postula sua narrativa histórica como universal e consequentemente como a 

totalidade das temporalidades ocidentais (SANTOS 2014, QUIJANO 2010; DUSSEL 2010; 

ELHAJJI,2016). Já o segundo subcapítulo busca introduzir os debates de Paul Ricoeur (1994) 

acerca do seu círculo hermenêutico virtuoso, parte presente no processo metodológico da 

pesquisa.  

 Essa importante demarcação metodológica do trabalho se dá justamente por 

compreender a riqueza potencial das narrativas migrantes na sua constituição de significado 

durante sua relação com o mundo e com os sujeitos, uma vez que interessa mais saber como 

as relações tensionadas durante os processos narrativos  constituem os sujeitos, tanto como 

leitores quanto escritores de sua própria vida, do que tentar desvelar algum significado 

implícito que, a priori, está oculto. Os fechamentos desses 3 capítulos trarão o aporte teórico 

necessário para futura realização da análise. 

 Pode-se aferir que a presente pesquisa pretende compreender a extensão do horizonte 

do tempo linear eurocêntrico utilizando a luneta das temporalidades diaspóricas como lentes 

capazes de transpor as fronteiras impostas, a ponto de estender o horizonte de compreensão 

sobre a complexidade das múltiplas experiências de vida que agenciam os sujeitos do mundo. 

Assim, olhar para os deslocamentos migratórios Sul-Sul constitui, invariavelmente, em 

compreendê-los mais do que explicá-los já que sua riqueza se encontra nos próprios vestígios 

que eles demarcam. 
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MIGRAÇÃO VENEZUELANA PARA RORAIMA: 
LEVANTAMENTOS E RELATOS PRELIMINARES DE PESQUISA34 

 
Débora Silva Brito da Luz35 

 

Palavras-chave: migração; Roraima; mulheres 

 

Introdução 

O estado de Roraima localiza-se no extremo norte do Brasil e apresenta uma tríplice 

fronteira trilíngue, por fazer divisa territorial com a República Bolivariana da Venezuela e com 

a República Cooperativa da Guiana. Contudo, podemos considerar esta fronteira como sendo 

plurilíngue, pois além do português, do espanhol e do inglês outras línguas interagem neste 

espaço, a exemplo, das várias línguas indígenas. 

Em razão da proximidade geográfica entre o estado de Roraima e os países mencionados, 

sempre houve um fluxo constante de pessoas atravessando as fronteiras com destino a Roraima 

por diversas motivações. Todavia, desde 2016, estamos vivenciando um exponencial fluxo 

migratório de venezuelanos que se dirigem, principalmente, para a capital, Boa Vista.  

Essa forte onda migratória vem ocorrendo em razão da crise socioeconômica e política na 

Venezuela. O país sofre com a inflação alta, escassez de alimentos, remédios e insumos básicos. 

Como reflexo do exposto, a população está se dirigindo aos países vizinhos, resultando em uma 

das maiores migrações em massa da história da América Latina, principalmente para o Brasil, 

cuja porta de entrada é o município brasileiro de Pacaraima em Roraima. 

Segundo dados da 3ª edição do relatório “Refúgio em Números”, do Comitê Nacional 

para os Refugiados (CONARE), do total de solicitações (33.866) de reconhecimento da condição 

 
34 Trabalho apresentado na Mesa 9 – Interculturalidade, Educação e Tradições. 

35 Mestre em Letras pela Universidade Federal de Roraima e doutoranda em Estudos de Linguagem pela Universidade 
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de refugiado feitas, em 2017, no Brasil, mais da metade foram de venezuelanos, totalizando 

17.865. Deste total, 15.955 foram em Roraima. Somente no primeiro semestre de 2018 já se 

somam 16.523 pedidos de refúgio por parte desse grupo populacional no estado. 

A atual conjuntura migratória venezuelana para o estado de Roraima motivou-me a 

realizar uma pesquisa de Doutorado no Programa de Pós-Graduação em Estudos de 

Linguagem, da Universidade Federal Fluminense. Apresento a seguir alguns dados sobre a 

referida migração e o relato de duas imigrantes que vivem e trabalham na cidade de Boa Vista-

RR como uma investigação inicial. 

 

Discussões metodológicas e de resultados 

O espaço urbano de Roraima, em especial, das cidades de Pacaraima e de Boa Vista foi 

significativamente alterado com imigrantes e refugiados venezuelanos dormindo em praças e 

em calçadas, nos semáforos limpando para-brisas e com cartazes pedindo dinheiro e emprego, 

nas portas de lojas e supermercados em busca de alguma ajuda.  

Além do exposto, esse movimento migratório está provocando contatos linguísticos 

(WEINREICH, 1953; WINFORD, 2003) e culturais que necessitam ser conhecidos, estudados e 

compreendidos o que, de certa forma, levou-me à realização da pesquisa de Doutorado que 

venho desenvolvendo na Universidade Federal Fluminense (UFF), bem como estudos sobre a 

temática. 

Em 15 de fevereiro de 2018, houve o reconhecimento da “situação de vulnerabilidade 

decorrente de fluxo migratório para o Estado de Roraima, provocado pela crise humanitária na 

República Bolivariana da Venezuela” (BRASIL, 2018a, p. 3) com a assinatura do Decreto Nº 

9.285, pelo Presidente da República. 

Na mesma data, foi assinada a Medida Provisória Nº 820 que dispõe “sobre medidas de 

assistência emergencial para acolhimento a pessoas em situação de vulnerabilidade decorrente 

de fluxo migratório provocado por crise humanitária” (BRASIL, 2018c, p. 2), segundo a qual: 
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[...] 

Art. 4º As medidas de assistência emergencial para acolhimento a 

pessoas em situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório 

provocado por crise humanitária visam à ampliação das políticas de: 

I - proteção social; 

II - atenção à saúde; 

III - oferta de atividades educacionais; 

IV - formação e qualificação profissional; 

V - garantia dos direitos humanos; 

VI - proteção dos direitos das mulheres, crianças, adolescentes, 

idosos, pessoas com deficiência, população indígena e comunidades 

tradicionais atingidas; 

VII - oferta de infraestrutura e saneamento; 

VIII - segurança pública e fortalecimento do controle de fronteiras; 

IX - logística e distribuição de insumos; e 

X - mobilidade, distribuição no território nacional e apoio à 

interiorização das pessoas mencionadas no caput (BRASIL, 2018c, p. 2-3). 

A Medida Provisória Nº 820 instituiu o “Comitê Federal de Assistência Emergencial para 

acolhimento a pessoas em situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório 

provocado por crise humanitária” (BRASIL, 2018c, p. 3) cuja composição, competências e 

normas de funcionamento foram definidas pelo Decreto Nº 9.286 de 15 de fevereiro de 2018. 

Assim,  

[...] foi criada a Operação Acolhida, em cujo contexto foi estabelecida a 

Força-Tarefa Logística Humanitária para o Estado de Roraima. A 

Operação é conjunta, interagências e de natureza humanitária, 

envolvendo as Forças Armadas e vários órgãos da esfera federal, estadual 
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e municipal, além de agências internacionais e organizações não 

governamentais (EBLOG, 2018). 

Atualmente, com o estabelecimento da Operação Acolhida, quando os migrantes 

venezuelanos entram no Brasil por Pacaraima já conseguem obter CPF, solicitar refúgio e 

residência temporária e se imunizar com vacinas necessárias. Em seguida muitos seguem a pé 

para Boa Vista por não terem recursos para pagar o transporte. Há, ainda, aqueles que se 

dirigem para outros países ou estados brasileiros. 

Quando essas pessoas chegam a Boa Vista buscam abrigo, formas de ingresso em 

universidades, matrícula para os filhos na educação básica, revalidação de diplomas de curso 

superior e, sobretudo, emprego. Todavia, a cidade não tem capacidade nem estrutura para 

abrigar e empregar a todos, pois a economia gira em torno basicamente do serviço público. 

Cotidianamente ocorrem manifestações contrárias à entrada dos migrantes. 

Neste contexto de migração, as mulheres se destacam por representarem um grupo 

considerado vulnerável, além de serem o esteio da família. Quando chegam ao mercado de 

trabalho, muitos são os desafios, dentre eles, o uso e o entendimento da língua portuguesa para 

que possam se comunicar e realizar as atividades laborais, assim como as demais tarefas do dia 

a dia. 

Assim, faz-se necessário escutar a essas pessoas que muito tem a contar, mas poucos são 

os que querem ouvir. Destarte, decidi conversar com duas mulheres venezuelanas que estão 

vivendo e trabalhando na cidade de Boa Vista, com o intuito de conhecer sua trajetória 

migratória e compreender como estão desenvolvendo suas práticas comunicativas em língua 

portuguesa, sobretudo, nos seus ambientes de trabalho. 

Para a realização das entrevistas utilizei um roteiro semiestruturado (NUNAN, 1992), 

pois partir de questões-chaves e abertas que possibilitaram outras indagações. As conversas 

foram gravadas em áudio após a autorização por meio da assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 
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As entrevistadas revelaram dores e angústias, mas esperança de dias melhores no novo 

espaço no qual escolheram para viver e reconstruir suas vidas. Ambas mostraram grande 

fluência e competência comunicativa em língua portuguesa, cuja aquisição ocorreu nas relações 

e interações sociais estabelecidas na cidade, nenhuma frequentou cursos de idioma. 

Declaram ter dificuldades quanto aos heterossemânticos, palavras parecidas na escrita e 

na fala, porém com significados diferentes, e com a pronúncia do [X] fricativa velar desvozeada. 

Em casa, as duas revelaram que mantêm o uso da língua materna, ou seja, do espanhol. 

 

Considerações Preliminares 

Ações de políticas públicas e linguísticas estão sendo realizadas em Roraima com o intuito 

de assistir e incluir os venezuelanos e outros grupos que chegam. Algumas igrejas estão 

realizando cultos bilíngues e assistência social. Há a oferta de Português como Língua de 

Acolhimento (PLAc) por instituições educacionais e religiosas, bem como grupos de 

voluntários da sociedade. Contudo, ainda há muito a ser feito no âmbito de ações 

governamentais, mas também societal no tocante à ruptura de atitudes xenofóbicas. 

A Universidade Federal de Roraima cedeu um prédio ao Alto Comissariado das Nações 

Unidas para os Refugiados (ACNUR) para criação do Centro de Referência para Migrantes em 

Roraima e, constantemente, está realizando e apoiando eventos para se discutir sobre o 

contexto migratório vivenciado pelo estado. A instituição pretende, ainda, ofertar, a partir de 

2019, as vagas ociosas dos cursos de graduação aos solicitantes de refúgio, refugiados e 

imigrantes em situação de vulnerabilidade. 

Espero, com a minha pesquisa, poder dar voz aos imigrantes e refugiados venezuelanos, 

bem como contribuir com os estudos de Políticas e Contatos Linguísticos e com a compreensão 

da realidade linguística e sociocultural vivenciada, sobretudo, na cidade de Boa Vista. 
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INSERÇÃO SOCIAL DE HAITIANOS NA SOCIEDADE BRASILEIRA36 

Dina Santos37 

 

 A pesquisa na qual se origina este texto procurou apresentar os aspectos que tiveram 

impacto na imigração dos haitianos em direção ao Brasil. Primeiramente recorremos aos 

acontecimentos históricos haitianos (HAZARD, 1873; ANGLADE, 1982; FERRER, 2012; 

MARQUES; DOS ANJOS, 2015; DUARTE e QUEIROZ, 2016) que contribuíram para a criação 

de seu espaço migratório (AUDEBERT, 2011; SIMON, 2015) que se refere aos locais que passam 

a estabelecer relações com o Haiti através da presença dos haitianos emigrados. Em seguida 

apresentamos quais os principais países que passaram a compor este espaço, identificando, por 

conseguinte, uma recente alteração dos principais destinos (HANDERSON, 2015; AUDEBERT, 

2017).  

 O Brasil passa a compor este espaço no inicio desta década e assim procuramos levantar 

os fatores que neste país que puderam influenciar no projeto dos imigrantes haitianos. 

Entendemos que existem causas nos níveis estruturais, relacionais e individuais (FAIST, 2010) 

cujas relações entre si são de retroalimentação e somente a partir da combinação delas podemos 

compreender a entrada desses imigrantes no país.  

 Através da compreensão da perspectiva interseccional (CRENSHAW, 2002; VIVEROS 

VIGOYA, 2010; CHO, CRENSHAW, MCCALL, 2013), procuramos evidenciar a experiência do 

haitiano enquanto estrangeiro no Brasil. Nesse âmbito, dedicamo-nos à análise da figura do 

estrangeiro em seu aspecto amplo (SAYAD, 1998; SIMMEL, 2005; RICOEUR, 2006; SHÜTZ, 

2010)  que permitiu entender que algumas sobreposições de categorias podem conferir ao não 

nacional uma classificação de maior ou menor prestígio numa nova sociedade.   

 
36 Trabalho apresentado na Mesa 4 – Mobilidades Transnacionais, Territórios e Identidades. 
37 Mestra, Universidade de Brasília. 
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 Com base nesse entendimento, apresentamos como o cenário brasileiro reagiu à 

presença do estrangeiro (SEYFERTH, 2002; ONU, 2014) e em contrapartida evidenciamos 

aspectos da realidade do haitiano que podem ser ressaltados quando se encontram na situação 

de não nacional (ROSA, 2006; HEBBLETHWAITE, 2012). Ao contrastar essas duas realidades, 

atentamos para a possibilidade do haitiano no Brasil se localizar numa situação de 

vulnerabilidade. 

 Salientamos que a análise aqui apresentada configura uma versão da realidade 

observada (LAHIRE, 2004), pela qual buscamos contribuir com as reflexões em torno desse 

fenômeno, seja de maneira específica, sobre a imigração haitiana no Brasil, seja de maneira mais 

ampla, sobre os estudos migratórios. Nesse aspecto, dedicamo-nos a exposição de algumas 

questões que nos pareceu importante destacar. 

 A abordagem interseccional da entrada do indivíduo numa nova sociedade permite 

compreender a experiência do estrangeiro de forma a não invisibilizar processos que vão além 

da não nacionalidade. Desse modo, acreditamos que os trabalho que procuram evidenciar as 

possíveis diferenças relativas à presença do “outro” entre nós reforçam a necessidade do 

cruzamento desse “outro” com os demais grupos aos quais ele possa pertencer.  

 Os trabalhos de Ricouer (2006) e Sayad (1998) explanam sobre a presença do estrangeiro 

numa nova sociedade e apontam para compreensões divergentes do “outro”, que se baseiam 

no cruzamento com informações do seu lugar de origem e com a sua alocação no mercado de 

trabalho. Se de maneira geral os estrangeiros são considerados não pertencentes e provisórios, 

é a intersecção com outras categorias que vão influenciar na distinção do estrangeiro (se 

desejável ou indesejável).  

 As categorias referem-se aos eixos de poder em que uma localização desprestigiada 

confere certo grau de desigualdade, como ocorre nas categorias de gênero, raça, classe, 

nacionalidade, etc. Vale ressaltar que, o status de inferioridade é resultado de fundamentos 

simbólicos referentes ao outro e “as lógicas de dominação operam de maneira a criar fronteiras 
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simbólicas capazes de colocar determinado indivíduo ou grupo de indivíduos à parte” (REA; 

TRIPIER, 2008, p. 59).  

 Acreditamos, então, que para melhor captar a experiência do haitiano no Brasil é 

fundamental entender que não se trata apenas de um não nacional - ele se inscreve em outros 

grupos que precisam ser ressaltados. 

 Nesse contexto, procuramos sublinhar certas categorias que podem ocupar um lugar de 

subordinação no que concerne a realidade do haitiano no Brasil. A não nacionalidade, a 

situação do país de origem, o idioma, o grupo étnico-racial, gênero e a qualificação profissional 

são relações simultâneas que se sobrepõem na realidade do haitiano. Nesse quadro, 

acreditamos que o entrecruzamento das categorias em que se inscrevem auxilia a compreensão 

dos entraves com os quais se deparam.  

 É certo que certas desigualdades emanam das diferenças que existem entre os 

indivíduos, as quais são utilizadas – por grupos dominantes – arbitrariamente para criar 

fronteiras simbólicas que legitimam uma hierarquia social (REA; TRIPIER, 2008). Porém, não 

afirmamos que este seja o destino único das diferenças, para as quais observamos dois outros 

cenários.  

 Em primeiro lugar, as diferenças entre os indivíduos não vão incorrer em desigualdade 

na totalidade dos casos e, em segundo lugar, o indivíduo marcado por uma característica 

estigmatizante não, necessariamente, assumirá uma postura de resignação e subordinação.  

 Acerca do primeiro cenário, há propostas em que as diferenças coexistem promovendo 

um contexto de diversidade, como, por exemplo, as sociedades consideradas multiculturalista 

tal e qual o Canadá (CAVALCANTI; SIMOES, 2013), onde se procura assegurar a diversidade 

cultural entre os componentes do corpo social. No entanto, segundo Hirschman, Kasinitz e 

Dewind (1999), é necessário enfatizar que, a celebração dessas diversidades e do pluralismo 

cultural será bem empregada dentro de uma sociedade onde não exista uma ampla diferença 

econômica marcada pela etnicidade, ou ainda, onde não existam barreiras étnicas para a 
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mobilidade geográfica e social. Do contrário, esse reconhecimento de culturas étnicas múltiplas 

pode abrir precedente para uma fragmentação social.  

 Quanto ao segundo cenário, ou seja, sobre a resposta do indivíduo frente a uma 

estrutura de dominação, frisamos a capacidade de agência do imigrante que lhe permite 

contornar as coações impostas pela estrutura. Algumas pesquisas apontam para a capacidade 

de agência dos indivíduos imigrantes como preponderante na definição de seus projetos 

migratórios (PAUL, 2011). Esse tipo de abordagem contribui para o 

reconhecimento/empoderamento dessa população e permite não só pensar o imigrante como 

gerador de mudanças como, também, a imigração como um fato social promotor de mudanças 

e não somente como consequência de um evento social anterior, visto que a mobilidade 

humana é um aspecto fundamental para entender a sociedade contemporânea (CASTLES, 

2012).  

 Destacamos, portanto, as categorias em que os haitianos estão circunscritos (os 

marcadores da diferença que acompanham sua estadia no Brasil) e como o encontro dessas os 

situam em uma encruzilhada, sendo este um local de vulnerabilidade ( CRENSHAW, 2002; 

CHO, CRENSHAW, MCCALL, 2013). 

 Ademais, evidenciamos que durante muito tempo falar de imigrante no país significava 

um tipo específico, ao qual o haitiano não corresponderia. Mesmo que extintos os requisitos 

raciais para imigração no país, há ainda uma desigualdade racial manifesta na construção das 

classes sociais no Brasil, em que os menos privilegiados são marcados racialmente, herança dos 

processos de embranquecimento e discriminação da população negra (HANDERSON, 2010; 

SILVA, 2016).  

 Sobre a relação dos aspectos raciais e a população imigrante, há estudos que indicam 

que - em sociedades racialmente marcadas - o indivíduo não branco pode encontrar níveis de 

desintegração que se aproximariam da condição de imigrante (HIRSCHMAN; KASINITZ; 

DEWIND, 1999). Não obstante, a entrada dos haitianos no Brasil não esbarrou em um cenário 
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hostil a nível político, pelo contrário houve solidariedade em relação à entrada no país, o que 

resultou numa politica humanitária frente aos haitianos. Entretanto, o processo de integração 

à sociedade brasileira ocupa um lugar de fragilidade. 

 Visualizamos, a partir da pesquisa de campo e análise dos dados da Relação Anual de 

Informações Sociais do Ministério do Trabalho (RAIS/ MTb), que a inserção laboral e social 

dos imigrantes haitianos no Brasil aproxima-se da experiência vivenciada por brasileiros das 

classes menos favorecidas economicamente, que são, em sua maioria, racialmente marcados.  

 Diante disso, consideramos duas análises possíveis. Em primeiro lugar, ao observar 

que os imigrantes haitianos não se aproximam de uma classe média dominante, pode-se 

entender que há uma adaptação ou inserção vigente no seio das classes menos favorecidas, 

que no Brasil são racialmente marcadas. E em segundo lugar, a aproximação dos imigrantes 

haitianos a esses grupos desencadeia a compreensão de que as classes racialmente marcadas 

apresentam níveis de desfiliação social que as aproximam da figura do imigrante, do ‘não 

pertencente’. 
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ÉTICA EN LA INVESTIGACIÓN SOBRE INMIGRANTES:  
¿OBJETOS O INTERLOCUTORES? 

 

Samantha Lynn Serrano38 

Corina Demarchi39 

 

 Esta presentación trata de reflexiones sobre la ética en investigaciones sobre inmigrantes 

en Brasil desde el punto de vista de integrantes del colectivo, Equipe de Base Warmis: 

Convergencias das Culturas, un colectivo constituido principalmente por mujeres inmigrantes 

en São Paulo de varios países. Las integrantes del Equipe de Base Warmis, o sea, Warmis, tienen 

bastante experiencia tanto siendo abordadas por investigadores como siendo participantes en 

estudios. Algunas integrantes son investigadoras también y han hecho o están realizando 

investigaciones sobre la comunidad inmigrante en São Paulo.  A través de los años, las 

integrantes del colectivo han tenido experiencias tanto positivas como negativas con 

investigadores. La propuesta de esta presentación es para discutir algunas experiencias para 

poder revelar como investigadores pueden mejorar sus abordajes, interpretaciones y relatos de 

dados y sus devolutivas para que sus investigaciones sean éticas y valorables para las 

comunidades siendo estudiadas.  

 La literatura sobre ética en investigación en Brasil es amplia, pero ha sido poco 

explorada la cuestión de la ética y mejores prácticas en investigaciones sobre inmigrantes. La 

literatura internacional ofrece algunas observaciones y recomendaciones interesantes para 

detallar. Birman (2006) afirma que la inclusión de grupos diversos de inmigrantes y refugiados 

en muestras de investigaciones amplias sobre la población general es un tema ético. Sin 
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estudios que incluyen ese grupo como parte de la población crea el riesgo de perpetuar y/o 

continuar políticas, servicios o intervenciones que perjudican o no son efectivos para ese grupo.  

 Mahalingam y Rabelo (2013) destacan la necesidad para abordajes interseccionales para 

estudiar como las varias identidades sociales de inmigrantes y refugiados simultáneamente 

afectan esos individuos, que muchas veces son marginalizados. Por ejemplo, religión, género y 

orientación sexual simultáneamente afectan las experiencias vividas por individuos y en el caso 

de inmigrantes, solo pensando en el país de origen o status legal también puede negar la gran 

diversidad de personas que vienen de otra región o país. Birman (2006) también afirma la 

importancia de no generalizar los inmigrantes como un grupo homogéneo y que es importante 

entender que experiencias de inmigrantes y refugiados pueden sobreposicionarse pero no son 

equivalentes a las experiencias de minorías étnicas y/o raciales. Es más probable que 

inmigrantes y refugiados no blancos enfrenten barreras y actitudes racistas y xenófobas de que 

inmigrantes y refugiados blancos. Además de tener el cargo de mantener lazos con su cultura 

de origen y tener que crear una comunidad y nuevos vínculos en un país nuevo, muchas veces, 

hay que enfrentar la nueva experiencia de ser una minoría racial.  

 Mclaughlin y Alfaro-Velcamp (2015) expresan que es importante entender las 

vulnerabilidades específicas de inmigrantes y refugiados como participantes en estudios. 

Muchos inmigrantes (especialmente indocumentados) tienen acceso reducido al conocimiento 

y capacidad de usar el sistema legal. Su falta de ciudadanía puede impedir o causar miedo para 

pedir ayuda de instituciones políticas y sociales en el caso de estudios antiéticos. También 

dificulta su posibilidad de procesar un investigador en el caso de tergiversación o la violación 

de principios éticos como anonimato. Los autores enfatizan que comités de ética que revisan y 

supervisan investigaciones que incluyen inmigrantes deben recibir capacitación sobre el trabajo 

de campo y sobre diseminación de resultados y conclusiones. Además, deben ser informados 

sobre los beneficios de la inclusión de inmigrantes en investigaciones y también de los riesgos 

que las investigaciones pueden significar para los participantes. 
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 Según Pittaway et al.(2010), el desequilibrio de poder entre investigadora y participante 

de estudio crea problemas interseccionales para inmigrantes y refugiados como una población 

que enfrenta riesgos. Algunos problemas causados por este desequilibrio son las falsas 

expectativas por parte de los participantes de que los investigadores van a poder cambiar o 

ayudar en su situación, falta de feedback de la investigadora sobre los resultados del estudio, 

miedo de repercusiones legales o sociales por no participar o por participar en un estudio 

(especialmente en casos de personas indocumentadas), falta de confianza en investigadores 

visitantes que estudian un grupo sin conocer el contexto local, social, político y cultural, falta 

de consulta sobre recomendaciones y estrategias y la posibilidad de retraumatizar participantes 

sin ayuda ni apoyo emocional posterior.  

 Birman (2006) pone en duda la posibilidad de hacer estudios éticos sin estudiar antes o 

trabajar con alguien de la cultura para entender cuáles son los dilemas culturales de cierto 

grupo. La falta de familiaridad con las cuestiones éticas de una cultura crea desafíos para 

obtener consentimiento informado, determinar incentivos valorable en una investigación, y la 

habilidad de evitar coerción y mantener anonimato. 

            Para Ojeda et al. (2011), es vital también reconocer los desafíos de la etapa de traducción 

de las preguntas para entrevistas y de datos después. No se trata solo traducir conceptos y 

palabras de una lengua para otra sino reconocer los múltiples contextos culturales. 

Recomiendan que los investigadores comuniquen significados implícitos de frases y palabras 

en vez de realizar una traducción literal o directa de palabras. Esta práctica, si la investigadora 

no es de la cultura siendo investigada, requiere una consulta con una experta en la cultura y 

lengua.  

            Ojeda et al. (2011), recomiendan que investigadores sigan procedimientos de 

consentimiento informado escrito y leído verbalmente en la lengua nativa de participantes 

inmigrantes para asegurar que los informantes entienden sus derechos y de qué se va a tratar 
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su participación. La investigadora no debe asumir que el participante es alfabetizado y debe 

dar la oportunidad para que cada participante haga preguntas sobre la investigación.  

De acuerdo a lo dicho, los aspectos éticos atraviesan la investigación cualitativa de punta a 

punta, de la elección del tema de estudio a las definiciones metodológicas, como del trabajo de 

campo a la forma de análisis y la devolución de los resultados finales (Silva, Mendes, 

Nakamura: 2012:32). En esta ponencia plantearemos algunos tópicos específicos sobre los que 

hemos reflexionado a partir de la experiencia del colectivo Equipe de base Warmis- 

Convergência das Culturas.  

  

- Acuerdos de Consentimiento Informado: Fuera de lo que fue citado como argumentos 

de otros autores, nos interesa problematizar la idea de consentimiento no sólo en su aspecto 

más técnico, como un protocolo o burocracia a cumplir. Sino como un proceso constante que 

implica reconocer los derechos de hablar y construir su propio discurso de la persona que 

participa de la investigación. Creemos, que el consentimiento debe ser entendido como un 

proceso constante, relacional y discutible. 

- Confidencialidad/ Anonimato: Consideramos que estos dos puntos deben asegurarse y 

respetarse, no sólo por medio de los acuerdos de consentimiento informado, sino también 

entendiéndolos como componentes fundamentales de la relación entre persona investigadora 

y persona participante de la investigación. Esto implica, derecho a decidir sobre el uso de 

nombres reales, imágenes, o datos que permitan identificar a las personas en cuestión. Aquí, es 

fundamental remarcar la necesidad respetar estos acuerdos hasta dentro del propio ámbito 

académico. 

- Utilización Imágenes/ Tiempo: En el mismo sentido, se hace imprescindible aplicar los 

mismos términos sobre el uso de imágenes-fotografías que puedan ir en contra de los acuerdos 

de confidencialidad, anonimato y derechos de publicación o reproducción de imágenes. Esto 

debería aplicarse tanto al uso de imágenes producidas por la propia investigadora como por 
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las participantes con otros fines y objetivos, como en sus redes sociales o como arte personal o 

para otras instituciones.  

- Lenguas: Como enfatizado por otros autores, es fundamental hablar la lengua de los o 

las entrevistadas.  

- Devolutiva: Creemos en la necesidad de consultar con la propia comunidad sobre que 

sería la mejor devolución de un estudio para los participantes.  

- Sujeto/ Objeto/ Interlocutor: Muchas veces parece que los sujetos son percibidos como 

fuentes de datos, como si se pudiera ir a recoger los datos de los migrantes sin ninguna 

interferencia en la vida de esas personas. Consideramos que se debe pasar de concebir a los 

migrantes como objeto de estudio, para entenderlos sujetos que crean junto a los investigadores 

en la interacción. Los investigadores tienen que tomar los cuidados necesarios para que la idea 

de interlocutores no quede sólo en la teoría. Como colectivo, somos críticas a la idea de “dar 

voz”. Eso significa asumir que los y las migrantes somos sujetos que construimos realidades en 

nuestros discursos.  

 A partir de las reflexiones sobre estos tópicos, entendemos que la ética en la 

investigación no puede reducirse sólo a los procedimientos técnicos -como por ejemplo los 

Acuerdos de Consentimiento Informado-, sino que implica un cuestionamiento y un 

posicionamiento más profundo a lo largo del proceso de investigación. Siguiendo a Abad 

Migueléz, debemos tener presente que toda investigación cualitativa implica la construcción 

de una relación social de intercambio intersubjetivo entre investigadores y personas 

participantes (2016,110). Así, afirmamos que el compromiso ético de los y las investigadoras, 

no debe pensarse sólo en relación a las decisiones teóricas, sino también en relación a las 

decisiones epistemológicas de la investigación.  

 Muchas veces observamos que el discurso académico es valorizado como superior a las 

experiencias y discursos de las personas involucradas. En este sentido, Bidaseca propone la 

búsqueda de una justicia epistémica, o sea, una política del conocimiento que pueda 
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descolonizar los campos del saber, los cuerpos, las políticas, las representaciones sin imponer 

lecturas o interpretaciones que violenten los sentidos asignados por las personas a esos 

determinados procesos (2017:60).  

 La propuesta de esta presentación surge de experiencias problemáticas con 

investigadores y asuntos pertinentes para la investigación que nuestro colectivo ha enfrentado.  

Pretende ser un aporte a los estudios de la inmigración en Brasil en el futuro al insistir en la 

relevancia de las opiniones y reflexiones de las propias personas migrantes.  
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AS CRIANÇAS DO HOLOCAUSTO40 

 

Fernanda Capri Raposo41 

 

Palavras-chave: criança; Holocausto; memória 

 

Apresentação 

Esta comunicação é resultado dos estudos levantados até o momento para a tese de 

doutoramento, a qual visa analisar as memórias dos indivíduos judeus que na época do regime 

nazista eram crianças as quais foram vítimas das perseguições antissemitas, e que conseguiram 

sobreviver as ações genocidas legitimadas pelo regime. Circunscrevemos nosso universo 

aquelas crianças que, entre 1933-1945, e, também no pós Segunda Guerra, vieram para o Brasil 

na condição de refugiado do nazifascismo. 

Dentre as fontes selecionadas para análise estamos considerando: os testemunhos 

registrados no formato de testemunhos escritos/documento monumento, autobiografias, 

diários, crônicas testemunhais, cartas, documentos oficiais e vídeos/documentários.  

Através dos testemunhos procuramos identificar as estratégias utilizadas para 

subsistirem durante o período.  

Para tanto, consideramos importante reconstituir caminho percorrido por esses sujeitos 

em sua rota de fuga até a comunidade de destino.  

No entanto, para conseguirmos dimensionar estes momentos de rupturas, precisamos 

saber como viviam e como foi o processo de adaptação ao seu “mundo em caos” e em meio à 

violência que alterou seu cotidiano. E, quais foram as marcas que a guerra deixou.  

 
40 Trabalho apresentado na Mesa 2 – Interculturalidade, Educação e Tradições. 
41 Doutoranda da Universidade de São Paulo – USP, E-mail: fernandacapri@gmail.com. 
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Desse modo, a pesquisa em andamento tem como foco as memórias daqueles que eram 

crianças de origem judaica, um dos grupos étnicos-sociais perseguido pelos nazistas como 

“raça indesejável”.   

Considerou-se como criança aquelas que ainda não tinham completado os 13 anos e que 

não tivessem realizado o rito de passagem para a maioridade, até o ano de 1945 que marcou a 

libertação dos campos de concentração, o final da Segunda Guerra e a queda do regime nazista.  

O objetivo deste trabalho, portanto é apresentar os resultados preliminares sobre quais 

marcas indeléveis foram deixadas nas vidas desses indivíduos, hoje com mais de oitenta anos 

e, como reconstruíram sua vida em terras brasileiras, após enfrentar o episódio que pode ser 

considerado como um dos mais violentos na história da humanidade. 

 

Metodologia 

Essa pesquisa vem sendo desenvolvida levando em consideração, em primeira instância, 

a produção historiográfica já existente sobre o tema. A partir de um amplo inventário 

preliminar, selecionamos e analisamos publicações disponibilizadas em bibliotecas virtuais e 

físicas.  

Uma vez, identificadas as lacunas que ainda prevaleciam sobre o tema e definido o nosso 

universo de pesquisa, dedicamos nossas ações investigativas na seleção das fontes, priorizando 

os testemunhos orais daqueles que eram crianças durante o Holocausto.  A maioria destes 

registros orais, que estão disponíveis no Laboratório de Estudos sobre Etnicidade, Racismo e 

Discriminação, da Universidade de São Paulo, nos Museus do Holocausto, de Berlim e nos 

Estados Unidos, que contêm transcrições dos depoimentos em língua original do depoente, 

português e em inglês.  

Para este trabalho foram selecionadas quatro entrevistas realizadas com sobreviventes 

hoje com idades entre 80 a 89 anos. Será apresentada, neste trabalho, uma análise do discurso 

desses entrevistados. 
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Desenvolvimento  

Para compreender por que as crianças não foram poupadas pela política genocida 

perpetrada pela Alemanha e países colaboracionistas se deve ter em conta que ao 

antissemitismo42 somaram-se vários outros elementos que criaram condições para a 

proliferação de um política genocida, dentre os quais citamos o antimodernismo cultural e 

social que implicava na antipatia ao urbano, especialmente nos estilos de vida metropolitanos, 

ao cosmopolitismo, individualismo político e a crítica à democracia aplicada na política interna, 

assim como ao internacionalismo nas relações exteriores.  

Neste contexto, a figura do judeu passou a ser vista como indesejável por seu perfil de 

cidadão liberal, empreendedor e culto.  

Alimentada pelos mitos políticos43, esta interpretação incitou a violência sem limites que 

a partir de 1933 na Alemanha com a chegada de Adolf Hitler ao poder que se utilizando das 

 
42 A persistência de uma mentalidade racista cada vez mais influente desde a segunda metade do século XIX, 
adotada inicialmente como uma forma de determinismo biológico estabeleceu uma hierarquia de raças onde as 
nações do noroeste europeu ocupavam o posto mais alto. O tradicional antissemitismo entendido enquanto uma 
forma de racismo ao receber uma fundamentação científica baseada na raça serviu de justificativa para a política 
de extermínio do povo judeu que, no decorrer do século XX, recebeu o apoio de importantes instituições 
interessadas em comprovar a superioridade do povo alemão. Hannah Arendt em várias obras como, por exemplo, 
As Origens do Totalitarismo, faz um delineamento sobre como se formou o ideário de como esse povo veio pode ser 
entendido como supérfluo, mostrando como milhões de indivíduos foram transformadas em um subproduto da 
revolução industrial, especialmente, pelas políticas do imperialismo. Arendt descreve como se deu a trajetória 
para alienação de um mundo comum, uma situação exacerbada após a Primeira Guerra Mundial pela presença 
de um grande número de refugiados sem pátria e do peso econômico do desemprego, entre outros elementos. 
43 Ressentimentos com os resultados da Primeira Guerra Mundial ganharam forças a imagem da "facada nas 
costas" propagada a partir de 1918 por civis políticos que perceberam que a guerra foi perdida nos termos do 
Tratado de Paz de Versalhes. Buscou-se então um culpado para a crise econômica e política, o desarmamento da 
Alemanha e a perda dos territórios. A isto, soma-se a reconquista idealizada de um espaço vital para abrigar os 
cidadãos arianos, sem espaço por causa os judeus os quais segundo o ideário nazista deveriam ser exterminados. 
Esse imperialismo continental foi formulado pela primeira vez por grupos de pressão pré-1914 como a Liga Pan-
Alemã e foi proeminente no debate em objetivos de guerra durante a Primeira Guerra Mundial.  
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vias legais iniciou a perseguição aos judeus transformando-os em indivíduos de segunda-

classe, sem direito à vida44. 

Em meio ao caos provocado pelas perseguições nazistas, as crianças judias e ciganas, 

principalmente, tornaram-se vulneráveis à violência. Fossem fetos, bebês ou adolescentes, 

deveriam ser presas com ou sem seus pais, para serem exterminados. Segundo a Enciclopédia 

do Holocausto, os nazistas e colaboracionistas assassinaram cerca de 1,5 milhão de crianças.45 

Segundo os princípios nazistas, as crianças judias assim como suas mães deveriam ser 

exterminadas com o propósito de não contaminar a raça alemã, ou seja, o processo de 

regeneração, renovação e o renascimento do povo e do império alemão não incluía o povo 

judeu, de qualquer nacionalidade.  

É neste contexto que pretendemos pensar a imagem ideal de criança propagada pelo 

nazismo: ariana, sem resquícios de sangue judeu. Para os nazistas as crianças eram 

consideradas como o futuro do Reich idealizado segundo o que estava escrito no Mein Kampf, 

e neste futuro uma criança de origem judaica não estavam inclusas.  

O grupo de crianças perseguidas pelos nazistas caso não conseguissem um esconderijo 

que garantisse a sua sobrevivência eram: assassinadas em campos de extermínio ou mesmo nas 

ruas, ou jogadas nas sarjetas para que morressem de fome e frio, ou usadas em experiências 

“médicas”, ou levadas para os campos de trabalho, sofriam todos o tipo de violência. 

Apesar de sua grande vulnerabilidade algumas crianças conseguiram meios de 

sobreviver quer seja roubando e trocando algum produto de suas atividades por comida e 

medicamentos para levar para dentro dos guetos.  

 
De acordo, com Roseman (2003) os nazistas enfrentaram o problema em definir quem era judeu. Muitos 
participantes do regime, tais como, membros do partido e funcionários da SS tiveram que provar que não 
possuíam ascendência judaica. ROSEMAN, Mark. Os Nazistas e a solução final: a conspiração de Wannsee: do 
assassinato em massa ao genocídio. Rio de Janeiro: Zahar, 2003, p. 93. 

45 “Crianças durante o Holocausto’, In: Enciclopédia do Holocausto. Disponível em: 
https://www.ushmm.org/wlc/ptbr/article.php?ModuleId=10005142. Acesso em 12.07.2018. 

https://www.ushmm.org/wlc/ptbr/article.php?ModuleId=10005142
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Após a rendição da Alemanha nazista e o fim da Segunda Guerra Mundial, havia 

milhares de órfãos nos campos para refugiados. Estas crianças foram posteriormente levadas 

para os diversos assentamentos judaicos pelo mundo. E o Brasil apesar do cenário de 

desfavorecimento também foi um local escolhido pelos grupos de auxílio e também pelos 

próprios sobreviventes para fixarem residência e recomeçarem suas vidas. 

 

Resultados  

Até o momento observamos que as crianças que sobreviveram ao Holocausto foram 

repetidamente expostas durante seus anos mais formativos a terríveis crueldades, como a 

solidão, tortura e fome.  

A maioria deles perdeu familiares, amigos, lar e pertences. Privados prematuramente da 

segurança e da inocência da infância, eles viram suas comunidades se desintegrarem e suas 

estruturas sociais entrarem em colapso.  

Essas experiências horríveis deixaram profundas e duradouras cicatrizes psicológicas 

em muitas dessas crianças sobreviventes.  

Existem evidências consideráveis, tanto clínicas quanto empíricas, de que crianças 

sobreviventes constituem um grupo de alto risco para psicopatologia e problemas de 

ajustamento, manifestados em depressão clínica e subclínica, ansiedade, somatização e perda 

de identidade e baixa autoestima, dificuldade em expressar raiva e capacidade prejudicada de 

criar e manter e relações interpessoais estáveis.  

Contudo, tanto clínicos como pesquisadores proporcionam indicações demonstrando 

que muitas crianças sobreviventes da Shoah evidenciam um impressionante poder de 

recuperação, manifestado em sua capacidade de gerenciar vidas normais e criativas e realizar 

uma variedade de tarefas psicossociais.  

Este capitulo negro dos maus tratos e violência, em especial, a crianças e adolescentes é 

a representação recalcada do destino das ações reformatórias e revolucionárias das atrocidades 
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cometidas pelo nazismo, cujo sobrevivente carrega um conflito de testemunhar sobre o 

ocorrido, uma vez que os modelos representativos que permitem a transmissão da experiência 

para o texto são incapazes de representar tal como o fato ocorreu mesmo este sentindo a 

necessidade de (d)escrever.4647 
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IMIGRAÇÃO HAITIANA NA REPÚBLICA DOMINICANA:  
VIOLÊNCIA ESTATAL E APATRIDIA 

 

Giulia Georg  
Juliana Camelo 

 

Palavras-chave: apátridas; direitos humanos; Estado-nação 

 

Introdução 

O presente trabalho propõe uma problematização do direito humano básico inerente ao 

homem provindo do Estado e a relação direta de dependência entre este ser de direito com o 

Estado, exemplificando o caso recente de documentação dos haitianos e descendentes de 

haitianos no Estado dominicano. Entende-se que o migrante, com uma identidade 

transnacional, desafia o sentido do Estado-nação e sua soberania estatal, resultando em tensões 

e enfretamentos entre as partes. 

Esta pesquisa pretende examinar a dimensão sociopolítica dos direitos humanos dos 

migrantes, reconhecendo que o Estado ocupa um lugar central na disputa por sentidos e 

práticas em torno da definição da “questão migratória” e “nacionalidade”. O sujeito imigrante 

ainda segue muitas vezes associado a questões de criminalidade e segurança nacional na 

América Latina. Historicamente sendo relegados ao status de estrangeiro ou cidadão de 

segunda categoria, (DOMENECH, 2008) quando não são barrados da possibilidade de 

qualquer status, excluídos da ordem social e econômica, sujeitos a prisões, deportações e não 

sendo sequer tratados dentro dos parâmetros de dignidade humana (FELDMAN-BIANCO, 

2015). O fenômeno migratório, muitas vezes, acaba sendo contraditório, pois o sujeito que 

migra se encontra numa posição nem provisória e nem permanente no país de destino fazendo 

crescer o sentimento de não pertencimento, situação angustiante diante do temor de uma 

“calamidade da expulsão” (SAYAD, 1998). De acordo com Arendt, a questão da perda da 

cidadania estaria atrelada à perda dos direitos básicos, levantando a problemática de quais 
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seriam os verdadeiros direitos humanos das pessoas em risco de apatridia (GÜNDOGDU, 

2015).   

O contexto de imigração de haitianos à República Dominicana desde princípios dos anos 

90 sofreu uma drástica mudança de perspectiva pela parte dominicana. Embasado em políticas 

e práticas discriminatórias, o governo dominicano tem codificado leis e regulamentos cada vez 

mais restritivos e complexos que impedem a população de descendência haitiana de desfrutar 

plenamente de seus direitos mais básicos, inclusive a nacionalidade. Esta série de decisões 

administrativas, legislativas e judiciais limita seus acessos a documentos dominicanos, e 

também à identidade haitiana, criando progressivamente um grupo de apátridas no país, 

ignoradas pelas autoridades dominicanas. 

Além dessas medidas paliativas tomadas pelo Estado dominicano não estarem de 

acordo com as devidas obrigações do país no campo dos direitos humanos, também a sua 

aplicação tem sido problemática para os diferentes grupos de pessoas afetadas. Embora alguns 

migrantes tenham conseguido obter documentos de identidade dominicanos, outros não o 

puderam; dos últimos, a maioria permanece apátrida na prática (AMNESTY 

INTERNATIONAL, 2015). De acordo com a Junta Central Eleitoral (JCE) dominicana até o 

verão de 2017, apenas 13.495 indivíduos receberam seus documentos civis como dominicanos, 

o que deixaria mais de 47.000 indivíduos por recuperar seus documentos de identidade 

dominicanos (MRG, 2018). 

Antes mesmo de essas leis discriminatórias entrarem em vigor, na prática a JCE tomava 

medidas administrativas arbitrarias que dificultavam aos filhos de migrantes haitianos 

nascidos em território dominicano de conseguirem seus documentos. As decisões 

implementadas impediam a expedição ou renovação dos documentos básicos que uma pessoa 

necessita para estudar, trabalhar, abrir uma conta em banco, ter acesso à saúde e a uma 

identidade (AMNESTY INTERNATIONAL, 2015). 
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 Essas pessoas afetadas pela legislação discriminatória dominicana tampouco podiam 

adquirir a nacionalidade do seu país de origem ou dos seus parentes, pois o processo de 

nacionalização haitiana não é automático. A constituição haitiana de 1983 assume que todos os 

indivíduos nascidos no estrangeiro de pais haitianos e que não tenham renunciado a sua 

nacionalidade haitiana, são considerados haitianos. Entretanto, o Decreto de Nacionalidade de 

1984 afirma claramente que o sujeito perde o seu direito à nacionalidade haitiana se manifesta 

sua preferência por outra nacionalidade ou exerce esta ativamente. O resultado foi um limbo 

jurídico de centenas de indivíduos com suas vidas enraizadas no território dominicano, 

especialmente os filhos de imigrantes estrangeiros já registrados no Registro Civil Dominicano 

e seus descendentes, que se tornam impossibilitados de adquirir a nacionalidade haitiana. 

Diante das inúmeras violações de direitos humanos em território dominicano, em 2014 

a Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) lançou uma sentença condenando a 

detenção arbitrária e a expulsão sumária de haitianos e dominicanos de ascendência haitiana 

do território da República Dominicana. Diante dos casos julgados pela Corte, esta declarou que 

muitos haitianos na República Dominicana se encontram em condições de pobreza e 

marginalidade devido aos seus status legal e falta de oportunidades, podendo dificultar a 

apresentação de documentação legal e oficial. Mesmo com as pressões internacionais, a 

República Dominicana decidiu continuar negando a jurisdição da Corte através da decisão do 

Tribunal Constitucional do país, ameaçando a autoridade da Corte Interoamericana 

Assim sendo apresentaremos um estudo sobre as violações legais e medidas 

discriminatórias adotadas pelo governo dominicano que resultaram em um vasto grupo de 

pessoas indocumentadas e apátridas monopolizadas pela violência arbitrária das autoridades 

locais. 

Para tanto buscar-se-á analisar o efeito da relação entre o Estado-nação e o sujeito 

dependente deste para poder acessar aos seus direitos mais básicos, ou também chamados de 

direitos humanos, reconhecidos como inerentes ao sujeito. Nesse sentido, para o 
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desenvolvimento da pesquisa utilizaremos informativos de organizações internacionais não 

governamentais, relatórios de órgãos das Nações Unidas, além de uma pesquisa sobre os 

tratados e acordos internacionais pactuados pelo Estado dominicano. Ademais serão feitas 

breves referências de comparação com outros países, focando na relação destes com os 

imigrantes presentes em seu território. 

Concluindo, o trabalho pretende demonstrar que a falta do fornecimento de um 

documento oficial pelo Estado não deve ser a única maneira de legalizar a instância dos 

indivíduos em risco de apatridia dentro do território nacional. A situação de apátrida e também 

de migrante irregular cria dificuldades de acesso aos serviços básicos, além dos altos riscos de 

deportação.  

É necessária uma mudança no sistema da governança migratória dominante, desafiando 

novas reivindicações de direitos que não depositem sua validade nas estruturas normativas 

legais existentes. O exemplo dos migrantes haitianos irregulares e dos seus descendentes em 

situação de apatridia põe em questão o poder arbitrário do Estado em relação à decisão de 

quem são os sujeitos detentores de cidadania e direito de pertencimento à humanidade. 
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OS IMIGRANTES JAPONESES NA CONSTRUÇÃO DO BAIRRO ORIENTAL  
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TRANSFORMAÇÕES, VIDA COMUNITÁRIA E TERRITORIALIZAÇÕES48 
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Introdução 

 

 Em 2018, o Brasil celebra os 110 anos de imigração japonesa no Brasil. Segundo o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a comunidade japonesa no Brasil possuía 

1.405.685 pessoas em 2000, cerca de 80% dela residindo no Estado de São Paulo. Os nipo-

descendentes compõem 0,8% da população brasileira (BELTRÃO; SUGAHARA; KONTA, 

2008).  

 Nesta pesquisa, a relação sociedade/espaço teve como sujeitos os imigrantes japoneses 

e sua territorialização no Bairro Oriental da Liberdade,  na Cidade de São Paulo, focalizada a 

partir de três elementos: a) transformações do espaço urbano empreendidas pelos imigrantes 

ao longo de sua história; b) especificidades da vida comunitária que se desenvolveu nesse 

espaço, até o momento da pesquisa; c) ações que propiciaram a formação de territórios-rede 

por parte dos imigrantes e seus desdobramentos.   

  A investigação foi realizada por meio de extenso levantamento bibliográfico, como 

livros, revistas acadêmicas, trabalhos científicos, relatórios de agências governamentais 

nacionais e estrangeiras, além de visitas ao bairro da Liberdade para que fosse possível 

 
48 Trabalho apresentado na Mesa 1 – Subjetividades e Territórios Identitários. 

49 Bacharel em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). E-mail: 
henoch76@hotmail.com. 
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apreender a forma como se deu a apropriação do espaço urbano pelos integrantes da 

comunidade japonesa. 

 

Japoneses no Bairro da Liberdade: A Construção do “Bairro Oriental” 

 A Ata Municipal de 1829 registra que a atual área do bairro da Liberdade abrigava o 

Largo do Pelourinho, área que era o antigo Distrito Sul da Sé. Ali começavam duas ruas: a Rua 

da Forca e o Caminho do Mar. A região era ladeada por colinas e chácaras de grande extensão 

onde residia a elite paulistana. O nome “Liberdade” aparece registrado pela primeira vez na 

Câmara Municipal em 4 de maio de 1831, quando o vereador Cândido Gonçalves Gomide fez 

a indicação do nome no chafariz que se localizava no largo São Francisco (BAIRRO..., 2004).  

  A presença de imigrantes japoneses no bairro data de 1912, quando se estabeleceram na 

Rua Conde de Sarzedas. Um dos motivos de se escolherem essa rua para morar é que quase 

todas as casas tinham porões, e os aluguéis dos quartos no subsolo eram surpreendentemente 

baratos. A comunidade foi moldando o que seria chamado de “Bairro Oriental”, com a abertura 

da Associação de Japoneses, uma escola primária e casas de tofu e manjuu, atraindo também os 

japoneses do interior para o bairro. A área do Bairro Oriental é um espaço delimitado dentro 

do Bairro da Liberdade, que, devido à presença de elementos japoneses (placas em japonês, 

associações comunitárias), constituiu-se como um microcosmo individualizado em relação ao 

resto do bairro (GÓES, 2012).   

 No ano de 1969, a Prefeitura de São Paulo anunciou o plano de transformar a Liberdade 

em um autêntico “Bairro Oriental”, de cunho temático. Em 1974, começou a transformação 

arquitetônica da Liberdade. Na Rua Galvão Bueno foi erguido um imponente torii vermelho 

no Viaduto Cidade de Osaka, simbolizando o portão de entrada do bairro. Os postes comuns 

foram substituídos pelos icônicos postes vermelhos com as três lanternas suzurantô, que 

funcionam como diferenciadores entre a “Liberdade japonesa” e a “Liberdade brasileira” 

(BAIRRO..., 2004; GÓES, 2012). Hoje, a Liberdade atrai muitos japoneses e descendentes pelo 
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comércio de roupas, alimentos, pela realização de festas típicas, atraindo também uma grande 

clientela não-nikkei. 

 

A Vida Comunitária dos Imigrantes Japoneses 

 O Bairro Oriental é o lugar onde se desenvolve a maior parte vida religiosa da 

comunidade japonesa em São Paulo, cuja grande parcela é budista. O principal festival budista 

da colônia japonesa no Brasil é o Hanamatsuri, o “Festival das Flores”, que comemora o 

nascimento de Buda, no dia 8 de abril. Ele tem esse nome porque, Maya, a mãe de Siddharta 

Gautama, sentiu as contrações do parto quando passava por um jardim cheio de flores. O 

festival é organizado no Bairro desde 1966, pela Federação das Seitas Budistas no Brasil e a 

Associação Cultural e Assistencial da Liberdade (ACAL). Durante o evento, os fiéis banham 

com chá adocicado (amacha) uma estatueta de Buda em um altar com flores e fazem pedidos 

para a realização de desejos, saúde e proteção (HANDA, 2005). 

 No Bairro Oriental, as bancas que vendem os jornais da comunidade nikkei, escritos em 

língua japonesa, são onipresentes. Atualmente, existem 16 jornais voltados para a comunidade 

nipo-brasileira. Os mais tradicionais são o São Paulo Shimbun, inaugurado em 1946 e o Jornal do 

Nikkey, que surgiu em 1998. Os temas abordados são variados, como notícias do Brasil e do 

Japão, atividades promovidas pela comunidade japonesa no Brasil e pela comunidade dos 

brasileiros nipo-descendentes no Japão (dekasseguis), além de política, esportes e gastronomia 

japonesa. Ambos têm uma tiragem de 10 mil exemplares em média (BAIRRO..., 2004) 

 

Da “desterritorialização” à “multiterritorialidade” 

 A análise do processo de construção do bairro da Liberdade demonstrou que houve um 

movimento das populações imigrantes a partir da “desterritorialização” (que é um mito, como 

será melhor explicado adiante), passando pela “reterritorialização” e que culminou com a 

“multiterritorialidade”. A trajetória da diáspora inicia-se com um processo 
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“desterritorializante”, um “desenraizamento”, uma “deslocalização”, um abandono da terra 

natal, mas que não é uma “desterritorialização”, porque, no exterior, o migrante se encontra 

envolvido na teia de relações garantida pelo grupo de migrantes, de modo que, mesmo em 

locais muito distantes da terra natal, acaba se sentindo “em casa” e reinventa o “lar” no seio de 

uma diáspora globalmente estruturada. A “desterritorialização” em si é um mito porque não 

existe homem sem território. 

 A segunda etapa é a “reterritorialização”, a produção de novos territórios. Todos esses 

territórios têm elevada carga simbólica, imersos no mundo da produção de imagens e 

simulacros. Utilizemos as paisagens da Liberdade como exemplos: lojas de porcelana, 

academias de artes marciais, ideogramas japoneses nas placas de restaurantes, todas 

virtualizações do país de origem da diáspora japonesa que tornam esses bairros mais “típicos” 

do que qualquer cidade moderna do Japão. 

 Tal paisagem tem a função de preservar a memória e as tradições desses grupos étnicos, 

integrando a comunidade e facilitando a ajuda mútua, o que não deixa de possuir um caráter 

que é simultaneamente coercitivo, pois esse processo propicia a vigilância por parte da 

comunidade do comportamento de seus membros, podendo exigir dele a manutenção da 

cultura e dos costumes e a lealdade étnica, evitando sua assimilação à sociedade majoritária e 

garantindo a sobrevivência da “colônia”.   

Contudo, a filiação à terra ancestral por parte do migrante e de seus descendentes não é 

uma experiência total e é aí que entra a terceira etapa da diáspora, a “multiterritorialidade”.  

Assim, a “multiterritorialidade” tem como condições básicas   

a presença de uma grande multiplicidade de territórios e sua articulação 
na forma de territórios-rede. Estes, (...) são por definição, sempre, 
territórios múltiplos, na medida em que podem conjugar territórios-zona 
(manifestados numa escala espacialmente mais restrita) através de redes 
de conexão (numa escala mais ampla) (HAESBAERT, 2005, p. 6788). 
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A diáspora permite uma extraterritorialidade que é utilizada de acordo com as 

necessidades dos indivíduos e comunidades que a estruturam. A noção de “lar” é 

maleabilizada permitindo que os membros da diáspora aproveitem o melhor de seu país de 

origem, realizando investimentos, fechando negócios, visitando parentes, viajando a turismo, 

etc., sem ter que necessariamente retornar para ele, podendo capturar de forma concomitante 

as oportunidades que a diáspora oferece, como a possibilidade de desfrutar de melhor 

qualidade de vida no país de residência ou pelo fato de já ter estruturado toda uma vida no 

novo país, por exemplo. Eles vivenciam múltiplos territórios e possuem múltiplas identidades: 

a do país de origem e a do país onde vivem (COHEN, 2008; HAESBAERT, 2005, 2013).    

 Além da função desse bairro como território para seus grupos étnicos, também podemos 

pensá-los como elementos importantes no processo de construção da cidade de São Paulo. A 

cidade se modifica de acordo com a transformação da sociedade ao longo tempo, ela é um 

eterno devir por processos múltiplos de construção e de destruição de imagens, é sempre uma 

“obra inacabada” (SOUZA, 2008).  

 

Considerações Finais 

Quando o Brasil recebeu os contingentes de imigrantes japoneses, a sua sociedade, que 

era, até então, oriunda de brancos europeus, indígenas e africanos, de religião 

predominantemente católica, se modificou. Essa transformação ficou marcada na paisagem 

paulistana com sua arquitetura “típica”, mantendo-se até os dias de hoje, porque sua 

comunidade deseja preservar sua “memória cultural”, evitando que essas construções sejam 

apagadas no processo de reescrita do tecido urbano.   

A dinâmica dos processos urbanos também está marcada nesses bairros, entre eles 

podemos citar o “deslocamento social do espaço”. A Liberdade abrigava no final do século XIX, 

chácaras onde vivia a elite paulistana, mas o processo de industrialização e de urbanização da 

cidade transformaram esses bairros “nobres” em bairros “operários”; os casarões mudaram a 
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sua função e transformaram-se em pensões e cortiços para os imigrantes humildes recém-

chegados que buscavam alugueis a preços baixos e facilidade de transporte para seus 

empregos, que era propiciada pela proximidade da região central da cidade, e quase um século 

mais tarde, deram lugar a empreendimentos comerciais e a residências de famílias letradas de 

classe média. O fato da Prefeitura de São Paulo ter construído vários dos marcos culturais da 

Liberdade demonstra que esses espaços foram “reapropriados” por um interesse econômico de 

transformá-los em pontos turísticos que gerassem renda para a metrópole (BARROS, 2012).    
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DO PROGRAMA DE INTERIORIZAÇÃO ÀS IMPLICAÇÕES  
DE SUAS EXTERIORIDADES:  

INVESTIGAÇÕES SOBRE TERRITÓRIOS E SUBJETIVIDADES NO TRABALHO  
EM ASSISTÊNCIA E SAÚDE COM IMIGRANTES VENEZUELANOS50  

 

Andressa Castelli51 
Cynthia Romão52  

  

Palavras-chave:  psicanálise; territorialidades; subjetividades 

 

O presente trabalho que se situa no campo de estudos em psicanálise e sociedade surge 

a partir de indagações e discussões suscitadas na Rede de Cuidados em Saúde para Imigrante 

e Refugiados, dispositivo de articulação de trabalhadores do serviço público e entidades 

sensíveis à temática migratória e no qual nos apresentamos através do Grupo Veredas. Tem 

como objetivo investigar, a partir do conceito de território e da política de interiorização de 

imigrantes venezuelanos, os agenciamentos e os desdobramentos subjetivos decorrentes do 

que apontamos como “dupla interiorização”  na cidade de São Paulo. 

 Segundo Rosa (2013), trabalho do Veredas situa-se a partir de uma proposta 

epistemológica e ético-política que convencionamos chamar de Psicanálise Implicada ou 

Psicanálise Extramuros. As vicissitudes dos fenômenos sociais e suas dinâmicas no território 

precisam ser levadas em consideração no trabalho em saúde, de modo que, antes de falarmos 

numa psicanálise implicada, defendemos que o analista deve tomar par e se implicar a respeito 

das linhas de força do contexto onde está inserido, sabendo que sua prática não está alheia a 

determinada conjuntura política.  

 A Venezuela atravessa uma crise política e econômica que tem causas múltiplas, 

complexas e que incidem nesse trabalho a partir do fluxo de imigrantes venezuelanos que 

 
50 Trabalho apresentado na Mesa 6 – Saúde e Migração.  
51 Universidade de São Paulo, Mestranda em Psicologia Clínica. E-mail: andressacarvalhogoncalves@gmail.com. 
52 Universidade de São Paulo, Mestranda em Psicologia Clínica.   
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atravessaram a fronteira brasileira nos últimos anos e em especial os que aderiram ao Programa 

de Interiorização elaborado pelo Governo Brasileiro e que teve apoio da ACNUR (Alto 

Comissariado da Nações Unidas para Refugiados). 

 Como nos lembra Santos (2008) o histórico das migrações no Brasil no final do séc XIX 

ao início do séc XX é marcado pelo binômio da europeização e do embranquecimento 

populacional com a promoção da vinda de migrantes europeus por parte de políticas 

voluntaristas do governo brasileiro donde se observa um mecanismo higienista que voltaria a 

tomar expressão na contemporaneidade pois de acordo com Rolnik (2001)  o binômio da 

gentrificação e especulação imobiliária no centro preservam essa mesma lógica que procura 

expulsar da paisagem urbanas corpos e subjetividades não hegemônicas a partir de um recorte 

de classe.  

 Após compreendermos a peculiaridade desses fluxos, onde observamos que o fenômeno 

do refúgio de venezuelanos/as encontra-se circunscrito por uma política de governo baseada 

num projeto de interiorização, temos por objetivo reabilitar o conceito de território para além 

de sua dimensão meramente física, buscando compreender como determinada cartografia 

também delimita os contornos e fronteiras da ação humana no território e, em última instância, 

da própria subjetividade.  

 Satisfazendo esse objetivo, resgatamos as noções de territorialidade e espacialidade 

sugeridas pelo professor Milton Santos (2006/1996), a partir da leitura de Silva (2009),  para 

discutir uma inflexão importante no campo da geografia política que concerne a diferença entre 

global x local. Levando em consideração as críticas de Santos (1996)  a respeito da especulação 

do espaço público pelo interesse privatista de poucos e pelo aparelhamento patrimonialista do 

próprio Estado, em que morar representa cada vez mais um privilégio restrito as elites 

socioeconômicas, somamos essas indagações às de Koga (2018 ), para pontuar a respeito dos 

efeitos  da construção de uma  lógica fetichista sobre o  processo de sedentarização e habitação, 
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que transforma em abjetos os sujeitos em fluxo e deslocamento que lutam pelo direito de 

construírem seus espaços, assim como por um lugar social.  

 Os sujeitos migrantes sofrem diretamente com os reflexos dessa política, em que o 

exercício de sua cidadania é coibido pela ausência dos papéis, como o comprovante de 

residência. O diálogo estabelecido entre Gebrim e Daudovian na Revista Fórum (edição 215, 

2015), parece ilustrativo das problemáticas que giram em torno do uso da prática de sentido 

“sem papéis” para designar  enquanto categoria política os imigrantes e refugiados que não 

possuem esses documentos pois, ainda que de acordo com a pesquisadora francesa esse tenha 

sido um termo sugerido pelos próprios sujeitos, não podemos esquecer que “sem papéis” não 

deve ser tomado como sinônimo de “sem inscrição”.  

 De acordo com Koga (2018), os sujeitos desamparados pela burocracia e também  

desterritorializados, diante desse cenário,  constroem modos de sobreviver ou mesmo de “se 

virar”  criando seus “territórios de viração” nos limites da informalidade. Territórios de vir a 

ação ou do devir ação desmistificam a assignação fetichista que apassiva esses sujeitos para nos 

comunicar antes de sua agência em construir seus próprios espaços e de se posicionar de 

maneira ativa no laço social, já que os “sem papéis” são também aqueles que inscrevem novos 

papéis, posições e rotas de fuga entre as fronteiras bem delimitadas da sociedade.   

 Nessas veredas que se constroem entre o desterro e a  devir(ação), resgatamos a vinheta 

clínica referente ao atendimento de Salomon (nome fictício), um jovem venezuelano 

apaixonado por futebol, que parte da Venezuela para o Brasil, no contexto da política de 

interiorização, na esperança de encontrar emprego e quiçá conquistar uma vaga nas seleções 

de base da cidade de São Paulo.  

 Sua chegada a cidade, entretanto, é de início marcada por uma distância posta entre ele 

e seus conterrâneos, já que Salomon havia sido abrigado no centro da cidade junto a migrantes 

de outras etnias, enquanto a maior parte de seus amigos foram abrigados no interior da cidade. 

Essa separação arbitrária, reflexo de uma política imatura,  parece lhe haver com o traumático 
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de um refúgio marcado pela venda das promessas de abrigo e  de ascensão social  e, 

simultaneamente,  pela violência de vê-las falirem pouco a pouco, no convívio com a 

radicalidade da diferença dos centros de abrigo, em que Salomon tem a dificuldade de creditar 

sua confiança, desconfiando de todos a seu entorno, o que nos parece um gatilho para seu 

primeiro surto, marcado pelo delírio de persecutoriedade.  

 Salomon, que joga nessa partida de perseguidos, sem compreender muito bem os 

motivos de ter sido apartado de seus conterrâneos,  é também aquele que em nossos 

atendimentos  nos mostra, através de seus desenhos, suas táticas  e estratégias de jogo, como 

quem esboça nesse campo as suas devir(ações) ao mesmo tempo em que dispara pela cidade à 

procura de seus colegas para lhes contar a despeito dos terrores dessa jogadas que fazem de 

um atacante um jogador da zaga, excessivamente precavido aos ataques da diferença, ainda 

que munido de motivos muito legítimos para desconfiar. Em nossas intervenções procuramos 

maneiras de torcer essas posições extremas de ataque e defesa para pensar junto com Salomon 

em devir(ações) nesse meio de campo que também é metáfora para um trabalho psicanalítico 

com refugiados. Seguimos torcendo.  

 A partir de HAESBAERT & BRUCE (2002) trazemos duas concepções deleuzianas para 

pesar o próprio corpo como território. A primeira é a de agenciamentos maquínicos onde 

Deleuze critica os falsos dualismos que criamos quando entendemos natureza e cultura como 

concepções antinomistas. E um segundo conceitos intimamente relacionado com esse primeiro 

qje é o agenciamentos de enunciação, que dizem respeito a um “regime de signos” que 

pragmaticamente definem possibilidades e limitações do uso da linguagem na sociedade.  

 A articulação entre esses agenciamentos parece ficar mais clara a partir da noção 

foucaultiana de biopoder, em que o autor localiza a maneira como os corpos são capturados 

por dispositivos normativos de saber-poder, que produzem implícita ou explicitamente 

determinados mecanismos de disciplinamento dos corpos como forma de vigilância e controle 

social. Assim, a partir de Lima & Yasui (2014), compreendemos como os dispositivos de saber-
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poder são forjados sob determinadas condições históricas, de modo que o corpo assume 

estatutos distintos, sendo capturado por vários repertórios de inteligibilidades que levam a 

marca dos valores de seu tempo e estabelecem possibilidades e limites para o uso dos corpos, 

assim como formas hegemônicas de apresentá-lo no espaço.  

 Sob o território do corpo pairam esses discursos desumanizadores fazendo com que 

esses sujeitos sejam somente reconhecidos a partir de estigmas. A complexidade desse sujeito 

é apagada, e o sujeito vira aos poucos sujeito oculto, misterioso, monstruoso,  não 

compreensível ou ininteligível. Essas zonas de indiscernibilidade, definidas pela biopolítica 

sobre os corpos, que delimitam um perímetro fixo de reconhecimento aos sujeitos, cercando 

suas subjetividades, são conceituados por Butler (2002), enquanto zonas de abjeção. De acordo 

com a autora nessas zonas estão alocados os sujeitos que são vistos enquanto transgressores, 

uma vez que evidenciam a ineficácia das normas de inteligibilidade hegemonicamente 

estabelecidas.  

Pensar em desterritorialização a partir de alguns efeitos advindos do programa de 

“dupla” interiorização de imigrantes venezuelanos na cidade de São Paulo nos aponta 

problemáticas e potências. Importante esclarecer que o uso do adjetivo duplo responde ao 

abrigamento de imigrantes nas bordas da cidade, que também entendemos como um processo 

de interiorização.  

A primeira problemática levantada refere-se ao fato de que grande parte dos serviços 

específicos para imigrantes estarem situadas na região central e portanto com acesso 

dificultado para quem encontra nas bordas da cidade o local de acolhida. No entanto essa 

problemática aponta a possibilidade de oferta de serviços não apenas específicos mas de 

alcance territorial em espaços com alta demanda de equipamentos públicos. Além disso, essa 

dupla interiorização parece resultar numa invisibilização tanto do contingente de deslocados 

como das incidências desse deslocamento sobre as histórias e corpos. 
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As dobras que se constroem nessa dupla interiorização, onde o sujeito responde do 

encontro da margem da sua subjetividade e do território, nos fazem lembrar que a medida que 

uma política se define pelo significante “interiorização” também define automaticamente um 

lugar de exterioridade que reitera o migrante não no lugar da integração mas antes lhe 

circunscreve compulsoriamente as coordenadas de sua  estrangeiridade - ainda que a palavra 

“interior” possa nos remeter ao exato oposto. 

Por fim, entendemos que, ao reconhecer a alteridade a partir desse extremo que é o 

estrangeiro, temos a possibilidade de sensibilizar nosso olhar para questões que as tramas e os 

discursos de poder acabaram encobrindo ou tornando esvanecidas.  Escutar o sujeito para além 

do modo como ele é apresentado no laço social e entender as condições sociopolíticas 

envolvidas no sofrimento compõe a base da nossa clínica e prática cotidiana. 
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COPA DOS REFUGIADOS:  
UM REFÚGIO NO CAMPO53  
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 Quatro linhas delimitam um campo de futebol, mas quatro linhas também delimitam 

uma casa, um terreno, uma barraca, um assentamento de refugiados. Um espaço. Um território. 

E, em todos esses, os sujeitos que neles se encontram e interagem são dotados de identidade, 

seja ela pessoal ou para com o território.  

 No Brasil, os refugiados e imigrantes unidos em uma Organização Não-Governamental 

(ONG) chamada África do Coração, criaram um projeto, a Copa dos Refugiados é um evento 

que vai além de um jogo de futebol, pois ela agrega questões culturais, educacionais e 

principalmente de integração. O futebol é usado como um pano de fundo para as reais 

intenções dos organizadores.  

 Neste resumo são trabalhados os conceitos de territórios e suas territorialidades. O 

território e o refúgio levam a mobilidade. Em seguida, é trazido um diálogo sobre diferença, 

tudo isso também emergindo questões relevantes ao refúgio e o que significa ser refugiado. 

Essas duas partes complementares são voltadas para a criação de um caminho que chega à 

Copa dos Refugiados. 

 

Tecendo um território  

 
53 Trabalho apresentado na Mesa 6 – Refúgio e Migração Forçada. 
54 Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal Fluminense 
(UFF). 
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 Quando se fala em refúgio/refugiados, podem surgir questionamentos que rondam 

diversas temáticas, tais como a questão do território, deslocamento, da diferença entre os 

indivíduos. Todos esses são conceitos que atravessam entre si, e entre os sujeitos que estão 

expostos a tal situação de vulnerabilidade.  

 A definição de território vai além do poder político, aquela necessariamente engloba uma 

combinação de poderes, como o poder concreto/ funcional e o poder simbólico. No primeiro, o 

território é visto como um recurso, não somente recurso natural, mas também como proteção 

do indivíduo (HAESBAERT, 2004). Já na visão simbólica, tem-se a capacidade de produzir 

significado, ou seja, há uma identificação do sujeito com aquele lugar e uma apropriação 

simbólica de sentimentos e valores com o território (MEDEIROS, 2009).  

 Atualmente, em uma sociedade globalizada com intensos fluxos de pessoas e matérias, 

a fixação e/ou fluidez em um único território ganhou destaque. Territorializar-se hoje significa 

“construir e/ou controlar fluxos/redes e criar referenciais simbólicos num espaço em 

movimento, no e pelo movimento” (HAESBAERT, 2011, p. 280). Ou seja, quem tem o poder e 

aparato técnico para tal, por exemplo, o Estado, consegue -ou pelo menos tenta- controlar a 

fluidez de indivíduos entre as fronteiras porosas. No entanto, quem necessita se mover, como 

os refugiados, acaba se deparando com medidas cada vez restritivas aos fluxos migratórios e, 

como consequência, a crescente xenofobia.  

 De acordo com dados do ACNUR (2018), no final de 2016 registrou-se uma população 

global de refugiados na marca de 22,5 milhões de pessoas. Essa diáspora se traduz nas 

territorialidades, desterritorialização e reterritorialização, sendo as duas últimas relacionáveis 

com o país de destino. O sentimento de desorientação e deslocamento, no sentido de ser um 

pária, de ser o “outro” (tudo isso potencializado por atitudes racistas e xenofóbicas) é o que 

leva a desterritorialização e, difícil reterritorialização (ALMEIDA, 2009). 

 

A mobilidade é o outro  
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 O título da seção remete a uma fala de Mbembe (2016) em que traduz o que significa 

estar no mundo nos dias atuais. Em um mundo globalizado e com fluxos intensos, como já foi 

citado anteriormente, o conhecimento e contato com culturas diversas foram catalisados. No 

entanto, se o individuo não se propõe a ultrapassar e, sobretudo, superar essas ditas diferenças, 

haverá um conflito em estado de latência.  

 Mbembe (2016) aponta que a “diferença é um problema apenas se acreditarmos que a 

uniformidade é o estado natural das coisas.”. Isto é, em um mundo em que foram anos de 

contato violento, marcado pelo colonialismo e violência entre os povos, a crença do “nós” somo 

superiores e “eles”  são inferiores/bárbaros foi se perpetuando até os dias atuais.  

 Alegar que um sujeito que usufrui da mobilidade e circulação, de maneira espontânea, 

seja totalmente cosmopolita e acolhedor da diferença é um equívoco. Contudo, este sujeito tem 

maior probabilidade de ser receptivo para outros universos fora do seu circulo, como afirma 

Mbembe (2016). As constantes dispersões de indivíduos produzem “identidades que são 

moldadas e localizadas em diferentes lugares e por diferentes lugares. Essas novas identidades 

podem ser desestabilizadas, mas também desestabilizadoras” (WOODWARD, 2012, p. 22).  

 Embora a mobilidade tenha o potencial de tornar um sujeito cosmopolita, como 

abordado com Mbembe (2016) no começo desta seção, a diferença que chega às fronteiras 

sociais e físicas do território pode ser construída de maneira negativa. Isso se dá por meio da 

marginalização dos que são colocados como os “outros”, no caso os estrangeiros refugiados. 

Tal marginalização leva a criação de territórios excludentes que cada vez mais fortalecem as 

dicotomias e maniqueísmos de pensamentos e, contrapartida, sustenta as relações de poder 

arraigadas (WOODWARD, 2012). 

 O próprio termo refugiado já reflete o fato que o seu país de origem não é mais seguro, 

e que o indivíduo precisa encontrar outra localidade onde se refugiar, já que não pode retornar 

ao seu país. Para Haddad (2008) a “identidade do refugiado é estabelecida precisamente pela 

sua falta de pertencimento, seu status como um “estranho”, e sua posição entre, em vez de 
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dentro, de Estados soberanos.” (HADDAD, 2008, p.7). Dessa maneira, essa posição marginal 

do indivíduo refugiado levanta questões sobre identidade e pertencimento, e o que poderíamos 

chamar de nativo e estranho dentro de um país (HADDAD, 2008). 

 

Copa dos Refugiados 

 Nesta seção, a Copa dos Refugiados, evento realizado em agosto de 2018, pela primeira 

no Rio de Janeiro é usado como fator de promoção da convergência entre o que foi traçado até 

agora neste artigo. O território, a mobilidade, a diferença e os refugiados se encontram num 

campo de futebol para celebrar integração.  

 O evento é promovido pela ONG África do Coração, entidade fundada e composta pelos 

próprios refugiados e imigrantes no Brasil, com sede em São Paulo, e busca incentivar a 

integração do refugiado na sociedade brasileira. O apoio vem de entidades como o ACNUR, 

órgão da Organização das Nações Unidas (ONU) responsável pela proteção dos Refugiados; e 

da Cáritas Arquidiocesana, entidade ligada à Arquidiocese do Estado do Rio de Janeiro e São 

Paulo, que atua para o acolhimento, proteção legal e integração do refugiado.  

 Com seu início em São Paulo no ano de 2014, o evento contou com dezesseis times de 

países diferentes (ONU, 2014a). O ano para o inicio das atividades não poderia ser mais 

propicio, uma vez que o Brasil sediava a Copa do Mundo-FIFA 2014. Então, com toda a alegria 

e paixão pelo futebol que estava explodindo no período, os sentimentos de “empoderamento, 

união e combate ao preconceito” (ONU, 2014b) foram os objetivos primordiais dos 

organizadores.  

 Até o ano de 2017, a Copa só era realizada no Estado de São Paulo (ONU, 2015; 2017a), 

quando também começou a ocorrer a edição em Porto Alegre/RS e o evento entrou para o 

calendário oficial de comemorações do aniversário da cidade (ONU, 2017b), e atualmente 

encontra-se em sua segunda edição. Em 2018 foi a vez do Rio de Janeiro integrar o rol de 

Estados que realizam a competição (ONU, 2018a).  
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 Com diversas oficinas e palestras que visam à informação e integração da comunidade 

brasileira sobre a condição de refúgio, a Copa se inicia com esse ciclo e, por fim, há os jogos 

entre as seleções. A edição de 2018 tem como tema “Não me julgue antes de me conhecer” e, 

pela primeira vez com uma final entre os vencedores de cada Estado a ser realizada no mês de 

setembro de 2018 (ÁFRICA DO CORAÇÃO, 2018).  

 Este evento é de suma importância para que ocorra a integração entre os refugiados, 

uma vez que são pessoas de diversas nacionalidades, com suas próprias diferenças, no entanto, 

todas se encontram na situação de vulnerabilidade dentro de uma terceira nação. E entre os 

refugiados e a sociedade brasileira, no caso, dado que os eventos são abertos ao público em 

geral.  

 O campo, para alguns dos refugiados possui conotação negativa, já que podemos 

associar diretamente com o conceito de campo de refugiado, local estabelecido como uma 

proteção temporária antes do individuo ir para algum país em definitivo. No entanto, há casos 

em que ficam anos nesses barracões “temporários”, o qual não possuem todas as garantias 

legais que somente uma nação pode oferecer para um solicitante de refúgio.  

 Apesar disso, este espaço, o campo com a Copa, com a torcida, ganha ares de território 

integrado, com redes e zonas se cruzando para se complementarem em um único propósito. O 

ato de se mover compulsoriamente e se adaptar tornar-se menos doloroso com ações como esta, 

já que mostra que há o apoio não só de organizações não-governamentais voltadas para este 

tema, mas também que poderes políticos públicos e a sociedade civil também estão abrindo os 

olhos para a causa.  

 Outrossim, ações como essas, entre outras que buscam incentivar a integração da 

sociedade brasileira com o refugiado, são importantes e devem ter caráter contínuo. Celebrar a 

diversidade incentiva à superação do choque de diferenças ocorrido. A Copa dos Refugiados 

trouxe para algumas cidades brasileiras a dita “paixão nacional” pelo futebol, mas com 

objetivos além da bola rolando e ter um campeão. Neste campo, são todos vencedores, todos 
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passaram por dificuldades e percalços até o Brasil, e muitos deles ainda vivem dificuldades 

devido à morosidade do processo de legal para a solicitação do refúgio.  
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Introdução 

 Este Relato de experiência tem como tema “os refugiados haitianos residentes em 

Navegantes, Santa Catarina” e o objetivo do texto é descrever a interação desses estrangeiros 

na sociedade local, ao longo dos anos 2012 a 2018. 

 Há que se registrar a presença de haitianos no município ainda em 2012 quando um 

grupo de dezessete chegou do Acre para trabalhar na construção civil, fugindo de seu país 

em face dos conflitos e violências, e, em decorrência do terremoto de 2010.  

 A questão dos refugiados ganhou destaque no pós-segunda guerra mundial, quando se 

criou o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), e criou-se a 

Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951.  

 A Convenção aplica o "status" de refugiado à pessoa que, em virtude de fundado medo 

de sofrer perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, participação em grupo 

social ou convicção política, se encontra fora do país do qual é nacional e está impossibilitada 

ou, em virtude desse medo, não enseja se entregar à proteção desse país (ARAUJO, 2001).  

 O Brasil se inseriu nesse contexto somente após a redemocratização política (1988), com 

a aprovação de uma legislação sobre refugiados em 1997, e com a criação do Comitê Nacional 

para Refugiados - CONARE (LEÃO, 2005). 

 
55 Trabalho apresentado na Mesa 3 – Refúgio e Migração Forçada. 
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 Tendo esse panorama em mente, o presente Relato, parte de que cabe aos migrantes 

forçados haitianos a aplicação dos princípios do Direito internacional e do Direito brasileiro, 

uma vez que esses mecanismos garantem sua proteção e inserção na Sociedade brasileira. 

Nesse sentido, na última década as entradas de haitianos levaram o Estado brasileiro a criar 

condições legais para a mitigação dos problemas, visto que algumas das situações já tinham 

provisão legal e outras não, como é o caso do ‘visto’ dado em função das causas naturais, em 

decorrência do terremoto.  

 Após serem resolvidos todos os entraves legais para essas entradas, o Estado deparou-

se com diversos problemas relacionados com a efetivação da inserção social dos refugiados, 

momento em que falhou integralmente, uma vez que o maior problema era e é até o presente, 

a ausência de uma direção coordenada, que organizasse as ações da Federação, dos Estados e 

dos Municípios, nas diferentes ações, relacionadas com os assuntos como a educação, a 

moradia, o trabalho e a saúde. 

 

Metodologia 

 Trata-se de um estudo descritivo, do tipo Relato de Experiência, elaborado sobre o 

contexto da inserção dos migrantes internacionais forçados haitianos no município de 

Navegantes em Santa Catarina. 

 O objetivo do Relato é apresentar a evolução dessa realidade ao longo dos anos 2012 a 

2018, descrevendo as diferentes situações por que passaram esses estrangeiros, e as práticas 

dos poderes públicos, principalmente o municipal, nas ações de educação, saúde, inclusão 

social. 

 Este Relato de Experiência descreve a percepção vivenciada pelos autores durante as 

atividades realizadas com os haitianos ao longo desses 07 anos, demonstrando a evolução 

dessa inserção, e as condições atuais desses migrantes internacionais forçados.  
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 A captação da realidade se deu pela convivência cotidiana dos autores com o grupo, 

apesar do entendimento de que nunca ocorre um conhecimento total da realidade, uma vez 

que essa é dinâmica e por isso há necessidade de sempre estar sendo revisitada. 

 Por isso esse Relato possibilita o conhecimento da realidade, permitindo também 

redefinir o que é necessário modificar, bem como o que pode ser trabalhado pelos atores em 

questão (haitianos, poderes públicos e sociedade). 

 

A realidade haitiana em Navegantes, SC, entre 2012 e 2018 

 Após a primeira leva de migrantes forçados internacionais que chegaram em 2012, 

muitos haitianos vieram para o município, aumentando significativamente a presença de mão 

de obra em várias frentes de trabalho, como a construção civil, estaleiros ligados a indústria 

naval e, principalmente, empresas de pesca onde foram muito utilizada e explorada no corte e 

na produção de peixes, tendo que se submeterem às baixas temperaturas nas câmaras frias 

das empresas de pescado.  

 Para se entender a integração haitiana em Navegantes (SC), é preciso saber da criação 

da Associação dos Haitianos de Navegantes (ASHAN), e, esse processo se iniciou, em 

outubro de 2013, quando ainda estes estrangeiros se reuniam numa pequena sala alugada 

para aprender o idioma brasileiro e discutir questões de seus interesses.  

 Ao longo dos anos a Associação vem desenvolvendo várias iniciativas, entre elas, 

fornecimento de assistência jurídica por intermédio de advogado, inserção de crianças 

haitianas na rede municipal de ensino, direciona ao preenchimento de vagas de trabalho pela 

realização de contatos com empresas, encaminha currículos e entrevista e assessora famílias 

no processo burocrático em caso de morte e, ainda, muitos dos imigrantes utilizaram carros 

particulares dos voluntários para deslocarem-se até à Rodoviária e ao aeroporto. 

 Com relação à educação, a Associação intensifica matrículas das crianças apesar da 

burocracia, e faz o levantamento dos que desejam terminar o Ensino Médio, para matriculá-
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los no Programa de Ensino de Jovens e Adultos (EJA). Atualmente, segundo dados da 

Secretaria Municipal de Educação, mais de 30 crianças estão freqüentando a Educação 

infantil, desde o berçário até o quinto ano, 20 estão no ensino fundamental, 01 no ensino 

médio regular e cerca de 30 no ensino supletivo fundamental e médio. 

 Todavia, apesar de estarem bem inseridos na comunidade de Navegantes, estes 

imigrantes sofrem muito preconceito, principalmente nas empresas em que trabalham. 

Devido à grande crise pela qual passa o Brasil desde 2104, continuadamente são rechaçados e 

insultados pela mão de obra brasileira que os trata como “invasores”, “concorrentes”, mesmo 

com um número bem reduzido destes imigrantes no município. Os órgãos locais do poder 

público municipal não possuem nenhuma política pública voltada às demandas geradas por 

estes estrangeiros. Somente acontece uma intervenção ou um auxílio direto da administração 

quando acontece um fato que chama atenção da população como da morte do haitiano Fetiere 

Sterlin em 2014, onde esse episódio teve uma repercussão nacional. Outro problema 

dramático se dá no atendimento que recebem quando necessitam de uma simples consulta 

médica nos postos de saúde ou no hospital da cidade. Foram inúmeros óbitos de haitianos 

por negligência médica, principalmente nos partos de mulheres. Sem falar do grande número 

de haitianos portadores de doenças sexualmente transmissíveis que não recebem e não 

participam de nenhum programa de prevenção. O entendimento cultural que possuem a 

cerca do vírus da Aids é um grande desafio para seguirem o programa de acompanhamento 

dos remédios oferecidos aos pacientes soropositivos pelo Centro de Tratamento local. A 

Associação promove algumas palestras em parceria com a Secretaria da Saúde sobre doenças 

sexualmente transmissíveis, mas a conscientização e a participação são muito pequenas. 

 Em 2013, havia em Navegantes, aproximadamente 700 haitianos e, atualmente conta 

com cerca de 300. Essa grande diminuição destes estrangeiros, deu-se, principalmente pela 

grande “dispersão” de haitianos que migraram para o Chile e os E.U.A entre os anos de 2014 

e 20106. Há muita resistência das empresas em contratarem mão de obra haitiana. Segundo 
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levantamento da ASHAN, destes 300 haitianos que vivem em Navegantes, cerca de 100 estão 

desempregados a mais de um ano, aumentando o drama da permanência no Brasil. Este 

problema se agrava ainda mais, pelo aumento do desemprego no país, onde muitas empresas 

preferem contratar brasileiros, impossibilitando o ingresso dos haitianos nos postos de 

trabalho. A maioria não possui carteira assinada, recebendo apenas diárias que vão de R$ 

50,00 a R$ 70,00. 

 Portanto, urge, mais do que rápido, a iniciativa de aproximação das autoridades do 

município de Navegantes, da diretoria da Associação para a busca de iniciativas com 

resultados de curto prazo para resolverem estes e outros problemas pelos quais estes 

“migrantes forçados” estão passando, afim de que possam ter melhores condições de vida e 

que o Brasil confirme suas políticas de bom acolhimento aos estrangeiros que optam por 

nosso país para viver.  

 

Considerações Finais 

 Ao se encerrar o Relato de Experiência junto aos haitianos de Navegantes em Santa 

Catarina, algumas considerações sobre esses 07 anos se fazem necessárias. 

 O conteúdo dos acordos, princípios e tratados internacionais, não foram efetivados no 

cotidiano dos refugiados haitianos, não havendo pessoal, nem ações e estruturas que tenham 

resultado de Políticas Públicas criadas para esse fim. Nesse sentido, a coordenação, bem como 

as ações de inserção social dos gestores públicos falharam em todos os níveis de governo 

(Federal, Estaduais e Municipais).  

 De outro lado, ocorreram situações pontuais e emergenciais sobre as quais foram 

aplicadas ações para a solução dos problemas desses migrantes forçados. Alguns dos 

problemas cotidianos em que não foram identificadas ações dos gestores públicos referem-se 

ao preconceito xenofóbico, ao domínio precário do idioma português, aos baixos salários 

percebidos, e, sobre o desconhecimento dos direitos trabalhistas.  
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 Os desafios e os problemas enfrentados foram grandes nesse período, porém, hoje 

ainda, tanto os haitianos quanto os governos precisam urgentemente discutir a criação e a 

implantação de Políticas Públicas para solucionarem, a priori, a estada dos imigrantes que 

lutam diariamente por melhores condições de vida e dignidade humana, distantes de seus 

familiares no Haiti.  

 Nas esferas municipais (que é onde cotidianamente são atendidos os migrantes 

forçados haitianos), nas suas Secretarias de Administração, de Inclusão Social, de Saúde e de 

Educação, é que se percebem as lacunas quanto ao atendimento das demandas dos haitianos, 

demonstrando que os Princípios e os direitos previstos, e as políticas públicas inexistentes, 

precisam ser estruturados para a sua efetiva implementação. 

 São muitos os desafios para essa realidade vivenciada pelos imigrantes refugiados 

haitianos no município de Navegantes que precisam urgentemente de um canal de diálogo 

entre os atores envolvidos e buscar soluções e ações concretas.  
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O QUE É O HUMANO?  
PARADIGMA DA SEMELHANÇA X PARADIGMA DA DIFERENÇA56 

   

Jorge Luiz Veschi57 

 

Palavras-chave: humano; identidade; diferença 

 

 As movimentações humanas colocam em cena o sentido do ‘humano’, particularmente 

implicado a partir da Revolução Francesa quanto à carta dos Direitos Humanos Universais.  

 Apesar da aceitação da carta por um conjunto significativo de países, ela não é 

‘universal’ e, o mais importante é quanto à sua salvaguarda, quanto a garantia de sua 

validação. Além da dificuldade de sua defesa, temos a dificuldade quanto ao sentido do 

humano. 

 Em uma ocasião viajando pelo Nepal, em um templo Budista estava conversando com 

um monge residente no templo afastado das cidades, lhe indaguei sobre como via os 

problemas da humanidade, uma vez que vivia ali isolado. Ele sorriu e me perguntou: ‘quais 

são os problemas da humanidade?’ Lhe respondi: ‘as guerras, a miséria, as injustiças sociais,’ 

Ao que ele respondeu: ‘sua humanidade é diferente da minha’.  Temos nessa situação a 

especificidade do humano e do conceito de humanidade 

 Algumas considerações básicas quanto ao sentimento de ‘humano’ são referidas já a 

Grécia e permanecem vigentes, a partir delas Aristóteles se referia aos que não falavam o Grego 

como ‘bárbaros’, ou seja, não possuíam uma linguagem articulada. A linguagem, portanto, é 

uma das referências mais fortes do que é considerado ‘humano’, dentro de uma designação de 

‘nós’ e ‘eles’. Essa distinção já coloca em cena qual paradigma se usa para a atribuição do 

 
56 Trabalho apresentado na Mesa 16 – Políticas Migratórias e Cidadania. 

57 Psicólogo, Doutor em comunicação/UFRJ, veschi@uol.com.br. 
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‘humano’, se é o paradigma da semelhança, onde o considerado ‘humano’ e aquilo que possui 

algum ‘traço unário significante’ que estabeleça uma semelhança identitária; ou se o 

considerado humano se refere a uma diferença, onde o significante da diferença me permita 

firmar minha identidade a partir de uma diferença positiva. A partir desse paradigma a 

diferença pode aparecer como positiva ou negativa quanto ao sentido de humano inclusivo ou 

exclusivo.  

 Outro elemento de base para o sentimento de ‘humano’ diz respeito ao território. Uma 

referência identitária aos que habitam um mesmo território, sendo, essa ocupação, geralmente 

referida a uma ancestralidade, ‘aos senhores do lugar’.  Essa territorialidade se encontra 

atualmente em um regime de complexidade, uma vez se rebater sobre ela o ‘oitavo continente’, 

o continente da web. A internet vem a se constituir em um território promovedor de identidade 

e de um tipo de ‘humano’ que passa pelos circuitos cibernéticos e pela desterritorialização do 

concreto. Essa territorialidade vem se tornar conflitiva com o sentimento concreto de território 

dentro dos movimentos humanos na modernidade.  

 A cor da pele inscreve um significante forte quanto ao que seria o ‘humano’. O próprio 

conceito de humano, inerente a cultura ocidental moderna, é dificilmente separável do sentido 

de ‘brancura’. Os ‘brancos’ são mais exatamente os humanos, dentro do sentimento Europeu 

e atualmente da América do Norte.  A cor da pele vem a ser um significante hegemônico, 

visível e que se impõe de maneira imediata.  

 A religião foi e é um dos significantes muito importantes na distinção entre o ‘nós’ e ‘os 

outros’, que está na base do conceito moderno de ‘humano’. O não pertencimento a uma 

desloca de imediato alguém para fora do ‘nós’, podendo, essa pessoa padecer de qualquer tipo 

de ação que um ‘objeto inumano’ poderia padecer.  

 O capital corresponde a um dos mais fortes elementos de atribuição de ‘humanidade’. 

Humano são aqueles que tem acesso aos bens da ‘sociedade civilizada’. Quem pode pagar sua 

residência nos ‘países civilizados’ são aceitos pela comunidade e reconhecidos pelos ‘direitos 
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humanos’ e ‘direitos sociais’ de cidadania, quem não tem recursos financeiros suficientes vêm 

a serem excluídos da atribuição dos direitos tanto sociais quanto humanos.  

 Como aconteceu tradicionalmente quanto aos gêneros, onde o significante Phalico, 

designava ‘um gênero’ positivo e um negativo, um pela presença e outro pela ausência sendo 

que, atualmente, não só a designação de gênero se torna afirmativa dos dois lados, como, 

principalmente, se torna aberta a afirmação de uma multiplicidade de gêneros igualmente 

positivos. Dentro desta referência, a cultura civilizada, branca, europeia, financeira e 

militarmente dominante, identifica com o Phalo representado pelo atributo de ‘humanos’, vem 

a ser desconstruída pela afirmação de outras sociedades, outras culturas que se impõe 

inclusive no mesmo território pelas migrações, mas, mais abundantemente, pelas vias virtuais. 

Como ocorre quanto aos gêneros, a diferença é aceita ‘desde que a uma certa distância’, os 

‘outros’ são considerados humanos ‘desde que fiquem em seus territórios’, desde que se 

ofereçam à visitação, estudos, anedotário, etc. Não podem atravessar o território do nós.  

 A organização dos afetos e dos gostos qualifica, também, a ordem do ‘humano’. Essas 

organizações são das mais profundas e difíceis de serem alteradas, com isso, da mesma forma 

que acontece com o ‘ sotaque’ na linguagem, está sempre prestes a denunciar o ‘outro’ 

enquanto alteridade.  

 Dessa forma os direitos humanos, que deveriam reger as relações humanas, usualmente 

regem a relação entre as semelhanças dentro de uma significação fálica. O aspecto mais 

complexo dos direitos humanos é o fato de que: cada direito corresponde a um dever e, 

principalmente, o direito de um incide negativamente sobre o direito do outro. O direito à 

liberdade priva o direito do outro de oprimir, o direito à vida priva ao outro o direito de matar. 

As recusas na base da aceitação dos direitos se dirigem diretamente aos direitos que eles 

privam. Para reagir a essa privação se recusa de imediato a atribuição de humanidade em 

relação àqueles que vêm ameaçar os direitos de quem detém o poder, particularmente o 

financeiro e o militar.  
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 Os conflitos quanto ao humano vem se tornando mais intensos no entrechoque quanto 

ás concepções científicas, de determina o humano biologicamente mas não tem força suficiente 

para defende-lo, além de não garantir que as pessoas de ciência tenha a convicção moral dos 

paradigmas da ciência; quanto ás problemáticas econômicas que correspondem a linhas de 

força ‘inumanas’ que excluem de suas redes aquilo que venha a ameaçar os ‘lucros’, 

determinações afetivas que são regidas por forças inconscientes onde existe uma tensão forte 

entre a semelhança e diferença. 

 Os padrões afetivos e morais sobrecarregam as interações nos espaços compartilhados, 

quer sejam concretos ou virtuais. As implicações libidinais, os gostos e desgostos subjacentes 

aos processos de aceitação e de excitação quanto ás diferenças sempre ameaçaram as 

hegemonias, e não deixam ainda de ameaçar profundamente.  

 Precisamos pensar nos impactos causados no imaginário e nas movimentações 

libidinais pela presença da diferença, naquilo que ela mexe com o erotismo e com os ódios e a 

destrutividade primitiva.  
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POLÍTICAS MIGRATÓRIAS E FLUXOS POPULACIONAIS:  
UM ESTUDO DE CASO DE BRASILEIROS NA GRÃ-BRETANHA58 

 

Julio D’Angelo Davies59 

 

Palavras-chave: migrações internacionais; políticas migratórias; Reino Unido 

 

O trabalho a ser apresentado é fruto de minha pesquisa de Mestrado realizada entre 2013 

e 2015 no Brazil Institute do King’s College de Londres. A pesquisa tem como objetivo analisar 

as características do fluxo migratório de brasileiros para o Reino Unido a partir do início dos 

anos 2000, a partir da análise de estatísticas populacionais oficiais de diversos órgãos brasileiros 

e britânicos, e de desdobramentos nas reformulações de políticas migratórias (compreendida 

como o conjunto de regras para entrada, permanência e saída de estrangeiros em uma nação). 

O objetivo geral era compreender os porquês dessa “comunidade” brasileira ter crescido tanto 

a partir de meados dos anos 2000, bem como de entender se este crescimento de imigrantes 

brasileiros fazia parte de uma tendência imigratória mais geral, ou se era “um ponto fora da 

curva”. Cabe ressaltar que em fins da primeira década dos anos 2000, o Ministério das Relações 

Exteriores estimava que a Grã-Bretanha tinha a maior comunidade brasileira de toda Europa, 

ultrapassando destinos tradicionais, como Portugal e Itália. Ainda que fossem estimativas 

feitas a partir de atendimentos consulares, estas eram um bom termômetro do dinamismo do 

fluxo destes brasileiros no exterior e, particularmente, dentro da Europa. Tais estimativas 

anuais apontaram um crescimento expressivo ao longo de alguns anos (entre 2002 e 2011), 

seguidos de uma queda significativa a partir de 2012. Como procurarei demonstrar essas 

flutuações não foram fruto do acaso e estão diretamente relacionadas com a atmosfera política. 

 
58 Trabalho apresentado na Mesa 14 – Fluxos Migratórios e Fluxos Comparativos. 
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Além disso, as estimativas do Itamaraty apresentam indícios semelhantes aos das estatísticas 

migratórias oficiais do governo britânico. Neste sentido, as variações que indicam um 

crescimento significativo, seguido de uma diminuição drástica (apontado pelo Itamaraty) 

aparecem também no que irei designar como eixo analítico de imigração irregular dos 

brasileiros. 

A partir destes dois objetivos gerais, procuro caracterizar o perfil migratório brasileiro 

através desses números oficiais (por exemplo, se a migração é regular ou irregular; que tipo de 

visto se requere com maior frequência, etc.), levando em consideração os desdobramentos 

políticos do acalorado debate sobre a questão migratória na Grã-Bretanha, que culminaram na 

aprovação do Brexit (algo que ocorreu após a conclusão desta pesquisa). A partir da vitória 

eleitoral do partido Conservador nas eleições de 2010 (com maioria simples no parlamento) e 

sua consecutiva vitória nas eleições de 2015, a meta de cortar o número de imigrantes pela 

metade foi propalada como principal promessa de campanha, ainda que não tenha sido 

alcançada no primeiro mandato (graças à livre circulação de membros da União Europeia este 

número aumentou, na realidade). Ou seja, medidas teriam de ser tomadas para que o número 

oficial de imigrantes documentados fosse cortado (afinal de contas os irregulares não estão 

contabilizados). Conforme demonstrarei, as políticas voltadas para esse corte do número de 

vistos até tiveram algum impacto na tentativa de alcançar a meta dos Conservadores, mas a 

crescente chegada de europeus acabou criando um novo problema político que viria a 

desembocar no plebiscito que levou à saída da Grã-Bretanha da União Europeia. 

 Ou seja, quais as relações entre fluxos migratórios e políticas migratórias; como 

elementos demográficos, culturais e políticos podem influenciar e serem influenciados entre si. 

Procurei relacionar as flutuações nas estatísticas gerais de migração com o contexto político de 

combate à entrada de estrangeiros, levando em consideração como a “comunidade” brasileira 

pode ser analisada em relação à migração mais geral, e quais medidas governamentais foram 

tomadas para “resolver esse problema”. A pesquisa empírica teve como principal fonte os 
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dados produzidos pelo Home Office (Ministério do Interior), que é o responsável por controle 

de fronteiras, emissão de vistos, detenções e deportações naquele país. Sendo assim, a análise 

dos dados dividiu-se em dois eixos: migração regular e irregular. A análise permitiu observar 

que, assim como nos EUA, maioria da comunidade brasileira residente na Grã-Bretanha tinha 

status de permanência irregular. A proporção de brasileiros no total de vistos emitidos pelo 

governo britânico é bastante inexpressiva e colocaria esta comunidade como bastante reduzida. 

Ou seja, se fossemos nos basear em contagem de vistos (migração regular) para caracterizar os 

brasileiros, diríamos que esta é uma comunidade inexpressiva no cenário migratório britânico. 

Porém, ao analisarmos os dados relativos ao que associamos à migração irregular, diríamos 

que o Brasil ocupa um lugar bastante expressivo nas estatísticas britânicas. Para discutir a 

migração irregular, foram levados em consideração os dados relativos a detenções de 

estrangeiros, deportações, entradas negadas em postos de imigração (aeroportos e fronteiras) 

e saídas voluntárias do país. Estas são categorias reproduzidas a partir da compilação dos 

dados do Home Office. Em termos gerais, a produção teórica acadêmica voltada para explicar 

as razões para fluxos migratórios esteve historicamente preocupada em criar um modelo 

abstrato de leis gerais que desse conta de todos os casos migratórios. Elementos econômicos, 

tais como escassez de mão-de-obra, níveis salariais e poder de compra, bem como elementos 

demográficos, tais como taxa de reposição no mercado de trabalho, taxas de natalidade e 

expectativa de vida, sempre estiveram em lugar de destaque nesses esquemas explicativos. 

Embora tais elementos sejam inegavelmente importantes, eles não são variáveis universais que 

servem para explicar todos os casos. Uma teoria geral da migração que desse conta de explicar 

todos os casos seria tão abstrata que perderia o sentido. Ou seja, teria de incorporar tantas 

variáveis que, pouco avançaria em produzir conhecimento. Neste sentido, os contextos e os 

países dos quais estamos tratando importam e não podem ser negligenciados em nome de uma 

teoria geral universal da migração. No caso aqui analisado, por exemplo, se deixássemos de 

lado os elementos políticos contextuais que produziram mudanças na regulamentação da 
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imigração britânica, e levássemos em conta apenas elementos econômicos ou demográficos, a 

análise estaria deixando de lado um aspecto fundamental para a flutuação demográfica da 

comunidade brasileira: a produção da questão migratória enquanto um problema político.  

Como conclusões principais deste trabalho, considero importante a percepção de que 

trata-se em grande maioria de um fluxo de brasileiros de status irregular de cidadania. Além 

disso, assim como o crescimento vertiginoso da comunidade brasileira foi impulsionado por 

uma política de atração de imigrantes laborais que eram contabilizados nas estatísticas como 

estudantes de idioma, houve uma política governamental de fomento a vistos de trabalho (os 

chamados work permits) em áreas com escassez de mão-de-obra (por exemplo enfermagem e 

informática) que não teve qualquer impacto na imigração brasileira. Essa política foi revertida 

em grande medida pela gestão do partido Conservador. Com relação aos vistos de estudantes, 

ainda que tenha havido um crescimento geral ao longo dos anos (representado pelos cursos de 

graduação e pós-graduação britânicos), o número de vistos para estudantes de idioma foi 

drasticamente reduzido (algo que impactou diretamente a comunidade brasileira), a partir da 

proibição de exercício laboral destes estudantes. 

 Por outro lado, o número de brasileiros irregulares foi afetado pelo endurecimento do 

governo no controle de atividades laborais, a partir da exigência crescente de documentações 

que comprovassem status regular, aumento de multas para patrões que empregassem pessoas 

sem permissão para trabalhar, além de um aumento das chamadas raids, que seriam visitas-

surpresa de representantes governamentais a pequenos negócios em que essa mão-de-obra era 

empregada. Isso explica o número crescente de saídas voluntárias de brasileiros (e demais 

nacionalidades) do país, por exemplo, além do aumento no número de detenções. 
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RESPONSABILIDADE DE PROTEÇÃO AOS MIGRANTES ECONÔMICOS COMO 
AJUDA HUMANITÁRIA NÃO-ESTATAL60 

 

Lara Denise Góes da Costa61 
Ana Luiza da Gama e Souza62 

 

Palavras-chave: ação humanitária; migrantes; responsabilidade  

 

 O mundo experimenta nas últimas décadas uma crise migratória global sem 

precedentes. Segundo a ONU, são 67.588 milhões pessoas deslocadas, forçadas a deixar seu 

país de origem para escapar de conflitos armados, da pobreza ou do terrorismo. Neste contexto, 

os Estados têm demonstrado incapacidade ou falta de vontade política de enfrentar o 

problema, o que agrava a situação, uma vez que as normas humanitárias que impõe exigem a 

proteção e assistência aos migrantes em situação de vulnerabilidade são destinadas aos 

Estados, que as tem descumprido ou desconsiderado. Diante deste vazio deixado pelos 

Estados, instituições e organismos Internacionais tem se envolvido no enfrentamento da 

questão, promovendo iniciativas inovadoras no sentido de desenvolver novas abordagens, 

instrumentos e mecanismos que possam comprometer, com força, as demais instituições 

internacionais e a sociedade civil com os direitos dos migrantes vulneráveis. Grandes 

deslocamentos humanos levam a consequencias que refletem uma série de considerações, 

como o número de pessoas, o contexto econômico, social e geográfico, a capacidade de resposta 

de um Estado receptor e os impactos de um movimento súbito ou prolongado. Estes 

deslocamentos podem envolver fluxos mistos de pessoas, se refugiados ou migrantes, que se 

movem por diferentes razões, mas que podem usar rotas semelhantes. 

 
60 Trabalho apresentado na Mesa 10 – Estados, Políticas & Fronteiras. 
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O conceito de responsabilidade de proteger, desenvolvido no relatório da International 

Comission on Intervention and State Sovereigngty63, no qual afirma que os estados têm que 

proteger seus cidadãos de catástrofes humanitárias, mas quando estes não podem, a 

responsabilidade é desviada então para a comunidade internacional, que aponta a necessidade 

de intervenções em emergências para salvar vidas.  Embora tenha havido avanços normativos 

para a proteção dos deslocados forçados assim como a elaboração de instrumentos de proteção 

na prática nas ações de campo, no plano institucional, não há nenhum organismo internacional 

com o mandato direcionado à proteção dos deslocados internos, apenas a abordagem 

colaborativa (cluster approach) ente agencias internacionais e nos que partilham parcialmente 

da responsabilidade ad hoc.   

O monitoramento64 dos deslocados ficou restrito ao sistema de direitos humanos com o 

secretário geral da ONU como responsável pelo relatório especial para os deslocados internos.  

Um dos princípios orientadores do documento -base, vige o principio 27, que versa: 

Quando da prestação da assistência, as organizações humanitárias 
internacionais e outros atores apropriados devem atribuir a devida 
consideração às necessidades de proteção e aos direitos humanos dos 
deslocados internos e tomar medidas adequadas a respeito. Para tal, estas 
organizações e atores devem espeitar os relevantes padrões e códigos de 
conduta internacionais.  

 

 
63 Professora Titular de Direito Internacional da UNESA. Coordenadora do Grupo de pesquisa em Direitos 
Humanos – ODIHH. 
64  O IDMC Internal Displacement Monitoring Centre utiliza duas metodologias para produzir estimativas do 
deslocamento relacionadas tanto a conflitos e violência quanto a desastres. No caso de deslocamento por conflitos 
e violência, se utiliza o monitoramento situacional em determinados países depois que tomamos conhecimento 
da ocorrência do deslocamento e relata-se as estimativas dos novos deslocamentos durante o ano e o número total 
de pessoas deslocadas naquele ano. Também monitoram os casos de deslocamento induzido por desastres, caso a 
caso. Para cada um desses eventos, coleta-se informações de diferentes fontes e a estimativa de deslocamento mais 
abrangente para esse desastre. Como fontes de dados, tem-se: autoridades governamentais nacionais e 
subnacionais, agências da ONU e outras organizações internacionais, bancos de dados globais, organizações da 
sociedade civil, meios de comunicação entre outros.  
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Entre estas obrigações, incluem-se as de respeitar, proteger e promover os direitos 

humanos das populações deslocadas.  

No Brasil, em 2017, houve 71000 pessoas deslocadas por desastres naturais, dentre estes, 

enchentes em Pernambuco e Alagoas. Entretanto, não há dados publicados sobre deslocados 

internos em razões de conflitos e violência. A grande maioria das pessoas que fogem de suas 

casas para escapar de conflitos, violência e desastres não cruza uma fronteira internacional. Das 

65 milhões de pessoas deslocadas à força em todo o mundo, 40 milhões são pessoas deslocadas 

internamente. Apesar desses números, os deslocados dentro de seus próprios países são 

frequentemente esquecidos. No entanto, os deslocados internos (IDPs) são os principais 

candidatos para se tornarem refugiados ou migrantes, enquanto muitos, se não a maioria dos 

refugiados, foram deslocados internamente antes de cruzar uma fronteira internacional. 

Paralelamente, os refugiados e migrantes que retornam correm o risco de se tornarem 

deslocados internamente na ausência de soluções duradouras65. 

 A convenção africana66 sobre deslocados internos aponta para a dimensão internacional  

da assistência humanitária, em seu artigo 4, no qual  afirma que os Estados devem e unir e 

cooperar com outros atores relevantes para a ajuda humanitária, mostrando o vínculo de 

importância tanto da participação da sociedade civil quanto outros atores que tradicionalmente 

não são responsabilizados internamente pelos deslocamento, como empresas transnacionais e 

nacionais responsáveis por desastres ambientais, conflitos armados e confrontos que decorrem 

de crimes transnacionais com tráfico de drogas e armas, que levam à violência urbana e aos 

deslocamento forçado da população mais pobre que vive em regiões periféricas e de risco.  

 Quando falamos de deslocados internos, de fato, estamos abordando um grupo de 

pessoas de forma generalizada, visto que vários são os efeitos deste deslocamento, como 

migração econômica, refúgio, entre outros. Migrantes econômicos, com efeito, podem ser 

 
65 Cf. http://www.internal-displacement.org/research-areas/internal-to-cross-border-movements-and-returns. 
66 Cf. o Pacto sobre segurança, estabilidade e desenvolvimento na Região dos grandes lagos e seus protocolos 
adotados pelos países africanos em Nairobi em 2006.  
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aqueles que originalmente migram em busca de melhores condições de vida quanto aqueles 

que por força maior – conflitos armados, violência estrutural, desastres ambientais, entre outros 

– adentram outros países em busca de refúgio. Cabe assim, nos dias de hoje, acrescentar que a 

responsabilidade de proteger é uma nova doutrina sob o marco normativo para as ações 

humanitárias que visa aprimorar o sistema humanitário internacional e que deve ser alargado 

tanto para outros atores não-estatais, para o cenário interno.   

 A crise humanitária, neste sentido, é provocada tanto por questões naturais, quanto 

causadas por condições econômicas, sociais que não permitem que as pessoas vivam uma vida 

digna, longe de violações sistemáticas e prolongadas de direitos humanos e humanitários. Daí 

a importância de se estender a obrigação estatal para outros atores relevantes que influenciam 

diretamente ou indiretamente neste processo.  Com a reforma humanitária inicia-se em 2005 

no âmbito na ONU, a abordagem colaborativa de agências humanitárias, que incluíram grupos 

temáticos de proteção, entre eles, os de saúde, água, saneamento, nutrição, agricultura, entre 

outros.  
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CRIANÇAS REFUGIADAS CONGOLESAS NO RIO DE JANEIRO:  
TRAVESSIAS ATÉ A SALA DE AULA E O AMPARO LEGAL PARA INCLUÍ-LAS67 

 

Maicon Salvino Nunes de Almeida68 

 

Palavras-chave: educação; refúgio; inclusão 

 

1. Introdução 

Este trabalho é um recorte da monografia “Educação para Refugiados Congolesas em 

Duque de Caxias/RJ: A (in)devida Inclusão de Crianças e Adolescentes” apresentada na 

Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro em março de 2017. O recorte 

neste artigo tem por objetivo apresentar dados sobre a dificultosa rota que as crianças 

refugiadas congolesas passam com seus pais até chegarem ao Rio de Janeiro e em que estado 

psicológico essas crianças encontram-se ao adentrarem a escola no Brasil. Estas entrevistas 

foram obtidas em dezembro de 2016 na instituição Cáritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro. 

Entrevistamos na instituição a Pedagoga, A Psicóloga e a Interprete das mães refugiadas 

congolesas. Neste artigo apresentaremos também uma análise dos seguintes documentos: 

Plano Nacional de Educação de 2014; Lei de Diretrizes e Bases para a Educação de 1996 e Plano 

Municipal de Educação do município de Duque de Caxias/RJ, com o intuito de refletir sobre os 

mecanismos legais que a instituição escolar brasileira possui para incluir a criança refugiada 

em sua rotina escolar. 

 
67 Trabalho apresentado na Mesa 2 – Interculturalidade, Educação e Tradições. 

68 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Membro do 
LaPEADE (Laboratório de Pesquisa, Estudos e Apoio à Participação e à Diversidade em Educação). E-mail: 
maiconsalvino@gmail.com. 
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2. Rotas até chegarem ao Rio de Janeiro 

Em 2016, com o objetivo de compreender o campo, com pouca produção acadêmica na 

época, fomos de encontro à instituição que recebe, acolhe e provê documentação aos refugiados 

que chegam de todas as partes do mundo ao Rio de Janeiro em busca de melhores condições 

de vida: a Cáritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro. O intuito da entrevista foi realizar uma 

pesquisa exploratória para sabermos como estavam sendo incluídas as crianças refugiadas nas 

escolas do Estado do Rio de Janeiro. 

Com o objetivo de compreender como essas crianças sírias estavam sendo incluídas nas 

escolas do Estado, fomos à instituição Cáritas, que muito bem nos recebeu e cedeu as 

entrevistas. Entrevistando a Pedagoga da instituição, obtivemos a primeira informação crucial: 

poucos são os casos de crianças refugiadas sírias em escolas públicas no Estado do Rio de 

Janeiro, sendo em maior número o de crianças refugiadas angolanas e congolesas, sendo o caso 

das crianças refugiadas congolesas de maior relevância para a pesquisa, pois, segundo a 

instituição, as crianças angolanas não apresentavam dificuldades de sociabilização ou 

dificuldades de aprendizagem, pois elas dominavam a língua portuguesa originária de seu 

país.  

Sem possuir o número exato de crianças que estavam nas escolas do Estado do Rio de 

Janeiro, a Pedagoga da instituição nos revelou que aproximadamente 400 crianças refugiadas 

estavam nas escolas do Estado em dezembro de 2016, quando ocorreu esta entrevista. 

 

3.  A travessia e a criança refugiada na escola 

Em uma conversa franca, a Pedagoga nos narrou as principais dificuldades que as 

crianças apresentam, sendo a rota para chegar até a sala de aula e as torturas que sofreram em 

seu país de origem o mais estressante. Segundo a Pedagoga da Cáritas: 

A gente sabe que algumas foram violentadas, algumas sofreram 
violências físicas, algumas também foram torturadas enquanto os pais 
eram torturados (no Congo). [...] E quando chegam aqui têm todo um 
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receio do que vão encontrar. Então é natural que elas demorem a se 
adaptar, que elas tenham outras particularidades, que uma criança 
brasileira, na mesma idade, na mesma sala de aula, não vai ter. (SENDRA, 
2016). 
 

A travessia, também tortuosa, contribui para um possível trauma que a criança refugiada 

possa ter, sem compreender os motivos da saída e o motivo de estar em outro país.  

Toda travessia, ela é muito traumática, seja por coiote, seja de navio, seja 
de avião, seja, enfim, de carro, é sempre muito estressante. Sempre tem o 
estresse da saída e do que motivou a saída. Alguns fazem um trajeto que 
eles vão de Kinshasa, que é a capital do Congo, se não me engano, pra 
Luanda, na Angola, e lá tem um voo direto pro Rio. Então eles fazem isso 
mais fácil. A travessia entre os países da África não é tão complicada 
como é aqui na América do Sul, ou no mundo inteiro. Então eles 
conseguem pegar esse voo pra cá. E aí se estabelecem aqui, é mais fácil. 
Ou então muitos chegam aqui, entra num contêiner num navio e só 
percebem que chegou no Rio quando, quando atraca e descobrem que 
estão aqui. (SENDRA, 2016). 
 

Uma outra informação decisiva para o recorte desta pesquisa é o local onde essas crianças 

estão em maior número matriculadas: segundo a instituição Cáritas, a maior concentração de 

crianças refugiadas congolesas está no município de Duque de Caxias/RJ, onde reside uma 

grande concentração de refugiados oriundos da República Democrática do Congo. A escolha 

da família por este local, segundo a instituição Cáritas, se dá devido ao baixo custo de aluguel, 

visto que a família chega ao Estado do Rio de Janeiro somente com pouco mais de R$ 500,00 

(quinhentos reais) e precisa encontrar local barato, apesar de pouco seguro, para recomeçar a 

vida. 

Sobre a inclusão da criança refugiada na escola brasileira, a Interprete das mães 

refugiadas congolesas, que será identificada como Yola, explicou as principais dificuldades que 

as crianças possuem: 

Não é nada fácil. Não é fácil. É mesmo difícil quando você chega sem 
falar. As pessoas que pelo menos já fala o português, eles conseguem ter 
algumas coisas, mas a maioria das pessoa, tipo as pessoas do meu país, 
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eles tem... eles tem dificuldade. [...] quando a criança vai e começa a 
estudar... e isso aí... ele começa com várias dificuldades, já da língua, de 
localização, língua e das pessoas, dos amigo novo. E essa vida nova que 
ele enfrenta não é nada fácil, é difícil. Aceitação com os outros e dele 
mesmo, né? Porque as culturas já é diferente [...] (YOLA, 2016). 
 

Deste modo, a partir das entrevistas na instituição Cáritas percebe-se que a criança 

refugiada possui especificidades que a criança brasileira não possui e que um olhar mais atento 

para este grupo fragilizado pela fuga de sua terra natal faz-se, a priori, necessário.  

 

4. O amparo legal para inclusão das crianças refugiadas na escola 

Para compreender os mecanismos legais que a instituição escolar possui que receber e 

acolher uma criança refugiada analisamos os seguintes documentos: Plano Nacional de 

Educação de 2014; Lei de Diretrizes e Bases para a Educação de 1996 e e no âmbito municipal 

o Plano Municipal de Educação do município de Duque de Caxias/R. Analisamos também a 

nova lei de migração 13.445, sancionada pelo presidente Michel Temer em maio de 2017.  

Nos documentos de amplitude nacional: Plano Nacional de Educação de 2014 e Lei de 

Diretrizes e Bases para a Educação de 1996 não há nenhuma citação direta à criança ou 

adolescente refugiado. Na lei 13.445 a palavra “educação” aparece 3 vezes e nenhuma menção 

a palavra “escola”, ficando vaga a forma como essa educação deva ser trabalhada com os 

estudantes refugiados, visto que são grupos com especificidades linguísticas. A palavra 

“educação” aparece como um direito ao migrante, vedado a discriminação por sua 

nacionalidade e condição de pessoa refugiada, mas não há especificado como essa inclusão 

deva ser trabalhada na escola o que não deixa de ser um avanço por uma inclusão da pessoa 

refugiada, mas uma inclusão ainda muito inicial.  

No município de Duque de Caxias, onde reside a maior concentração de crianças 

refugiadas, esperávamos um documento um pouco mais elaborado para essa educação das 

crianças refugiadas, mas nenhuma citação direta às crianças refugiadas foi encontrada no 
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documento. Somente em sua meta central, de forma indireta os estudantes refugiados têm sua 

necessidade comunicacional citada: 

A meta central para a gestão da Educação Especial é proporcionar 
acessibilidade e permanência como princípio e prática para redução das 
barreiras físicas, comunicacionais e atitudinais em relação aos estudantes 
com necessidades educacionais especiais, em um prazo de quatro anos, 
dando subsídios para que a Escola possa, de fato, estar garantindo esse 
acesso, garantindo a viabilização de recursos financeiros suficientes para 
o alcance dessas metas.” (Plano Municipal de Educação de Duque de 
Caxias de 2015, pag 95, 96). 
 

Presume-se que essa “barreira comunicacional” citada no documento possa abarcar a 

dificuldade comunicativa por parte das crianças refugiadas congolesas que tem como língua 

materna o francês. Porém a inclusão de uma criança refugiada oriunda de uma situação de 

guerra ou desastre natural oferece ao estudante refugiado traumas que vão além da dificuldade 

em compreender o português. 

 

5. Considerações 

Está em desenvolvimento a continuação desta pesquisa, que tem por objetivo 

compreender como esta criança está inserida no contexto escolar através de entrevistas com 

membros da instituição escolar e familiares da criança e observação do dia-a-dia da criança 

refugiada na escola com anotação através de diário de campo, com o intuito de compreender 

se esta criança está passando por um processo de aprendizagem inclusivo ou se está passando 

por alguma dificuldade de sociabilização ou linguística. 
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IMIGRANTES LABORAIS E FAMILIARES:  

A SEGURIDADE SOCIAL NO BRASIL E A RELAÇÃO COM A CONVENÇÃO DA ONU69 
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Palavras-chave: migração; seguridade social; normas 

 

Introdução 

 Considerando o conceito internacional de seguridade social adotado pela Convenção 

Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais71, o artigo busca traçar o histórico 

brasileiro em face dos dispositivos internacionais que procuram garantir os direitos aos 

trabalhadores imigrantes dentro da área e, a partir dessa retomada, realizar o paralelo entre a 

mais recente Lei de Migrações brasileira e a Convenção Internacional sobre Proteção dos 

Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e dos Membros das suas Famílias. Fazer esse 

exercício é entender como a Organização Internacional para Migrações (OIM) quer delinear 

uma nova perspectiva de proteção aos imigrantes, além de estabelecer um enquadramento 

humanitário dos fluxos migratórios nas discussões internacionais. Já a resposta do Brasil 

evidencia que, mesmo em uma perspectiva transnacional das imigrações, a norma não atende 

às diversas especificidades esperadas pelo pretenso regime internacional de migração das 

Nações Unidas e não reconhece os trabalhadores indocumentados como indivíduos com 

direitos garantidos. 

 
69 Trabalho apresentado na Mesa 5 – Políticas Migratórias e Cidadania. 

70 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). E-
mail: mgarcia626@gmail.com. 

71 Conselho Social e Econômico das Nações Unidas. General Comments no 191. The right to social security (art.9) 
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Relações entre migração e trabalho e relação 

 As dinâmicas migratórias do mundo estão conectadas à reestruturação social e 

econômica do sistema global. Assim como tenta descrever Baeninger (2016) citando Braudel, a 

história da imigração se vincula à expansão do capitalismo. Com uma economia internacional 

onde a circulação de bens e serviços se ampliou e novos formatos comunicativos aprimoraram 

a conexão desta rede, reconfigurou-se o fortalecimento de economias regionais pelo 

surgimento de rearranjos nas funções urbanas das cidades. Isso acabou levando, em 

consequência, à redistribuição espacial da população. Hobsbawn (2002, p.203) também aponta 

para a industrialização como um fator que anda de mãos dadas com a migração, cuja 

intensidade começa a se tornar perceptível na metade do século XIX diante de grande volume 

de emigrantes europeus para os Estados Unidos:  

 O desenvolvimento econômico moderno do mundo pede mudanças 
substanciais junto aos povos e, por outro lado, facilita tais movimentos 
tornando-os tecnicamente baratos e mais simples através de 
comunicações novas e melhores, assim como evidentemente permite ao 
mundo manter uma população bem maior.  

  
 A economia claramente se tornou um dos principais fatores de deslocamentos 

voluntários. Após o período da Segunda Guerra Mundial, que gerou um grande número de 

refugiados e deslocados forçados, a reconstrução estrutural e econômica da Europa ensejou 

uma retomada efetiva dos processos migratórios por todo o mundo com direção aos países 

destruídos pelo conflito. Silva (2011) aponta que, na implantação de políticas de atração de 

imigrantes temporários para preencher a necessidade laboral, surge o conceito de cidadania 

ligada à questão laborativa onde a aceitação do indivíduo estava atrelada à necessidade de 

mão-de-obra.  

 É também neste contexto pós-grandes guerras e da nascente Welfare State que houve o 

fortalecimento do Direito Internacional das Organizações Internacionais e o tema da migração 

passa a ser regulado, mesmo que de forma genérica e sem impor condições específicas para a 
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proteção dos trabalhadores. Apesar de relevante papel da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT) a partir de 1949, ficou a cargo dos Estados a regulação própria de entrada e 

saída dos indivíduos e dos direitos garantidos a eles no país de destino (Silva, 2011). E nisso, 

envolvem também os fluxos de migrantes laborais. 

 

3. A Convenção da ONU e o Brasil na garantia da seguridade social aos trabalhadores 

imigrantes 

 A Convenção Internacional sobre Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores 

Migrantes e dos Membros das suas Famílias, adotada em 1990 por meio de resolução da 

Assembleia Geral das Nações Unidas, veio épocas depois dos Estados Membros garantias 

mínimas de proteção à dignidade humana do indivíduo trabalhador, independente de sua 

condição regular em determinado território que não corresponde a sua nacionalidde. Estende-

se que a convenção estabelece um patamar jurídico mínimo para a figura do migrante 

voluntário (SILVA, 2012), submetendo-a aos esforços das Nações Unidas de ampliar, cada vez 

mais, os direitos ligados à dignidade humana previstos na Declaração Universal de Direitos 

Humanos a todos os indivíduos, para além das limitações dos Estados-nações.  

 O Brasil, contudo, não assinou ou ratificou a convenção. O Congresso Nacional 

brasileiro resiste em criar uma comissão especial capaz de avaliar a Mensagem de Executivo 

no 696 de 2010. Outro ponto que também dificulta a ratificação estaria na própria preferência 

do Executivo na época, em não assinar a Convenção e delegar a responsabilidade ao legislativo 

brasileiro de adesão (CAMINO e FONTANIVE, 2014).  

 Países da região sul-americana e que trazem em seu histórico tratativas de governança 

migratória com o Brasil ratificaram a Convenção Internacional sobre Proteção dos Direitos de 

Todos os Trabalhadores Migrantes e dos Membros das suas Famílias. Entre eles estão o Chile 

(2005), Bolívia (2001), Colômbia (1995), Equador (2002), Guiana (2010), Paraguai (2008) e Peru 
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(2005). Importante destacar a ratificação da Argentina (2007) por ser o país de destino 

preferencial dos fluxos migratórios regionais do Mercosul (SACHETTA, 2016).    

 No histórico brasileiro quanto às convenções ligadas aos trabalhadores migrantes e seus 

familiares, o país tomou decisões que evitaram traçar uma política nacional capaz de garantir 

a igualdade de oportunidades e tratamento em matéria de emprego e de profissão, de 

segurança social e de direitos sindicais e culturais e de liberdades individuais e coletivas para 

os imigrantes. Uma resistência a recomendações “parternalistas” da Organização Internacional 

do Trabalho (OIT) – qualificação adotada pelo próprio governo brasileiro – se aproximava na 

perspectiva securitária do Estatuto do Estrangeiro em controlar o fluxo migratório que se 

firmava dentro das dinâmicas de oferta e demanda de trabalho.  

 O Brasil, contudo, passou por uma mudança legislativa quanto aos direitos dos 

imigrantes com a promulgação da Lei de Migrações72. Apesar dos vetos do Executivo brasileiro, 

entende-se a transição do conteúdo normativo relacionado ao migrante ao incorporar um 

paradigma dos direitos humanos, no qual determina o direito da pessoa em migrar sob 

condições mínimas de dignidade. Isso foi apenas possível por conta dos espaços de luta e 

diálogo das organizações da sociedade civil interessadas na área de imigração. Os próprios 

estudos de imigração caminharam para a mudança de paradigma. A abertura dialógica, a partir 

de novas ideias, favoreceu a não replicação de fatores ideológicos ligados à assimilação cultural 

dos imigrantes ou a consideração destes como uma ameaça aos interesses nacionais 

(HIRSCHMAN, 1999).   

 A mudança na lei migratória, cujos resultados levam ao enquadramento do fenômeno 

pelo prisma humanitário, daria abertura para garantir a equiparação de proteção social mínima 

e sistematizada tanto dos imigrantes que vêm ao país para trabalhar quanto de seus familiares, 

estando atualizada às novas tendências mundiais mais progressistas sobre esta questão. 

Mesmo que o Brasil não assinasse a Convenção das Nações Unidas, contudo, sua perspectiva 
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humanitária favoreceria as condições mínimas para garantir a segurança social básica deste 

grupo de pessoas que estão presentes nesse novo regime migratório. Esse foi o pensamento a 

priori que estimulou o início desta investigação.  

 A pesquisa, então, está dividida em três partes: a primeira traz uma narrativa da 

presença do Brasil no fenômeno da migração laboral no mundo, e a relação do país com as 

convenções da OIT. A segunda se trata dos caminhos da Convenção Internacional sobre a 

Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e dos Membros das suas Famílias 

das Nações Unidas, pontuando certas considerações ao seu respeito. A terceira desenvolve uma 

análise entre tal Convenção e a Lei de Migrações, no Brasil.   

 Conclui-se no artigo que, por mais que a Lei de Migrações busque tomar uma visão 

transnacional do fenômeno migratório, o Brasil se comprometeu somente a termos generalistas 

e pouco detalhados dos direitos concedidos e garantidos aos trabalhadores migrantes, em 

comparação à riqueza de demandas da Convenção das Nações Unidas para a área. O Estado 

brasileiro ainda resiste em deixar em pé de igualdade migrantes trabalhadores e nacionais ao 

acesso dos direitos básicos à seguridade social. 
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A SECURITIZAÇÃO DA MIGRAÇÃO NA EUROPA E O TRABALHO  
DA UNIÃO EUROPEIA JUNTO A TURQUIA NO CASO SÍRIO 

 

Patricia Barros73 

 

 A guerra civil na Síria ocasionou o deslocamento forçado de 18,7 milhões de pessoas, 

tanto interna, quanto externamente (ACNUR, s/d). Atualmente, encontram-se em solo turco, 

mais de 3 milhões de refugiados sírios, sendo a Turquia a maior receptora mundial deste fluxo 

migratório (UNHCR, 2018). Este cenário engendra, em solo europeu, preocupações relativas à 

migração irregular através da Turquia (Ibid.). Isto ocorre, em grande parte, devido à 

securitização da migração, que tem, como uma de suas consequências, o enrijecimento das 

fronteiras do bloco europeu. 

 A securitização do imigrante é "o processo no qual o discurso migratório muda para 

uma ênfase na segurança" (IÇDUYGU; YÜKSEKER, 2012, p.451, tradução nossa) e o processo 

normativo estabelecido na integração da UE corroboraram com esta mudança (VELASCO, 

2014). Desde o Tratado de Maastricht (1992), que estipulou a criação da EUROPOL (Agência 

Europeia de Polícia), questões “referentes a asilo, imigração, trânsito de pessoas, cooperação 

policial e judicial [foram colocadas] no [mesmo] pilar” (FERREIRA, 2011, p.51).  

 O acordo Schengen, que entrou em vigor em 1995, adotou “regras comuns e de 

cooperação intergovernamental para garantir os controles nas fronteiras externas do espaço 

Schengen”. (VELASCO, 2014, p.74). Neste acordo, “a liberdade de movimento entre os Estados 

deveria ser compensada pelo reforço da segurança, à qual a imigração, formalmente, aparece 

como uma ameaça” (VELASCO, 2014, p.78). Em 1997, o objetivo fundamental do Tratado de 

Amsterdã (1997) foi o controle das fronteiras externas (FERREIRA, 2011). Na década seguinte, 

o Programa de Haia (2004) associou a “imigração ilegal” a uma lista de ameaças às fronteiras 
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da UE, junto a questões como o crime organizado, o tráfico de pessoas e o terrorismo 

(VELASCO, 2014). 

 Mais recentemente, no tratado de Lisboa, assinado em 2007 e implementado em 2009, 

encontramos que a imigração é “uma das principais ameaças à manutenção do espaço de 

liberdade, segurança e justiça” (VELASCO, 2014, p.70) da União Europeia. A Agência Europeia 

da Guarda de Fronteiras e Costeira (FRONTEX), que tem exercido atividades fundamentais 

para a execução do acordo entre a EU e a Turquia, já havia recebido um aumento considerável 

em seu orçamento, mesmo antes da implementação do acordo de 2016 (FERREIRA, 2011). 

 Para Morgenthau (1962) e Lancaster (2007), grande parte do que se identifica hoje como 

ajuda externa funciona como um preço pago, por parte do doador, ao receptor, que realizou ou 

realizará serviços políticos a estes. Normalmente, as condições associadas à ajuda são clara e 

diretamente destinadas a servir aos interesses dos governos que a fornecem” (HAYTER, 1971, 

p.15, tradução nossa). Neste âmbito, Degnbol-Martinussen e Engberg-Pedersen (2003) escrevem 

que os países da UE têm ofertado ajuda externa visando a redução de fluxos migratórios do Oriente Médio 

e da África para a Europa. A “ajuda humanitária provida pela UE está se tornando uma 

ferramenta para a Europa conseguir ‘manter’ refugiados e migrantes longe de sua costa” (MSF, 

2016). Essa ajuda corresponde a uma recompensa dada aos Estados que recebem àqueles que tiveram sua 

entrada recusada nos países que fazem parte do bloco europeu (DEGNBOL-MARTINUSSEN e 

ENGBERG-PEDERSEN, 2003).  

 Assim como os assuntos domésticos, as pressões externas, advindas de questões 

internacionais, também moldam a ajuda externa (LANCASTER, 2007). Muitos países do Norte, 

em resposta os fluxos de imigrantes, têm adotado medidas restritivas de controle, 

principalmente, após o 11 de setembro (FERREIRA, 2011; FGV, 2012; VELASCO, 2014), evento 

que “propiciou o reforço de medidas securitárias, que, como vimos, já estavam em curso” 

(VELASCO, 2014, p.80) na Europa. Outros atentados terroristas também “contribuíram para a 
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formação dessa dinâmica de segurança no continente” (FERREIRA, 2011, p.48), por exemplo, 

em Estocolmo (2010); Paris (2011); Bruxelas (2014); e Nice (2016) (HAMANN, 2017). 

 Para a Europa, os imigrantes "cada vez mais são vistos como fatores de insegurança nas 

esferas econômica, social e política do continente" (IÇDUYGU; YÜKSEKER, 2012, p. 451, 

tradução nossa). Por isso, as “políticas de imigração têm se voltado fortemente para o 

incremento de estruturas de controle e segurança” (FGV, 2012, p. 23). Com relação a 

securitização de suas fronteiras externas, a União Europeia visa transformar o papel de “ponte” 

para chegada de fluxos migratórios indesejados na Europa, muitas vezes obtido pela Turquia, 

em “barreira” para estes mesmos fluxos. Por este motivo, a migração de trânsito na Turquia e 

o controle das fronteiras já eram trazidos para debate nas negociações de adesão do país à 

União Europeia, na década anterior a assinatura deste acordo de 2016 (AVIC; KIRISCI, 2008; 

IÇDUYGU e YÜKSEKER, 2012). 

 Neste contexto, em março de 2016, foi assinado um acordo entre a União Europeia (UE) 

e a Turquia. Os principais objetivos dessa parceria são a redução da chegada de imigrantes 

indesejados pela UE, em seu território, e o retorno, para à Turquia, dos imigrantes irregulares 

que já haviam chegado à Grécia (EC, 2016). Para tal, foi proposto à Turquia uma ajuda 

financeira de 3 bilhões de euros e o país também passou a ver sua adesão ao bloco europeu e, 

antes disso, a liberalização de vistos para seus cidadãos viajarem para os países membros da 

UE, mais tangível do que se pressupunha até então (Ibid.).  

 Contudo, Organismos Internacionais e organizações não governamentais têm 

questionado a real efetividade deste acordo e estão trazendo à pauta questões relativas ao 

desrespeito dos direitos humanos no decorrer de sua execução (DW, 2016; GOGOU, 2017; MSF, 

2016; ONU BR, 2016). Conquistas como a redução do número de mortes nas travessias e 

maiores investimentos nas infraestruturas de acolhimento turcas e gregas tiveram um preço. 

Como contraparte deste processo, temos medidas que vão de encontro a princípios básicos dos 
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direitos humanos, conforme aponta a Organização das Nações Unidas, a Anistia Internacional 

e os Médicos Sem Fronteiras (Ibid.).  

 Gogou (2017), pesquisadora da Anistia Internacional na Grécia, afirma que os líderes 

europeus, que retratam o acordo UE-Turquia como um sucesso, consideram apenas que a 

chegada irregular de migrantes na Europa tem decaído significantemente e critica o fato de que 

outras partes importantes do acordo ainda não foram atendidas, como um caminho legal e 

seguro de saída da Turquia.  

 Esta trajetória ainda se encontra repleta de obstáculos, muitos deles devido à ênfase na 

securitização da migração, que tem favorecido o aumento da imigração irregular, viagens em 

condições cada vez mais perigosas, na tentativa de chegar até o continente, e graves violações 

aos direitos humanos dos migrantes. Enquanto a Comissão Europeia afirma que um dos 

objetivos do acordo é a redução de rotas ilegais, a organização MSF (2016) acredita que essas 

rotas ilegais existem devido aos bloqueios europeus. Pessoas têm sido reduzidas a números, 

deixando clara a necessidade de políticas humanas e responsáveis direcionadas a esta questão 

(MSF, 2016).  

 Conforme afirma Naylor (2011), apesar de nenhum programa ser perfeito, suas 

imperfeições precisam ser identificadas, para que estes possam se aperfeiçoar e, então, se 

aproximar de seus objetivos. Por isso, este trabalho buscou apresentar conteúdos que reforçam 

a necessidade de transformações, sem as quais, esta cooperação entre a EU e a Turquia se 

delimitaria a uma barreira à imigração, que despreza as necessidades básicas das pessoas que 

fazem partes destes fluxos. 
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POLÍTICAS LINGUÍSTICAS IN VITRO COMO INSTRUMENTO DE ACOLHIMENTO A 
IMIGRANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO BRASIL74 
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 Nas últimas décadas, observamos o agravamento da crise internacional de refugiados. 

A cada dia, em várias partes do mundo, milhares de pessoas são forçadas a abandonar seus 

lares pelos mais diversos motivos, como desastres ambientais, conflitos armados, perseguições 

políticas, dentre outras formas de violação dos direitos humanos. 

 A luta pela sobrevivência tem diminuído as distâncias e feito com que as pessoas 

ultrapassem fronteiras jamais imaginadas, como as do Brasil, por exemplo. Embora distante 

dos países que mais ocasionam deslocamentos, como República Democrática do Congo e 

Sudão do Sul, o Brasil também tem testemunhado, nos últimos anos, um grande aumento no 

número de deslocados forçados que procuram abrigo no país. Apenas em 2017, foram feitas 

33.866 solicitações de refúgio ao Brasil, segundo relatório do Comitê Nacional para os 

Refugiados – CONARE76. Dessas solicitações, 17.865 foram apenas de venezuelanos, e os 

estados com o maior número de pedidos de refúgio de maneira geral foram Roraima (15.955), 

São Paulo (9.591) e Amazonas (2.864). 

 Além dos entraves burocráticos e das dificuldades na adaptação à cultura brasileira, 

esses imigrantes têm como maior desafio a língua portuguesa, sendo esse um dos principais 

motivos pelos quais o refugiado geralmente não escolhe o Brasil como destino. Assim, além da 
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importância de todas as políticas públicas de proteção ao refugiado, como assistência jurídica 

e nas áreas de saúde e de emprego, faz-se premente a implementação de políticas linguísticas 

no âmbito do ensino/aprendizagem da língua portuguesa, pois entende-se que não se pode 

falar em acolhida ao refugiado sem antes lhe oferecer a principal ferramenta sem a qual se 

tornará ainda mais difícil sua integração à sociedade de acolhimento. 

 A expressão “língua de acolhimento” surgiu em Portugal no âmbito do programa 

“Portugal Acolhe”, criado pelo Governo português, em 2001, com o objetivo de “favorecer e 

facilitar o ensino da língua nacional do Estado de acolhimento” (CABETE, 2010). 

Sintetizando, o conceito de língua de acolhimento (...) É um conceito que 
geralmente está ligado ao contexto de acolhimento, expressão que se 
associa ao contexto migratório, mas que, sendo geralmente um público 
adulto, aprende o português não como língua veicular de outras 
disciplinas, mas por diferentes necessidades contextuais, ligadas muitas 
vezes à resolução de questões de sobrevivência urgentes, em que a língua 
de acolhimento tem de ser o elo de interação afetivo (bidirecional) como 
primeira forma de integração (na imersão linguística) para uma plena 
cidadania democrática. (GROSSO, 2010, p.74) 
 

 Diferente dos imigrantes que estão no Brasil a estudo ou a trabalho, os refugiados têm 

objetivos específicos e urgentes quando do aprendizado da língua portuguesa. Para resolver 

questões legais em relação ao seu status de refugiado com as autoridades brasileiras, para 

buscar atendimento médico, para procurar emprego e, principalmente, para se relacionar no 

dia a dia com as pessoas ao seu redor, ou seja, para se integrar plenamente na sociedade em 

que se encontra abruptamente inserido. Assim, sua situação de vulnerabilidade requer dos 

professores maior sensibilidade e compreensão da realidade dramática que estão enfrentando.  

 Grosso (2010) aponta ainda a importância da língua não só para que o refugiado usufrua 

de todos os seus direitos como para que tenha conhecimento de seus deveres como cidadão. E 

Cabete, ao se aprofundar na função social do saber linguístico, acrescenta: 

De facto, o desconhecimento da língua poderá representar um obstáculo 
à comunicação com o Outro, ao conhecimento dos seus direitos e deveres 
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enquanto actor social e criar uma desigualdade onde o imigrante se torna 
mais vulnerável. A barreira linguística leva da mesma forma ao 
afastamento daqueles que não o compreendem e a aproximar-se, 
naturalmente, de quem partilha os mesmos códigos linguísticos. Assim, 
facilmente, se incorre num distanciamento da sociedade de acolhimento 
quebrado apenas por razões profissionais. A tudo isto se junta também o 
facto de a língua também funcionar como um factor de facilitação das 
relações interculturais na medida em que ao ser proficiente numa língua 
que permita a comunicação, mais facilmente as imagens estereotipadas 
poderão ser dissolvidas e os pontos de interesse comuns encontrados. 
(CABETE, 2010, p.48) 
 

 Para Grin (2005), essa é “uma característica crucial de qualquer língua, o fato de que o 

domínio desta permite, a quem o tem, pertencer a uma rede”. Tudo isso nos leva à reflexão 

acerca da urgência de políticas públicas que garantam ao refugiado o direito ao aprendizado 

da língua portuguesa, ou seja, políticas linguísticas in vitro.  

 Segundo Calvet (2007), política linguística seria a “determinação das grandes decisões 

referentes às relações entre as línguas e a sociedade” e o planejamento linguístico, “sua 

implementação”. Assim, quando se pensa em políticas linguísticas é importante focar na 

questão do “problema-solução”, observar a realidade que se impõe num dado momento e 

buscar caminhos efetivos para alcançar os objetivos desejados. 

 Como aponta Oliveira, as políticas linguísticas não são estáticas, mas estão em constante 

transformação, pois se situam num contexto histórico específico, ou seja, 

são uma faceta das políticas públicas dos países, das organizações 
internacionais, das corporações e instituições, e nesse sentido são 
um fazer permanente do homem, sempre adaptadas à sua época, 
aos interesses geopolíticos, econômicos e culturais em jogo numa 
determinada fase histórica. Não se esgotam, mudam de foco; não 
se completam, estão sempre em construção. (OLIVEIRA, 2016, 
p.395) 
 

 Diante do fenômeno migratório contemporâneo, os governos em todo o mundo estão 

cada vez mais empenhados na adoção de políticas públicas, preocupados com as consequências 
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do grande afluxo de estrangeiros a seu território. Décadas atrás, Cooper já apontava o exemplo 

dos Estados Unidos: 

En el ámbito nacional [nos EUA], por ejemplo, las atividades 
encaminadas a integrar a los refugiados y a mejorar la situación 
econômica de las minorias etnolinguísticas hizo pensar que los 
problemas de la lengua o la comunicación constituían obstáculos 
para el progresso. (COOPER, 1997, p.57) 
 

 Por isso, para Grin (2005, p.16), “uma política linguística não pode ser senão uma política 

de gestão da diversidade”. 

 Segundo Calvet (2007), políticas in vitro são aquelas desenvolvidas e implementadas por 

aqueles que detêm o poder, por vezes elaboradas por linguistas e executadas pelos órgãos 

públicos. Nem sempre estão em sintonia com os problemas linguísticos vividos por 

determinada comunidade, levando, muitas vezes, à realização de políticas que não respondem 

às necessidades da sociedade. Por outro lado, políticas in vivo seriam as práticas sociais, aquelas 

realizadas naturalmente pelas pessoas, uma vez que se encontram imersas nos problemas 

cotidianos de comunicação, de forma que conseguem buscar ações mais efetivas para 

solucioná-los. 

 Historicamente no Brasil, a sociedade organizada sempre teve protagonismo na oferta 

de ensino da língua portuguesa aos imigrantes em situação de vulnerabilidade social que aqui 

buscaram abrigo, no entanto, nos últimos anos, diante do aumento significativo do afluxo de 

refugiados ao país, tem sido cada vez mais urgente que o Estado assuma o seu papel de garantir 

o acesso desses imigrantes ao ensino/aprendizagem do português. Diversas parcerias entre 

Governo Federal, governos estaduais e municipais e organizações não governamentais têm 

sido desenvolvidas com esse intuito.  

 Nesse sentido, as universidades públicas também têm assumido um papel muito 

importante. Em São Paulo, a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania e a 

Secretaria Municipal de Educação, utilizando-se da expertise do Centro de Línguas da USP e 
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do Projeto MemoRef, na elaboração de material didático e na formação de professores da rede 

pública, têm oferecido desde julho de 2017, o curso Portas Abertas: português para imigrantes, 

em regiões de alta vulnerabilidade social da cidade, onde se encontra a maior parte da 

população imigrante de São Paulo. Já em Brasília, desde 2013 a Universidade de Brasília (UnB), 

através do Núcleo de Ensino e Pesquisa em Português para Estrangeiros (NEPPE), e em 

parceria com o Instituto Migrações e Direitos Humanos (IMDH), oferece cursos para imigrantes 

e refugiados, no projeto PROACOLHER. 

 Dessa maneira, este estudo busca verificar que políticas linguísticas in vitro, no que tange 

ao ensino/aprendizagem de português como língua de acolhimento (PLAc), vêm sendo 

formuladas e implementadas para receber esses imigrantes em situação de vulnerabilidade 

social no Brasil. 

 Pretende-se responder não apenas aos questionamentos quanto “ao ‘que’ se planeja ou 

a ‘quem’ planeja, mas também, e de forma prioritária, ao ‘por que’, ao ‘como’ e ao ‘quando’” 

(SAVEDRA; LAGARES, 2012), para que as políticas in vitro possam ser pensadas e direcionadas 

ao in vivo, de forma a atender às reais necessidades de comunicação dos refugiados e imigrantes 

em situação de vulnerabilidade social no Brasil. 
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REFÚGIO NA METRÓPOLE E REDES DE HOSPITALIDADE:  
UMA ABORDAGEM PÓS-ESTRUTURALISTA DO REFÚGIO URBANO77 

 
Aline Rangel78 

 

Palavras-chave: cidade; refúgio; hospitalidade; pós-estruturalismo; estudos urbanos 

 

Pensando no potencial de resistência do migrante precarizado, Haddad (2008) questiona 

o tratamento da refugiada como um problema da política internacional que teria originado no 

período pós-guerras. A autora compreende, portanto, o refúgio enquanto “um conceito 

contemporâneo que se tornou uma característica permanente do cenário internacional com a 

consolidação do sistema moderno de Estados-nação” (tradução livre, p. 2), e que tem o 

potencial de denunciar os limites, falhas e contradições desse sistema. É nos grandes ambientes 

urbanos que campanhas e movimentações políticas são direcionadas para o Estado e para os 

níveis de governança da cidade. Juntos, estes são dois “espaços” em que reivindicações e 

contra-reivindicações sobre comunidade, pertencimento e cidadania estão sendo feitas “por, 

para e contra os imigrantes” (NYERS, 2010). 

Como aborda Michel De Certeau (1984): a linguagem do poder é em si mesma 

"urbanizadora", mas a cidade é cheia de movimentos contraditórios que contrabalançam e se 

combinam fora do alcance do poder panóptico (95). Em todos esses casos, a agência política do 

migrante é reafirmada, mesmo que por grupos ou mecanismos governamentais que buscam 

limitá-la ou reprimi-la. O argumento de Nyers se debruça, portanto, sobre como os migrantes, 

sobretudo os sem-status, podem atuar como mediadores ou tradutores entre a cidade e a nação, 

entre polis e cosmopolis (NYERS, 2010), e é possível complementar que as tecnologias 

 
77 Trabalho apresentado na Mesa 8 – Refúgio e Migração Forçada. 
78 Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais do Instituto de Relações 
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informacionais são apropriadas no processo de subjetivação política e de atuação dos migrantes 

em busca de refúgio. 

Partindo desses apontamentos, este artigo busca pensar a condição de refúgio no 

ambiente das grandes cidades a partir dos chamados estudos críticos de fronteira, o que implica 

conceber a fronteira para além da abordagem geopolítica, mas como “um lugar, uma situação 

ou um momento que ritualiza a relação com o outro (...) funcionando com mediações, tais como 

tutelagem e divindades protetoras, condutores ou tradutores” (tradução livre. AGIER, 2016: 7). 

Essa concepção permite compreender a linguagem enquanto fronteira e desenvolver uma 

discussão sobre como a linguagem informa sobre aspectos da vida de migrantes precarizados 

em busca de refúgio em grandes espaços urbanos. Para tal, é preciso conceber a língua 

enquanto um instrumento prático para a relação não só entre seres humanos, mas entre 

humanos e o universo, o sujeito e o mundo material que o rodeia (DEBRIX, 2003), algo que não 

é natural nem da ordem do possível ou habitável (DERRIDA, 1998). A língua é, portanto, uma 

zona de fronteira,  um in-between. e desnaturalizá-la e desconstruí-la é parte de um processo 

anti-fundacionalista que coloca em questionamento as bases nacionalistas dos códigos 

linguísticos. O migrante que procura refúgio traz em seu movimento o peso da linguagem 

enquanto coisa da ordem do não-possuível (Ibid.). 

O objetivo deste trabalho é propor uma abordagem teórica sobre como a linguagem 

pode operar enquanto fronteira na vida de pessoas em situação de refúgio em espaços 

urbanizados. Para tal, é preciso antes definir o que será considerado refugiado/a. Partindo de 

um arcabouço pós-estruturalista, busca-se compreender refúgio para além das definições 

produzidas pelo Direito Internacional. A escolha de não se ater às definições normativas sobre 

o refúgio também não significa negar os efeitos do aparato normativo internacional e das Leis 

nacionais sobre a vida de milhares de pessoas. Mas é de suma importância pensar enquanto 

refugiada aquela que migra porque as condições de vida no local de origem não são as 

consideradas “normais” (HADDAD, 2009), independemente dessa pessoa ser ou não 
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reconhecida como refugiada pelo Estado de destino. O pedido formal por refúgio, cabe 

ressaltar, pode nunca acontecer ou pode ser negado, ainda assim, se transcendida a 

categorização formal, o migrante dentro dessa definição será considerado um refugiado, o que 

confere importância ao grupo intitulado “non-status migrant” (NYERS, 2010). A condição de 

ilegalidade pode representar dificuldade de se realizar tarefas diárias tal como se locomover 

pela cidade, ter um emprego ou acesso à educação (ibid), assim, a ilegalidade reafirma o não-

pertencimento e exclui o “não-pertencente”.  

 Desse modo, o refúgio nos espaços urbanos pode propicia a formação de redes políticas 

e associativas, além de reformular os repertórios de ação coletiva. O migrante precarizado, de 

modo geral, se torna mote para diversas questões sobre a cidadania mesmo quando não a 

possuem. Utilizando a comunicação em rede, os migrantes desenvolver formas de cooperação 

e promover processos alternativos de subjetivação política, “refugiados e outros migrantes com 

status precário estão surgindo como protagonistas-chave nas lutas globais sobre liberdade de 

movimento, reconhecimento social, proteção dos trabalhadores, acesso à saúde e educação e 

direito de asilo” (MCNEVIN apud NYERS, 2010: 129). Nesse sentido, percebe-se o caráter 

desafiador da figura do refugiado: homens e mulheres que habitam a fronteira porque existem 

para além do Estado, nas palavras de Balibar (2002): “border has literally become a place where one 

resides” (83). 

Dentre as considerações finais deste artigo, está o espaço da metrópole como um local 

onde, apesar das hostilidades, mulheres e homens em busca de refúgio podem se articular, 

entre si e com demais habitantes da cidade, a fim de construir redes de cooperação e uma 

gramática de hospitalidade, posto que o espaço da metrópole enquanto fronteiriço impulsiona 

o ritual da fronteira: no qual relações tais como legalidade x ilegalidade; local x estrangeiro; 

migrante x residente, constituem as interações intersubjetivas que podem formar laços e 

associações.  
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RELACIONAMENTOS ENTRE BRASILEIRAS E MUÇULMANOS 
PELA INTERNET E SEUS IMPACTOS79 

 

Luana Mendonça Caravellas80 

 

Palavras-chave: casamento; islã; intercultural. 

 

 Este trabalho tem como tema os relacionamentos interculturais entre brasileiras e 

muçulmanos pela internet. A pesquisa busca entender os porquês, os processos e as 

consequências de um crescente movimento de brasileiras que mantém relacionamentos 

amorosos com muçulmanos pelo meio virtual. Através de um trabalho de observação 

participante em grupos de facebook, whatsapp e blogs desde 2014, busco entender as estas 

novas configurações que atravessam em novos fluxos migratórios  

 Atualmente existe um número significativo deste tipo de relacionamento, que acontece 

em sua maioria através de redes sociais e sites de relacionamento árabe, onde as brasileiras 

conhecem o seu parceiro árabe/ muçulmano. Nos dois grupos do facebook no qual me 

aprofundei, um possui 1268 membros e outro 441, todas brasileiras entre 20 e 60 anos que tem, 

ou já tiveram um romance com árabe\muçulmano pela internet. Estes grupos foram criados 

por suas administradoras com a intenção de compartilhar a cultura e experiências com os seus 

parceiros. Entretanto, revelaram ser uma comunidade em que há  o agrupamento de pessoas 

com os mesmos interesses e circunstâncias. Tornando-se em principais meios de  apoio 

emocional e de informação para os seus membros. Pode-se entender que esses grupos formam 

comunidades imaginadas (BENEDICT 1991), no sentido em que há uma ideia de “nós” 

enquanto grupo distinto dentro de um determinado espaço com uma noção de pertencimento, 

mesmo que esse seja afetivo. A comunidade também possui suas próprias nomeações. Há uma 

 
79 Trabalho apresentado na Mesa 5 – Mobilidades Transnacionais, Territórios e Identidades.  
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referência ao parceiro amoroso como “habibi” ( equivalente a meu amor em árabe) e as 

próprias se denominam de “habibas”. Havendo uma ligação simbólica e identitária entre elas. 

 A imagem do muçulmano no senso comum brasileiro está relacionado ao que é 

veiculado nas grandes mídias. Sustenta-se em todo o constructo do orientalismo. Para Said O 

orientalismo , não foi portanto, apenas o resultado de  ocupações militares. Foi principalmente 

um investimento continuado que criou um sistema de conhecimento sobre o oriente, uma rede 

aceita para filtrar o oriente na consciência ocidental, assim como o mesmo investimento 

multiplicou na verdade, tornou verdadeiramente produtivas as afirmações que transitam do 

orientalismo para a cultura geral (SAID,2017). 

 A afirmação de Said reforça o posicionamento do estereótipo em relação ao muçulmano. 

A visão do homem bomba, árabe, da mulher submissa à religião e ao marido. Em 2001 foi 

lançada a novela O Clone pela rede globo de televisão, escrita por Glória Pérez. A novela era 

retratada em Marrocos e no Brasil, tenho como pano de fundo o islã. Desta maneira essa 

religião até então desconhecida, estava presente na maioria dos lares brasileiros, visto que a 

novela das 20h á de maior audiência no país. A novela despertou muito a curiosidade, mas 

estava amparada através da forma caricata que  era transmitido o islã.  

 Na pesquisa busco entender como é o processo desde o primeiro contato até o encontro 

com os parceiros e quais são as aplicações na vida cotidiana delas e na comunidade virtual. 

Isso porque ao relacionarem-se com muçulmanos e árabes elas incorporam a cultura do 

parceiro e também da religião deles como forma de aproximação. As principais nacionalidades 

dos parceiros são Egípcia e Paquistanesa. Os dois países são de maioria muçulmana, o que 

explica a religião majoritária dos parceiros.  Para que haja garantia que os grupos sejam 

constituídos apenas por mulheres, a cada nova solicitação para novo membro, há uma pequena 

“entrevista” por vídeo chamada  para comprovar-se que o solicitante é do sexo feminino. 

 A pesquisa da Liza Dumovich demonstra a reconfiguração do self religioso de mulheres 

muçulmanas na Mesquita da Luz, dentre as 41 mulheres que conheceu, 21 eram revertidas à 
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religião. Essa reconfiguração se dá através da incorporação de uma moral religiosa. São 

condutas, modos de agir e principalmente de comportamento entre os membros da 

comunidade que ela fez parte. Tal mudança ocorre antes mesmo do rito de passagem ao islã, 

chamado de shahada. Esse processo de configuração se assemelha com  as mulheres  dos 

grupos que faço campo no faceboook.  Durante o relacionamento com o seu habibi  muçulmano, 

é comum os relatos referentes às suas mudanças no comportamento interpessoal com as 

pessoas do cotidiano, principalmente homens, e também mudanças em suas vestimentas. Isso  

ocorre  ao longo da relação através do encantamento de um cultura muçulmana, reforçada 

num estereótipo cultural. A etnicidade e a religiosidade muitas vezes misturam-se no discurso 

delas. Parte delas passam a adotar roupas mais cobertas e também a se distanciar de homens 

tanto  nas redes sociais quanto na vida real. A aproximação da religião pelo relacionamento 

virtual, chega até as mesquitas de todo o país, como no caso das interlocutoras da Liza no Rio 

de Janeiro.  

 É cada vez mais comum sheik ( líder religioso) das mesquitas brasileiras reclamarem 

desse novo tipo de fiel porque em muitos casos a religiosidade perdura somente enquanto 

houver o romance. Outro problema apontado é a construção de uma identidade muçulmana 

através da cultura de um determinado país, uma etnicidade árabe.  

 Assim como a Liza entre as revertidas na comunidade sunita do Rio de Janeiro, 

encontrei nos grupos de facebook:  

                                      uma reorganização de suas vidas e uma reconfiguração da identidade e 
do self religioso,além de uma releitura do passado. Embora algumas 
conversões sejam experimentadas de maneira bastante intensa, não há 
nem o total abandono do passado nem a aderência  a uma realidade 
totalmente diversa. (BARROS, 2012) 

 
A mudança de comportamento não está restrita somente as mulheres convertidas mas 

também aquelas que mantém um romance com um muçulmano. O que não implica num 

afastamento radical de suas identidades e habitus, em referência ao conceito de Bourdieu. 
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Em um paralelo ao Barth, o autor diferencia o que podemos considerar do que faz parte 

de um grupo social e o que é cultural. A cultura de um grupo não é fixa e nem imutável. 

Quando um imigrante está em contato com uma sociedade e esta tem uma cultura e modos de 

agir e pensar destoante da sua origem, isto não implicará necessariamente em um conflito de 

identidade étnica, pois as novidades do país imigrante agregará e não extinguirá a identidade 

anterior. No caso das minhas interlocutoras o contato com um sujeito árabe e muçulmano as 

aproximam de uma cultura não comum; no imaginário social ocidentalizado sobre fiéis 

islâmicos. Mas não totalmente desconhecida pois muitas já haviam tido conhecimento do ser 

“árabe” e “muçulmano” através de novelas e programas de televisão. Incorrendo na 

problemática dos estereótipos de cada um. Em 2001, foi lançada a novela “ O Clone” pela rede 

globo de televisão, familiarizando a religião e cultura muçulmanas através de uma caricatura. 

A aproximação mais íntima e afetiva com muçulmanos levantou questionamentos no 

que é ser homem árabe e muçulmano, tanto que é comum haver enquetes no facebook ou 

perguntas no whatsapp em relação ao comportamento  do seu “habibe”. As transformações de 

conduta incorre numa flutuação de selfs, entre o que é culturalmente vivenciado por elas e o 

que é culturalmente vivenciado por eles, levando diversas vezes a conflitos na maneira de ser 

e agir através das pressões do parceiro e das pressões sociais em relação principalmente às 

práticas religiosas. No entanto essa aproximação não desconstrói a identidade de cada membro 

do grupo, pois o contato cultural com “o outro” funcionam como elementos agregadores de 

seu self. 
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ESTABLISHEDS AND OUTSIDERS:  
MIGRANTES VENEZUELANOS QUE CHEGAM PELO ESTADO DE RORAIMA81  

 
Letícia Vieira da Silva82  

 

Palavras-chave: migração; Venezuela; xenofobia 

 

O estado de Roraima possui segundo dados de 2018 do IBGE, população estimada de 

mais de 576 mil habitantes, (dados do último censo, de 2010: 450. 479 habitantes. Com 

densidade demográfica de 2,01 habitantes/ km. Com a chegada de milhares de migrantes 

venezuelanos é notável que o movimento da cidade tenha se modificado e que os residentes 

habituais de um estado que não possui grandes centros urbanos se veja modificado. Todavia, 

no mês de agosto de 2018 eclodiram relatos de venezuelanos e brasileiros sobre conflitos entre 

cidadãos vinculados ao aumento da taxa de criminalidade, de violência e a chegada de novos 

habitantes.  

Desejamos saber quais valores estão por trás dessas afirmações e crenças que podem 

respaldar muitas políticas anti-migratórias e xenófobas. Ancorados na obra de Elias e Scotson 

(2000), é nosso intento tratar dos establisheds, palavra inglesa empregadas para falar de grupos 

ou indivíduos que gozam de prestígio e poder (idem, 2000). Isso não significa dizer que a 

população de Roraima seja altamente privilegiada. O estado é composto em parte significativa 

de funcionalismo público e não necessariamente em grande parte de altos postos. Exatamente 

por isso desejamos entender como as dinâmicas de estigmação de migrantes tem sido utilizadas 

pela população e mídia locais/nacionais. Elias e Scotson ao fazer uma etnografia sobre uma 

cidadela no interior da Inglaterra notam que malgrado as poucas diferenças entre cidadãos 

 
81 Trabalho apresentado na Mesa 2 – Fluxos Migratórios: Estudos Comparativos.  
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dessa cidade, havia um bairro de estabelecidos, residentes mais antigos e outro de migrantes 

recentes. Foi criado um estigma de que o bairro de migrante era mais perigoso, violento, sujo e 

inferior a partir de dinâmicas de interação social e de exclusão, por meio da fofoca (inclusive 

no âmbito religioso). Nesse sentido, desejamos analisar quais os discursos têm sido produzidos 

no estado de Roraima.  

Segundo dados da Human Rights Watch, a crise migratória na Venezuela é das maiores 

da história recente na América Latina (Relatório HRW, 2018). O país passa por hiperinflação, 

instabilidade política, casos de violação de direitos humanos de civis, tortura e perseguição. 

Ainda segundo relatório da HRW, de acordo com dados da ONU desde 2014 a mais de 2,3 

milhões de pessoas saíram da Venezuela. Mais de 1 milhão de venezuelanos encontram-se na 

Colômbia, país que mais tem recebido esses migrantes, quer pela proximidade territorial assim 

como a proximidade linguística - que acaba sendo um empecilho muitas vezes na hipótese de 

migração para o Brasil. A HRW aconselha que políticas de acolhida e de resolução da crise 

migratória sejam tomadas de forma conjunta entre governos. Além disso, é importante contar 

com diálogo durante todo o processo de resolução das controvérsias e não apenas atores 

estatais devem estar presentes na negociação, mas também a sociedade civil envolvida, 

venezuelanos, brasileiros, organizações não -governamentais e organismos de cooperação 

internacional voltados para o tem  

O posicionamento de setores da sociedade civil e da opinião pública de um país em 

relação a temas internacionais pode dizer muito a respeito das visões de mundo, crenças e 

medos dessa população. Historicamente nos debates clássicos da disciplina de Relações 

Internacionais, o papel da política interna e da sociedade civil têm recebido atenção secundária 

em detrimento de uma suposta visão unitária de Estado racional. Uma vez que a crise 

migratória de refugiados é tema relevante na arena internacional, observa-se o 

recrudescimento de trabalhos com a temática quer nas áreas de educação, políticas públicas, 

saúde, direito internacional e pensamos que a disciplina de Relações Internacionais possui 
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uma responsabilidade de produzir reflexões e propor alternativas para essa situação.  

De um modo geral, segundo o relatório global do Alto Comissariado das Nações Unidas 

para Refugiados 2016, dos 10 países que mais recebem refugiados, 9 são da África e do Oriente 

Médio, a saber, Kênia, República Democrática do Congo, Jordânia, Uganda, Irã, Líbano, 

Paquistão, Turquia, e um é europeu, Alemanha. (Relatório Global, ACNUR, 2016). O Brasil se 

insere como um país cuja narrativa construída acerca da sua política externa evoca a resolução 

pacífica de conflitos e a trajetória de respeito ao direito internacional. No âmbito interno, ainda 

que as heranças coloniais escravagistas tenham estabelecido uma estrutura desigual de raça 

entre brancos e não-brancos no Brasil espalhou-se uma narrativa de positivação da 

miscigenação e culto a um mito da democracia racial que vem desde os idos das produções de 

Gilberto Freyre e que influenciaram na narrativa construída da política externa brasileira.  

Porém, nos últimos anos o Brasil tem passado por forte instabilidade política desde o 

segundo mandato da ex-presidenta Dilma Roussef. Nesse momento histórico, o Brasil 

consolidava a descoberta de pré-sal, fonte grandiosa de recursos naturais para o nosso país e 

que levantaram grandes especulações financeiras. Logo em seguida, estouram escândalos de 

corrupção, sobretudo vindo da empresa nacional Petrobrás o que para muitos analistas é visto 

como algo engendrado, para criar uma retórica de descredibilidade com o público, propor 

privatização e aberta para o mercado internacional. Em uma estratégia do poder legislativo e 

judiciário, sob acusação de fazer pedaladas fiscais, prática que foi criminalizada, a presidenta 

sofre impeachment. Pouco tempo depois entra seu vice, Michel Tmerr que está no poder até o 

presente e que toma uma série de posturas liberalizantes na economia, além de alterar 

legislação trabalhista, congelar investimentos em áreas sociais negociar a extração de petróleo 

nas áreas do pré-sal privilegiando a liderança de empresas norte-americanas.  

Guardadas as devidas proporções e especificidades, casos semelhantes acontecem na 

Síria, que passa por conflito civil com questões geopolíticas fortes (e nesse caso, uma grande 

onda migratória, dilemas e atritos entre potências europeias, Estados Unidos e Rússia, além 



 
159 

 

do medo do terrorismo representado pela atuação do Estado Islâmico, levando ao maior 

contingente já visto desde a Segunda Guerra Mundial de migrações). Parte dessa população 

síria que foi forçada a fugir encontrou possibilidade de alocação no Brasil, medida que foi 

dificuldade com a entrada de Temer e com a mudança na lei de migração, que era da época de 

criação do Comitê  

Nacional para Refugiados em 1997). A Venezuela, analisando pela questão de interesse 

de grandes potências e especialmente dos Estados Unidos no que tange aos recursos 

energéticos, também passa por grande instabilidade política interna, muito em parte pelo 

descontentamento com a política do presidente Maduro, mas também pelo papel de agentes 

da oposição. O presente trabalho tem caráter científico e não deseja tomar partido. Isso 

significa dizer que devemos deixar evidente que os conflitos e contradições internas na 

Venezuela não justificam a violência estatal que o governo tem sido acusado, da mesma forma 

que o desprezo da comunidade internacional em relação à temática por medo de ampliar a 

onda migratória. Não há receitas de bolo e ainda que haja diversos problemas políticos 

relacionados à política do atual presidente, a questão de ingerência de potências externas nos 

interesses nacionais também é uma característica marcante e que não pode ser negligenciada. 

Esse paralelo entre Venezuela, Brasil e Síria portanto se faz importante. Especificamente no 

caso de Venezuela e Síria, a crise política levou à intensificação da onda migratória. 

É de nosso interesse nesse trabalho pensar a articulação entre diferentes formas de 

racismo interno no Brasil e essa experiência que tem sido encontrada na formação de opinião 

pública brasileira a respeito dos refugiados, os esforços do governo relacionados à temática, a 

presença ou ausência do tema nos debates eleitorais faltando pouco menos de 2 meses para as 

eleições presidenciais no Brasil, assim como a onda de conservadorismo que assola o país, 

muito em convergência com outros países da América do Sul que passam por transições de 

governos outrora considerados de centro-esquerda e atualmente com governos mais próximos 

do centro-direita. Nesse contexto, pensar em xenofobia, na relação com o Outro, na crise de 
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identidade interna a que o país pode estar suscetível dentro de uma instabilidade interna, 

desejamos tentar elucidar algumas observações sobre como a recepção e os conflitos entre 

venezuelanos e os cidadãos de Roraima tem sido conduzida pela mídia e também pelo 

pronunciamento dos governos brasileiro e venezuelano.  

O estado de Roraima possui segundo dados de 2018 do IBGE, população estimada de 

mais de 576 mil habitantes, (dados do último censo, de 2010: 450. 479 habitantes. Com 

densidade demográfica de 2,01 habitantes/ km. Com a chegada de milhares de migrantes 

venezuelanos é notável que o movimento da cidade tenha se modificado e que os residentes 

habituais de um estado que não possui grandes centros urbanos se veja modificado. Todavia, 

no mês de agosto de 2018 eclodiram relatos de venezuelanos e brasileiros sobre conflitos entre 

cidadãos vinculados ao aumento da taxa de criminalidade, de violência e a chegada de novos 

habitantes.  

Desejamos saber quais valores estão por trás dessas afirmações e crenças que podem 

respaldas muitas políticas anti-migratórias e xenófobas. Ancorados na obra de Elias e Scotson 

(2000), é nosso intento tratar dos establisheds, palavra inglesa empregadas para falar de grupos 

ou indivíduos que gozam de prestígio e poder (idem, 2000). Isso não significa dizer que a 

população de Roraima seja altamente privilegiada. O estado é composto em parte significativa 

de funcionalismo público e não necessariamente em grande parte de altos postos. Exatamente 

por isso desejamos entender como as dinâmicas de estigmação de migrantes tem sido utilizadas 

pela população e mídia locais/nacionais. Elias e Scotson ao fazer uma etnografia sobre uma 

cidadela no interior da Inglaterra notam que malgrado as poucas diferenças entre cidadãos 

dessa cidade, havia um bairro de estabelecidos, residentes mais antigos e outro de migrantes 

recentes.  

Foi criado um estigma de que o bairro de migrante era mais perigoso, violento, sujo e 

inferior a partir de dinâmicas de interação social e de exclusão, por meio da fofoca (inclusive 

no âmbito religioso). Nesse sentido, desejamos analisar quais os discursos tem sido produzidos 
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no estado de Roraima.  

 

Objetivos  

Desejamos com esse trabalho fazer uma breve análise da conjuntura migratória de 

venezuelanos que têm chegado pela fronteira de Roraima e passado um período na região, 

seja de forma permanente, seja utilizando o estado apenas como rota de passagem. Há casos 

também de migrantes que, tem entrado pela fronteira brasileira, fazem trabalhos temporários 

e com o dinheiro que recebem voltam à Venezuela a fim de tentar sobreviver e ajudar um 

pouco suas famílias. Algumas questões são de nosso interesse nessa temática: primeiro, as 

diferentes visões acerca da categorização dessa população venezuelana, ora vista como 

migrante econômica ora como solicitante de refúgio. A categoria de refugiado, 

  

Metodologia  

Como metodologia partiremos de uma perspectiva crítica decolonial para pensar quais 

pressupostos estão imbricados na construção de uma narrativa em três dos principais 

periódicos virtuais brasileiros (Folha de São Paulo; O Globo; El País Brasil), escolhidos de modo 

a garantir uma heterogeneidade de visões, pelo menos em princípio entre centro, centro-direita 

e centro-esquerda. Analisaremos a construção de representações, de estigmas e as crenças 

evocadas nos relatos de entrevistados nessas reportagens a partir de ferramentos da análise do 

discurso e entendendo a partir da obra de ELIAS e SCOTSON, as noções de estabelecidos e 

outsiders, sua relação de interdependência e a criação de uma narrativa que apoia a 

subalternização de determinados grupos em nome de certos valores. 

  

Conclusões  

Como conclusões desejamos conseguir apontar alguns aspectos que têm norteado as 

principais opiniões e posicionamentos sobre a imigração de venezuelanos no Brasil 
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especificamente a partir da entrada pelo Estado de Roraima e como a relação entre 

estabelecidos e outsiders nessa região pode trazer conclusões úteis para pensar novas formas 

de quebrar essa dinâmica de conflitos e produzir formas de diálogo e acolhida mais frutíferas.  
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CAMPOS DOS GOYTACAZES NO ESTADO NOVO:  
NOTAS SOBRE IMIGRAÇÃO JUDAICA NO NORTE FLUMINENSE83 

 
Yann Almeida Belmont Paula84 

 

Palavras-chave: imigração judaica; Estado Novo; antisemitismo no Brasil 

 

Resumo 

As comunidades judaicas contemporâneas no Brasil testemunham as múltiplas dispersão dos 

judeus pelo espaço geográfico nos dois últimos séculos. Se no século XIX o fluxo imigratório é 

quase sempre motivado por projetos individuais e coletivos de melhoria das condições de vida 

em terras brasileiras, o século XX será marcado por múltiplas dispersões provocadas por 

transformações políticas e econômicas no continente Europeu, que além de provocar 

instabilidades quanto a chances de trabalho e sobrevivência, ver resurgir inúmeros governos 

autoritários e casos de perseguições anti-semitas que culminam no Holocausto. A cidade de 

Campos dos Goytacazes experimentou uma significativa ascensão política e econômica como 

importante centro urbano-regional no final do século XIX e primeiras décadas do século XX. 

Judeus do leste europeu (asquenazim) transferem-se, muitos desde a chegada ao Brasil, para a 

cidade de Campos. Redefinindo suas redes comunitárias e comerciais, no ano de 1929, uma 

comunidade próspera composta por 200 pessoas já participam da vida econômica e política da 

região. Com o advento do Estado Novo, objetivos claros de consolidação de um núcleo político 

nesta região dão a tônica ao projeto administrativo do então Interventor Federal Ernani Amaral 

Peixoto. Nesse processo, Amaral Peixoto indica como Interventor de Campos, no ano de 1939 

e 1941-1945, o engenheiro judeu Salo Brand. Principal agente do getulismo junto á elite 

 
83 Trabalho apresentado na Mesa 10 – Estado, Políticas & Fronteiras. 
84 Universidade Estadual do Norte Fluminense, Mestrando em Sociologia Política, E-mail: 
almeidabelmont@gmail.com. 
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econômica local, Brand constrói uma complexa rede política, obtendo apoio de lideranças e 

membros ligados a União Israelita de Campos. Levando em consideração a produção 

acadêmica que analisa o período do Estado Novo como “fascista” e “antissemita”, a presente 

pesquisa busca a partir de um contexto singular compreender a participação de judeus nos 

quadros políticos desse período no Norte Fluminense. 

 

Introdução 

O presente trabalho insere-se no âmbito de minha pesquisa de mestrado, em curso, 

intitulada Uma idishlandia no Norte Fluminense: judeus e a política do Estado Novo em 

Campos dos Goytacazes. Inicialmente busquei compreender a imigração judaica à região e sua 

participação no comércio da cidade. Saltava aos olhos a presença judaica na cidade desde os 

anos anteriores a primeira Guerra Mundial e sua intensa participação no comércio e na vida 

política no período do Estado Novo. 

A partir da descoberta de fontes primárias e do acesso ao acervo pessoal de um ex-

interventor municipal de origem judaica, meu trabalho visa compreender o projeto político 

varguista na região norte do Estado do Rio a partir da trajetória política de Salo Brand. 

 

Campos dos Goytacazes: de Metrópole Fluminense à Espelho do Brasil 

A cidade de Campos dos Goytacazes, localizada na extensa planície do rio Paraíba do 

Sul, experimentou uma significativa ascensão política e econômica como importante centro 

urbano-regional no final do século XIX e primeiras décadas do século XX. 

Conforme Faria (1998) aponta em seu trabalho sobre fortuna e família no cotidiano 

colonial, a elite local costumava ostentar sua riqueza e opulência na Corte e tinha sua fortuna 

coroada por títulos nobiliárquicos. O consumo do luxo por parte da aristocracia rural 

consolidou um forte mercado de circulação de mercadorias finas e novidades, tendo a cidade 

atraído inúmeros caixeiros viajantes, entre eles “israelitas”. 



 
165 

 

Computa-se (1986) que 63 israelitas estiveram de passagem ou mercando na praça 

comercial da cidade no período de 1839 a 1853. O jornal Monitor Campista, em 1885, anuncia 

“David Weil inaugura uma grande relojoaria e joalheria na Rua 13 de maio, n. 64”. 

Com a Proclamação da República, sua elite participa ativamente da transição do sistema. 

Referida como cidade verdadeiramente fluminense, em oposição à Niterói, Campos foi 

frequentemente cogitada mais apropriada como sede da Capital da província. Sua força política 

e econômica tornava esta idéia factível. 

Nos dois primeiros decênios do século XX, a cidade experimentou um intenso 

movimento comercial e financeiro, impulsionado pela própria economia do açúcar. Contudo, 

era o comércio que monopolizava os lucros (LAMEGO, 1974). O comércio a varejo – que se 

beneficiava com a ida do homem trabalhador e do interior à cidade; e o comércio atacadista – 

fornecedor das inúmeras fábricas de açúcar, muitas intimamente ligadas ao centro urbano que 

se expandia. 

Alves (2009) argumenta o papel decisivo do capital comercial nos rumos da cidade. 

Participando da produção do açúcar e controlando usinas, a elite do comércio investe vultosas 

somas de capitais em projetos políticos que engendram reformas urbanas com vistas à 

modernização e progresso da cidade. O rústico adobe das velhas construções do seu incipiente 

centro cede lugar a modernas concepções de construção civil com largas avenidas, via de 

transporte, iluminação pública. 

Em geral, muitos imigrantes judeus recém chegados ao Brasil não eram vinculados ao 

mercado formal de trabalho, participavam de setores do pequeno comércio e comércio 

ambulante (CORTE, 2009; PÓVOA, 2009; LEWIN, 1993). Pelas características acima descritas, 

Campos dos Goytacazes tornou-se atraente a muitos desses imigrantes. 
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Judeus do leste europeu (asquenazim) e da Turquia (sefarditas) transferem-se, muitos 

desde a chegada ao Brasil, para a cidade85 de Campos, unindo-se as poucas famílias86 que já se 

encontravam na cidade. Definindo suas novas atividades profissionais, tão logo buscaram re-

construir as seculares instituições comunitárias: reuniam-se em suas próprias casas para as 

orações, criam redes de ajuda aos mais necessitados, fundam uma escola religiosa para 

menores, pleiteiam a concessão de uma área para a construção do cemitério comunitário, fato 

ocorrido no ano de 1922. No dia 29 de abril de 1929 foi fundada a União Israelita de Campos – 

UIC. No mesmo ano, recebem a visita do ilustre rabino Isaias Raffalovich87. 

Horasio Souza (2014) informa que o grupo residia em sua maioria nas ruas Paulina 

Perlingeiro, João Gonçalves e final da Rua Barão de Miracema. Indica também nomes das 

principais famílias do grupo, que chegava a totalizar 200 pessoas em 1935. Acredito que o 

aumento do número de israelitas na cidade se insere no contexto imigratório mais geral, 

intensificado as vésperas da II Grande Guerra e por taxas de natalidade. 

Nesse sentido, mantendo redes de relações com parentes, amigos, e vizinhos na Europa 

e importantes centros urbanos – como Niterói, Rio de Janeiro, São Paulo –, muitas das famílias 

locais inserem Campos no mapa das dispersões do grupo. Neste período, a comunidade local 

já contava com associações como a WIZO88 e Froien Faraim89, esta possuindo autonomia 

financeira (WOLF, 1986) frente à mesma instituição localizada no Rio de Janeiro. 

Os anos de 1938 a 1947 marcam divergências comunitárias de caráter religioso e político 

(BENYOSSEFF, 2009; WOLFF, 1986). Essas divergências fragmentam o grupo em pequenas 

 
85  A partir daqui todas as informações sobre os judeus em Campos dos Goytacazes foram obtidas a partir de uma pesquisa 
bibliográfica exploratória. 
86 Nos anos de 1920, as famílias Levin, Chigres, Grossmann, Leibel, Esperança e Vaitsman já se localizavam na cidade. 
87  Mais conhecido pela sua atuação como representante oficial da ICA (Jewish Colonization Association), o rabino Isaias 
Raffalovich foi um dos principais responsáveis pela consolidação das comunidades judaicas no interior do Brasil.  
88 Women’s International Zionist Organization. 
89 Sociedade Beneficente das Damas Israelitas do Rio de Janeiro, fundada no ano de 1919. 
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sinagogas, denominadas shil. Contudo, o contexto da Segunda Grande Guerra propicia um 

intenso sentimento de pertencimento étnico em meio às tensões. 

Com o advento do Estado Novo, objetivos claros de consolidação de um núcleo político 

forte nesta região dão a tônica ao projeto político administrativo do então Interventor Federal 

Ernani Amaral Peixoto. Consolidando a intervenção estatal na produção do açúcar, 

expandindo a educação primária com a fundação de Escolas Rurais nas cidades de Itaperuna, 

Macaé e Conceição de Macabu (com a finalidade de modernização das técnicas agrícolas no 

território fluminense), o varguismo fincava suas bases promovendo um projeto de 

desenvolvimento econômico por vias rurais. 

Nesse processo, Amaral Peixoto indica como Prefeito Interventor de Campos, no ano de 

1939 e 1941-1945, o engenheiro carioca Salo Brand. Filho de Max e Lola Brand, judeus da Galícia 

(Europa Central), nasceu no ano de 1908 no bairro Cascadura, Zona Norte da cidade do Rio de 

Janeiro. Com 22 anos de idade torna-se datilógrafo da Câmara dos Deputados. Após a 

Revolução de 1930, torna-se Secretário do Ministro Oswaldo Aranha. Com o fechamento do 

Congresso com a instauração do Estado Novo, é transferido para o Rio de Janeiro como 

assistente do Diretor do Departamento das Municipalidades. Tendo sido reconhecido por suas 

habilidades administrativas, é indicado inicialmente como Interventor de Itaguaí (fevereiro), 

Magé (agosto) e Campos (abril) no ano de 1939 (WOLLF, 1986; ALVES, 2013). 

Contudo, é em Campos que ele constrói uma carreira política sólida: como Interventor, 

consolida a base política do Estado Novo numa das principais regiões produtoras do país. 

Principal mediador entre as elites locais e a máquina estatal, realiza inúmeras reformas urbanas 

no município; constrói pontes e viabiliza melhores condições das estradas dos centros 

produtores da região. Com o fim de sua gestão, no ano de 1945, retorna a Campos para presidir 

as eleições de 1947 e é solicitado a candidatar-se a Deputado Federal, sendo eleito com a maioria 

dos votos dos munícipes. 
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Estado Novo e antisemitismo 

A historiografia brasileira produziu importantes análises sobre a imigração judaica para 

o Brasil. Algumas delas debruçaram-se por compreender como a Questão Judaica se 

expressava no momento de construção e definição da identidade nacional e no período da 

Segunda Guerra, denunciando a presença de discursos e práticas claramente anti-semitas em 

setores das elites intelectuais e políticas nos governos Vargas. 

Para Carneiro (2001), o antisemitismo é característico das tramas políticas do governo 

Vargas. Ela aponta conteúdos fascistas que influenciaram a política imigratória restritiva do 

governo. Esses conteúdos estariam localizados na elite do Rio Branco e nas ações de Osvaldo 

Aranha. A autora expõe inúmeros casos o drama de milhares de judeus que não puderam 

entrar no Brasil nas tentativas de fugirem do nazismo. 

Roney Cytrynowicz (2002) evidencia os equívocos presentes nesta  análise.  Com base 

em extensos dados sobre a vida institucional do grupo no período, ele aponta as falhas desse 

argumento destacando justamente o inverso: que por mais que os anos de 1937 e 1945 o caráter 

do Estado Novo possuía como ideologia princípios fascistas, o patriotismo nacional não 

arregimentou a população num confronto físico ou violento contra as comunidades judaicas 

em franco processo de consolidação nos grandes centros urbanos. 

Numa perspectiva da História Social – em que a dimensão do cotidiano ilumina 

dimensões mais sutis de análise e descrição de conjunturas históricas –, temos uma descrição 

dos anos de 1937 a 1945 como anos de sedimentação institucional, ascensão social/econômica 

do grupo nos grandes centros urbanos do país e a busca por uma definição de uma identidade 

“judaico-brasileira”. 

Marcos Chor Maio (1990), em sua contribuição para a coletânea Repensando o Estado 

Novo, sinaliza a necessidade de relativizarmos a questão judaica no Brasil nos anos 30. 

Apresentando-nos um argumento interessante sobre a perseguição do regime ditatorial aos 

judeus comunistas. 
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Um interventor judeu no Estado Novo? 

A trajetória política de Salo Brand e sua inserção nos quadros mais destacados da 

política estadonovista podem contribuir com as novas interpretações sobre a presença judaica 

no Brasil. Fontes documentais espalhadas em instituições públicas de diversas naturezas em 

Campos dos Goytacazes apontam a participação direta de judeus localizados na cidade e o 

projeto político varguista. 

Senkman argumenta que Vargas operou uma política em que os judeus radicados no 

Brasil foram incorporados em seu projeto de integração nacional e, por outro lado, vemos uma 

intensa restrição e controlo sobre as entradas de judeus. Principalmente aqueles considerados 

‘indesejáveis’. Nesse sentido, acredito que a retomada do debate a partir da imigração judaica 

neste período na cidade de Campos dos Goytacazes pode contribuir com a compreensão de 

nosso passado e memória política. 
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CONSUMO: UMA PRÁTICA DE COMUNICAÇÃO DOS IMIGRANTES HAITIANOS 
NA CIDADE DE JOINVILLE (SC)90 
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Este resumo foi escrito devido a uma inquietação da pesquisadora sobre como o 

consumo é influenciado pela mídia e como este possui uma relação direta com o 

comportamento da sociedade, assim como interfere na relação dos imigrantes como seus locais 

de destino, assim o objetivo principal do artigo é propiciar uma reflexão acerca dessa 

inquietação sobre o consumo e a mídia, no processo de aceitação dos imigrantes.  

Para Adorno, na cultura imposta às massas, faz com que o indivíduo perca a capacidade 

de decisão, de modo a ficar condicionado aos aspectos socioculturais vigentes. Ou seja, o 

indivíduo não percebe que é automaticamente manipulado, através de mecanismos que 

operam a favor do sistema capitalista, como é o caso da indústria cultural.  

Nesse sentido surge o consumo, pois como a personalidade do indivíduo é formada pela 

indústria cultural, afinal a interação entre mídia, cultura e consumo, faz parte integrante do 

modo de vida contemporâneo. O entretenimento, as paisagens audiovisuais, o espetáculo e a 

estetização do cotidiano, são vistos como norteadores dos padrões econômicos e socioculturais 

do mundo moderno, bem como a visualidade e a sonoridade, como estruturantes da 
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subjetividade e do discurso do sujeito, que se por um lado, desfaz a crença em uma 

subjetividade nata e imutável, por outro cria uma subjetivação hegemônica, padronizada 

(PEDREIRA et al, 2011). 

Desta forma, quando a mídia, transmite um cotidiano sensacional, irreal, estimula o 

espectador ao consumo, demonstra que a sociedade deve aderir a um modo de vivência, como 

se fosse um espetáculo, segundo Pedreira et al (2011, s.d) “seus tentáculos, se estendem sobre 

a sociedade, a política e a economia, como também influencia a moda, a arquitetura, os 

esportes, as artes, e outros”. O uso da tecnologia, nesse sentido, serve para estimular as práticas 

cotidianas por meio da propaganda e dos anúncios veiculados.  

Debord (1998) justifica o espetáculo como um processo pensado de passividade e 

alienação, em que a mercadoria tomou o lugar da vida social, já Kellner (2001, p. 11) entende 

que nem sempre a mídia atinge seu objetivo de manipulação, e desta forma, não se pode 

atribuir à mídia tamanho poder de determinação, pois “o público pode resistir aos significados 

e mensagens dominantes, criar sua própria leitura e seu próprio modo de apropriar-se” dos 

produtos midiáticos.  

Entretanto, essa mesma mídia oferece as possibilidades ferramentais, para que o sujeito 

seja contra esse modelo hegemônico de consumo, pois transmite a forma como o indivíduo se 

constitui, seja para igualar-se ou diferenciar-se do outro, afinal, essa é a forma que o mesmo 

tem para ser individual. Portanto, mesmo a mídia com seu poder avassalador contêm 

fragmentos que podem fazer o sujeito ir contra essa onda da centralização da informação, 

entretenimento e negócios em um único espetáculo, que através do marketing e da propaganda 

estimulam as tendências, estilo e comportamento da sociedade. 

Assim essas ações midiáticas servem para que “ao transformar tudo e todos em imagens, 

se perde a noção de realidade, bem como a percepção do mundo e de si mesmo, adentrando 

para um mundo de ilusão. E ao adentrar para este mundo de ilusão, o espectador, se distância 

do seu cotidiano real” Pedreira et al (2011, s.d). 
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Ainda segundo esses autores “a imagem é a representação da malha cultural na qual o 

indivíduo se deseja inserido “imagens/sensações e imagens/estilos de vida””.  Desta forma, 

como tudo acaba sendo através da imagem, e essa visibilidade transpassa para a identidade do 

sujeito, então, é necessário que as máquinas façam parte dessa constituição, “uma vez que elas 

são essenciais para que o sujeito enxergue não só o externo do outro, como o interno dele 

mesmo” Pedreira et al (2011, s.d). 

Nesta vertente, podemos trazer a opinião de Adorno (2002), que chama de indústria 

cultural o que se chamava anteriormente de "cultura de massas", sendo que esta não é um tipo 

de cultura que aparece espontaneamente do povo; nem o que é chamado de cultura popular.  

Essa indústria cultural tão comentada faz com que a produção seja voltada para o 

consumo das massas com a definição de um produto. Ainda seguindo a visão de Adorno, existe 

uma inter-relação estreita entre a produção e o consumo, onde a primeira determina o que deve 

ser consumido e a segunda determina o que  deve ser produzido. Por exemplo, para um 

determinado público, produz-se um acessório considerado “moda”, este acessório como é 

taxado de “moda”, torna-se algo “extremamente importante e necessário para se consumir”, 

enquanto há uma demanda de consumo, há uma produção intensa daquele acessório, pois a 

produção depende do consumo (ADORNO, 2002). 

Considerando como termos culturais, essa inter-relação faz com que aquilo que é 

culturalmente produzido (o que está na “moda”), assemelhe-se a qualquer produto 

industrializado, tomemos o exemplo de Pedreira et al (2011, s.d), (ex. uma blusinha “da moda”, 

é exatamente igual a qualquer outra blusinha, exceto pelo desejo e especulações criadas em 

cima do que está visado naquele momento, incluindo toda uma estratégia de marketing com o 

objetivo de levar esse produto ao público consumidor). 

Seguindo essa linha, pode-se dizer que para a indústria cultural, tanto faz que esse 

produto seja um “brinco” que apareceu na orelha da atriz principal da novela das oito, 

promovida pela mídia eletrônica globalizada, ou outro produto qualquer, que tenha gerado 
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nas massas a necessidade de consumo. O que realmente importa é que esse produto desperte 

o desejo e chegue às massas.  

Entram assim em cena, os produtores de marketing, porque a partir de toda essa 

demasiada estratégia de divulgação e consumo destes produtos faz com que ocorra a 

manipulação dos meios de comunicação, onde os grandes veículos integrados a uma boa 

propaganda colorida e musical possuem o poder de influenciar, a fim de criar, no público-alvo, 

novas necessidades de consumo e, também, novos produtos (PEDREIRA et al , 2011, s.d). 

Diante dessa constatação, ainda podemos aproveitar a opinião de vários autores, que 

percebem que a mídia trabalha com o entendimento de vários aspectos do capitalismo, afinal 

faz parte do cotidiano, assim a forma transparente com que a iniciativa privada trabalha, na 

elaboração e lançamento de um produto a ser vendido, apresenta certa clareza, e fica mais 

assertivo para os “manejadores da mídia”’, o caminho passado por empresas pode ser os mais 

diferentes, no entanto, quando se utiliza do marketing para o lançamento de produtos, contudo 

esse mesmo agente que manobra a mídia estimula o consumo dos indivíduos hoje, mas que 

amanhã lançará novo produto, substituído o atual muito rapidamente. Isso tudo baseado no 

consumo. 

O consumo é uma atividade econômica que consiste na utilização, destruição ou 

aquisição de bens e serviços, que pode ser efetuado por pela sociedade, para satisfazer as 

respectivas necessidades, que no cotidiano é constantemente influenciado pela mídia, 

Marcondes (1985), diz que a mídia não é simplesmente uma forma de manipulação das massas 

e/ou uma forma de explorar o público por meio da sedução das “modinhas” apresentadas nas 

telas, rádios e internet, mas o que se passa nestes veículos de comunicação vão ao encontro de 

necessidades reais do público, por exemplo, o fascínio que a mídia exerce nas pessoas através 

da fantasia que é uma via facilitadora de acesso e desejo do consumo.  

Segundo a opinião de Pedreira et al (2011, s.d), “isto se dá, pois a necessidade do “ter” e 

do “possuir”, é uma das principais características da sociedade em que nos encontramos 
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atualmente, em que a partir do momento que o indivíduo se sente seduzido por dado objeto, 

seja ele qual for, há certa pressão para que este consuma independentemente da sua real 

necessidade, formando assim uma espécie de necessidade aparente, ou seja, o que um 

indivíduo consome não é necessariamente o que ele precisaria consumir para sua sobrevivência 

como ser humano, mas sim, para sobreviver em dado grupo e/ou sociedade (culturalmente 

falando). 

Ao relacionar desenvolvimento com o grau em que são satisfeitas as necessidades 

humanas, alerta para a enorme dificuldade em aplicar critérios objetivos para avaliar o grau de 

satisfação das necessidades, quando nos afastamos das necessidades básicas. Pois, se é certo 

que existem necessidades básicas de sobrevivência do homem, grande parte dos bens de 

consumo produzidos na sociedade moderna e em economias desenvolvidas, destinam-se a 

atender uma necessidade criada pela própria atividade econômica, que pode ter decorrido de 

mudanças de comportamento ou das relações sociais, segundo Celso Furtado (apud SILVA, 

2009, p.121), 

A postura adota pela compra em massa e permanente de objetos cresce a cada momento, 

exigindo pela sociedade um acompanhamento de tais novidades, acarretando no denominando 

fetichismo pela mercadoria, de modo a se tornar cada vez mais dependente do capitalismo.  

Diante disso, voltamos a industrial cultural, onde Garção (apud ADORNO, 2002), cita 

que “a mídia serve ao Senhor do Capital, que tem a função de promover novos desejos e 

necessidades. Cada produto anunciado não é apenas uma coisa material, ele é envolvido de 

carga emocional, a indústria cultural tem como função promover necessidades constantes, 

novas formas de apresentação, porém baseando nos velhos esquemas”. 

Afinal, o que a mídia, tenta vender é a felicidade através do consumo, como se observa 

nas propagandas do Refrigerante de coca-cola, segundo o material impresso da empresa, a 

propaganda de Natal de 2015, teve o Slogan “Abra a felicidade em 2015”, e foi criada pela 

empresa McCann para a Coca-Cola fez uma interessante comparação entre os fogos do 
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Réveillon e canudos. Essa veiculação ocorreu em mobiliários urbanos da zona sul do Rio de 

Janeiro, que hospeda a festa de Réveillon de Copacabana, que reuniu um público estimado em 

02 milhões de pessoas na virada para 2015. 

  

Fonte: http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/2015/01/05/coca-cola-
tranforma-fogos-em-canudos.html. Acesso em 11.nov.2016. 
Figura 01 – Propaganda da Coca-Cola 
 

Esse é um exemplo de como a mídia impulsiona a comercialização de produtos com o 

imaginário da sociedade, no entanto segundo Marcuse (1982), a felicidade é incompatível com 

o modo de vida capitalista, o pensamento otimista  entorpece, porque não nega a realidade, 

mas mantém os indivíduos preso a uma ilusão, onde acreditam que têm poder de decisão, mas 

esses indivíduos  não resistem ao controle imposto pelo sistema, suscitando assim, que o 

indivíduo precisa consumir para se constituir como sujeito.  

Se vive, então numa ilusão que precisa ser mantida, os indivíduos precisam acreditar na 

realização individual, precisam acreditar que têm controle sobre a sua vida, que possuem 

liberdade de escolha, quando na verdade está pretensa liberdade, segundo Horkheimer & 

Adorno (1985) mostra uma dependência do indivíduo a tudo que está ao seu redor, vivendo 

num mundo de aparências.    

Um dos critérios que podem fazer parte dessa formação do indivíduo são “as marcas 

dos produtos”, que estabelece a distinção entre ricos e pobres, se antes o consumo do produto 
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se dava pela necessidade e pela qualidade, agora este consumo se faz através dos logotipos que 

identificam a classe social de seus consumidores, com a clara intenção de estabelecer o 

distanciamento entre as classes sociais, através do consumo de produtos caros porque é feito 

para poucos (PEDREIRA et al, 2011).  

E do outro lado, temos as classes menos favorecidas economicamente, que com a clara 

intenção de imitar o estilo de vida dos mais favorecidos, buscam os produtos piratas, como 

forma de identificação e simbolicamente de inclusão. As grandes marcas investem 

pesadamente em marketing, a fim de diferenciar seu produto, conferindo a seus possuidores 

status, beleza e poder, mas embora esta publicidade seja dirigida a um público específico (que 

detêm poder de compra), introduz nas classes menos favorecidas o desejo, por estes mesmos 

produtos que são proibitivos para eles (PEDREIRA et al, 2011), o sujeito passa por um processo 

de compreensão da sociedade, onde é influenciado pela cultura existente nela. 

Ainda na visão de Adorno (2002), quando o sujeito sublima seus impulsos ele está 

contribuindo para o desenvolvimento da cultura e sociedade, tendo em vista que a consciência 

individual é que forma a consciência coletiva. Se cada sujeito fizesse o que desejasse, seria 

impossível viver e conviver em sociedade. Segundo Adorno e Horkeimer (1985), não existem 

um conceito puro de indivíduo e de sociedade, já que um não existe sem o outro e ambos os 

conceitos não podem ser desvinculados. A cultura em si pode ser classificada como uma relação 

complexa entre a sociedade o indivíduo e as relações humanas.  

A cultura pode ser considerada como uma adaptação do homem à sociedade. E com o 

avanço tecnológico foi propiciado ao homem uma cultura de consumo, vinculados 

principalmente aos bens de consumo, ou seja, essas percepções influenciam na identidade do 

indivíduo. Em muitos casos, a memória pode se espetacularizar e se tornar objeto de consumo 

rápido. O senso seguro do próprio passado, nesse caso, é desestabilizado pela indústria cultural 

e pela mídia.  
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Por fim ao buscar compreender como ocorre essa relação entre cultura, consumo e mídia 

no cotidiano da sociedade e principalmente como essa influência pode ser percebida no 

processo dos fluxos migratórios contemporâneos, focados nos haitianos que escolheram a 

cidade de Joinville/SC para viver. Segundo Souza e Boing (2017) “O processo de imigração é, 

portanto, um fenômeno que envolve tanto os contextos econômicos, sociais, históricos, 

culturais de uma localidade quanto suas estratégias de inserção diferenciadas, vinculadas 

principalmente às TICs. Então, é possível afirmar que a mídia e as TICs podem aproximar os 

imigrantes, mas também mantê-los distantes”. 

Essa afirmação está diretamente relacionada ao consumo, visto que o imigrante acessa 

as mesmas informações geradas pelas mídias, e na busca de uma maior aceitação por parte da 

localidade onde está inserido, busca “ser visto e reconhecido pelo outro, confere ao indivíduo 

status e identidade, fazendo com que o mesmo deixe de ser um sujeito meramente anônimo, ou 

até mesmo um ser invisível. O advento das mídias, juntamente com as possibilidades que estas 

abriram, foi o fator principal para permitir ao sujeito existir por meio da imagem” (BOING, 

2017). 

 Para esse resumo e afim de atingir o objetivo descrito acima, foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica, com variadas fontes de informações primárias e secundárias apanhando como 

referência o conhecimento acumulado sobre o assunto em livros, teses, dissertações, 

monografias, relatórios já realizados por órgãos públicos ou privados, artigos científicos, 

técnicos e profissionais, abrangendo estudos nacionais e internacionais, entre outras 

importantes fontes que apresentam discussões sobre a proposta de pesquisa, buscando apontar 

a maneira como esse assunto é pensado e discutido na atualidade, mencionando os principais 

referenciais para o estabelecimento do corpo teórico de análise dos dados. A sistematização e 

análise dos dados proceder-se-á tendo como referência a revisão de literatura já realizada na 

primeira etapa, convergindo ao problema de pesquisa e aos objetivos propostos. A organização 
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e o cruzamento das informações, interpretações e análise aprofundada dos dados serão 

sistematizados a partir da pesquisa documental, pesquisa levantamento e pesquisa etnográfica. 
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CONSIDERAÇÕES SOBRE PLURILINGUISMO E SOBRE POLÍTICA LÍNGUÍSTICA  
EM TERRITÓRIO FLUMINENSE93 

 

Rodrigo Pereira da Silva Rosa 94 
Maycon Silva Aguiar 95 

 

Palavras-chave: política de línguas; refugiados; Rio de Janeiro 

 

Entre línguas autóctones e línguas alóctones, são faladas, aproximadamente, 250 línguas 

em território brasileiro, mas, desse total, somente duas são amparadas juridicamente em 

instância federal: a língua portuguesa, transplantada para cá durante o processo de colonização 

e falada pela maior parcela da população; e a língua brasileira de sinais, a LIBRAS, co-

oficializada a partir da sanção, em 24 de abril de 2002, da Lei 10.436. Nota-se que, ao contrário 

do que o gesto de amparo à LIBRAS parece demonstrar, as agendas do Estado têm se voltado, 

historicamente, à propagação de um ideal monolinguista e homogêneo; e ao favorecimento 

explícito da utilização da língua portuguesa em espaços públicos e em posições discursivas 

que, pelas próprias idiossincrasias, deveriam ser democráticas e acessíveis a quaisquer 

camadas da população.  

As consequências de se priorizar uma única língua sob a chancela da unidade 

administrativa podem ser verificadas (1) na diminuição flagrante do número de línguas 

originárias em território brasileiro, que, de acordo com Rodrigues (1988, 1993), reduziram-se, 

de um total de 1178 línguas no de 1500, para algo em torno de 220 de línguas, à época da 

independência do Brasil, e para, aproximadamente, 170 línguas, no início da década de 1990; e 

 
93 Trabalho apresentado na Mesa 5 – Políticas Migratórias e Cidadania. 
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95 Mestre e doutorando em Linguística pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E-mail: 
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(2) na ausência, em grade parte dos contextos em que são faladas, de políticas especializadas 

para as línguas de imigração. Seki (1999) calcula que o número de línguas indígenas giraria em 

torno de 180, enquanto Rodrigues (2007) se refere a um total de 199 línguas. Embora haja um 

consenso quantas línguas indígenas ainda são faladas no território brasileiro, a literatura é 

unívoca em apontar que sua redução é fruto de políticas oficiais, seja de políticas linguísticas, 

casos das políticas de Marquês de Pombal, no século XVIII e das políticas do Estado Novo, no 

século XX; seja de políticas veladas, como a repressão sofrida pelos povos indígenas, pelos 

povos afro-brasileiros e pelos povos imigrantes. 

Contextualizado o embate entre as políticas monolinguistas e o cenário plurilinguista que 

configura o Brasil, focamos, neste trabalho, em uma questão que vem tornando mais urgente a 

tomada de decisões oficiais que visem à afirmação dos direitos de expressão dos povos 

minoritários (quanto, obviamente, ao número de falantes): a chegada, nos últimos anos, de 

refugiados e de expatriados e de suas respectivas línguas ao Brasil, em função ou da pressão 

inumeráveis conflitos que espocam pelo globo terrestre (em um nível mais geral) ou de 

fenômenos naturais (em um nível específico, como no caso dos haitianos). Até o ano de 2010, o 

estado do Rio de Janeiro apresentava o maior contingente de refugiados e de expatriados do 

Brasil, característica que o tornou o primeiro estado da federação a criar um plano de 

acolhimento.  

Com base nessa problematização, fazemos uma série de questionamentos. Em um 

primeiro momento, perguntamo-nos em que medida, em termos de planejamento por parte do 

poder público, existe uma política linguística eficiente tanto no tratamento das línguas 

indígenas e das línguas de imigração quanto na recepção das línguas dos refugiados e dos 

expatriados, considerando que, no âmbito das relações públicas, a última palavra têm sido 

“acolhimento”. Em um segundo momento, relacionamos nosso questionamento anterior àquilo 

que Souza (no prelo) chama de língua de acolhimento e nos perguntamos se o estado do Rio 

de Janeiro prevê alguma meta de integração na e pelas línguas, no sentido de, por um lado, 
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instrumentar as diversas comunidades linguísticas com conhecimentos do português brasileiro 

e de, por outro lado, dar visibilidade às línguas que são faladas por essas comunidades 

linguísticas e às suas identidades.  

Pretendemos, com nossa discussão, verificar se e como o estado do Rio de Janeiro 

empreende projetos de atendimento ao que aqui chegam, em consonância com o plano de 

acolhimento dirigido aos que se declaram como refugiados. Como objetivo geral, 

estabelecemos o mapeamento das diferentes línguas que vem sendo faladas no Rio de Janeiro. 

Como objetivos específicos, abordamos as práticas monolinguistas seculares e seu reflexo sobre 

a diáspora de línguas no Rio de Janeiro, considerando seus aspectos políticos, legais e sociais; 

trazemos à tona questões linguísticas e culturais implicadas na tensão entre brasileiros e 

refugiados; e destacamos a presença/a ausência de políticas linguísticas específicas sobre 

plurilinguismo, o acesso à educação formal e o papel dos veículos de comunicação na formação 

de discursos identitários. 

Para alcançar os objetivos que definimos acima, baseamos nossas reflexões na análise de 

discurso de linha francesa, visto que compreendamos que pôr em xeque o acolhimento dos 

refugiados pelo estado do Rio de Janeiro traga à superfície o jogo político e ideológico que 

subjaz ora à manutenção do monolinguismo ora à segregação das línguas minoritárias. Por esse 

viés, concordamos com a colocação de Gadet e Pêcheux (2004 [1981]: 56) de que “a questão da 

língua é, pois, uma questão de Estado, com uma política de invasão, absorção e de anulação de 

diferenças, que supõe, antes de tudo, que estas sejam reconhecidas”; e vamos de encontro a 

Orlandi (1999), quando, por meio do conceito de materialismo histórico, conjuga história, 

produção de discursos e produção de sentidos. Se a produção de sentidos é atravessada tanto 

pela língua quanto pela história, abordamos as línguas de uma perspectiva in vivo e lidamos 

com sua forma material, contrariamente aos procedimentos adotados pelas diversas 

abordagens linguísticas, que, independentemente de sua orientação, descolam as línguas dos 
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sujeitos e do político e empreendem investigações in vitro (CALVET, 2007; OLIVEIRA; 

ALTENHOFEN, 2011).  

Ao rejeitar o modo como as abordagens linguísticas deslocam as línguas dos sujeitos e do 

político, temos em vista que nem as posturas formalistas nem as posturas sociologizantes 

contemplam a tensão entre político e ideológico na constituição dos discursos nas e sobre as 

línguas. Enquanto as posturas formalistas buscam características universais que atestariam a 

radicação biológica da linguagem, as posturas sociologizantes, como a sociolinguística, 

baseiam-se nas diferenças de uso e nas mudanças linguísticas; em ambos os casos, é fácil 

perceber que não há remissão à relação língua-sujeito, mesmo no seio das abordagens que se 

dizem preocupadas com as situações de uso das línguas. Adotando a análise de discurso de 

linha francesa, somos capazes de perceber como as formações sociais estruturam não somente 

os discursos na e sobre a língua, mas, também, como instauram as políticas linguísticas. 

Quando procedemos dessa maneira, negamos tanto o status quo daquilo de Pêcheux define 

como sujeito intencional (sujeito que acredita dominar o sentido dos discursos que profere, sem 

a ter consciência de que, ao contrário do que imagina, é atravessado por muitos fatores e 

reprodutor de um sem número de ideologias) quanto do idealismo que permeia a ciência 

linguística. 
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MIGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO:  
HAITIANOS NO BRASIL E SUAS CONTRIBUIÇÕES96 

 

Roger Lucas Correa Martins97 

 

Introdução 

 Este resumo expandido busca apresentar a pesquisa sendo realizada para elaboração de 

um artigo sobre possíveis contribuições e impactos de migrantes haitianos para o 

desenvolvimento de localidades brasileiras. Busca-se realizar um estudo exploratório a fim de 

identificar quais seriam tais impactos e em que medida comunidades de imigrantes haitianos 

tem promovido o desenvolvimento de municípios e outros espaços no Brasil. 

 Com o terremoto de 2010 no Haiti, o fluxo de haitianos para a região sul-americana se 

intensifica exponencialmente e passa a reconfigurar a dinâmica migratória na região. O Brasil 

se tornou um dos principais receptores de haitianos na região, de modo que, em 2016, estima-

se que cerca de 67 mil haitianos regularizados estavam no território brasileiro, representando 

5,5% da população estrangeira no país, sendo assim o quinto maior grupo de estrangeiros, 

depois de Portugal, Bolívia, Japão e Itália. Ainda assim, considerando a dimensão populacional 

brasileira de mais de 200 milhões de pessoas, os haitianos representam apenas 0,0075% dessa 

população, o que questiona a afirmação de uma suposta “invasão haitiana” (ARGENTIERI e 

MANDRÍLE, 2017). 

 Assim, esse estudo objetiva reconhecer o possível papel que essa comunidade tem 

desempenhado no desenvolvimento econômico, social e político brasileiro, mesmo que dentro 

de uma dimensão limitada. Não se pretende argumentar que a migração haitiana representa 

 
96 Trabalho apresentado na Mesa 7 – Trocas Interculturais e Alteridades. 
97 O tema dessa pesquisa foi desenvolvido no curso “Cooperação Internacional e Ajuda Externa em Perspectiva 
Comparada” do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (IESP-UERJ) 
ministrado por Carlos Milani e Rubens Duarte no primeiro semestre de 2018, agradeço aqui aos colegas e 
professores do curso pelos debates e evolução do tema. Também agradeço a professora Maria del Carmem 
Villarreal Villamar pelos comentários e dicas na definição da pesquisa. 
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um vetor de desenvolvimento nacional para o Brasil, mas que contribuições em localidades 

podem ser devidamente apontadas.  

 

Metodologia 

 A metodologia de análise parte do modelo teórico elaborado por De Haas (2010) para 

identificar possíveis vínculos de desenvolvimento entre comunidades de migrantes haitianos 

e localidades onde residem, levando em consideração fontes primárias e secundárias, como 

relatórios da OIM (Organização Internacional paras as Migrações) sobre os deslocamentos e 

pesquisas e estudos de caso sobre o perfil e composição dos grupos de haitianos em 

determinadas localidades. Vale ressaltar que, devido ao curto período desde o início do 

processo de deslocamento forçado sofrido pelos haitianos em 2010, a obtenção de dados 

concretos acerca de impactos econômicos nessas localidades é incerto, existindo ainda muito 

espaço para o avanço de pesquisas para determinar o quão relevantes são as comunidades 

haitianas nas economias de municipalidades no Brasil.  

 Porém, o desenvolvimento econômico não é a única faceta do desenvolvimento 

considerada ao se olhar para esse processo. Impactos sociais e políticos também são 

considerados. Para isso torna-se necessário olhar não apenas para a inserção dos migrantes nas 

localidades mas também o papel do Estado brasileiro no vínculo entre migração e 

desenvolvimento. 

 

Como enxergar a migração como vetor de desenvolvimento? 

 De forma geral, duas perspectivas clássicas se opõe dentro do debate sobre o vínculo 

entre migração e desenvolvimento: os otimistas e os pessimistas. As diferenças entre as duas 

correntes refletem divisões dentro da teoria social onde os otimistas se baseiam em teorias 

convencionais do desenvolvimento e do crescimento econômico enquanto que os pessimistas 
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se baseiam em teorias marxistas e críticas, enfatizando o papel das migrações em perpetuar 

assimetrias e estruturas de dependência dentro do cenário internacional (VILLARREAL, 2017). 

 Fugindo dos determinismos enraizados nas perspectivas clássicas, perspectivas 

pluralistas começam a ganhar proeminência no debate. A partir de novas pesquisas e dados, 

essas novas abordagens tem enfatizado tanto perdas quanto benefícios dentro do vínculo entre 

migração e desenvolvimento (VILLARREAL, 2017), afirmando a heterogeneidade dos fluxos 

migratórios e de seus impactos na sociedade (HERRERA e EGUIGUREN, 2014). 

 Para Hein De Haas (2010), uma teoria que vise abordar os fluxos migratórios deve ser 

capaz de levar em consideração tanto a estrutura econômica, política, institucional e social na 

qual a migração está inserida, assim como a agência, limitada mas real, dos atores envolvidos 

nos fluxos de provocar mudanças na estrutura. O desafio se encontra em elaborar um quadro 

teórico que, ao mesmo tempo que considera a complexidade e heterogeneidade dos fluxos 

migratórios, também não caia em um relativismo onde cada caso seria um estudo específico. 

 No modelo proposto pelo autor, a migração é considerada como uma variável endógena 

ao processo de desenvolvimento, não uma variável independente causal. A migração atua e se 

transforma junto ao processo de desenvolvimento estabelecendo uma relação recíproca. 

Situada em um contexto macro, a migração pode atuar sobre contextos de nível local, que por 

sua vez tem impactos no nível nacional. O desenvolvimento nacional surte efeitos no nível 

local, que por sua vez afetam os fluxos migratórios. Assim, os fluxos migratórios possuem um 

impacto limitado no desenvolvimento, e a resposta do nível macro às localidades pode surtir 

efeitos que aumentem as capacidades e oportunidades dos migrantes como também podem 

restringi-las (DE HAAS, 2010). Além de limitados, os impactos ao desenvolvimento 

promovidos pelos migrantes também dependem de atores institucionais que potencializem 

esses canais, fazendo do Estado um ator essencial no processo. 

 A partir desse modelo pretende-se identificar possíveis contribuições de comunidades 

haitianas para o desenvolvimento de localidades no Brasil. Para isso, leva-se em consideração 
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elementos que compõe o fluxo migratório usualmente levantados pelas teorias clássicas: a 

diáspora, a migração de retorno, as remessas e a inserção e qualificação laboral.    

 

O caso dos haitianos no Brasil 

 A formação da diáspora haitiana no Brasil se dá a partir da formação de redes entre os 

grupos migrantes, resultado de interações ao longo do deslocamento e na chegada ao Brasil. 

Essas redes migratórias são entendidas como processos que envolvem laços interpessoais que 

ligam migrantes, migrantes anteriores e não migrantes nas áreas de origem e de destino, através 

de vínculos de parentesco, amizade e de origem (SILVA, 2017). 

 Para Handerson (2015), o termo diáspora assume para os haitianos um aspecto social e 

político. O termo é usado como um adjetivo para qualificar pessoas que participam do processo 

de sair do país, enviar remessas, levar parentes e familiares ao estrangeiro, retornar ao Haiti 

para compartilhar os frutos de seu deslocamento e, novamente, sair do país. 

 Assim, o processo da diáspora para os haitianos é composto de uma dinâmica de 

mobilidade entre o Haiti e o país de destino. A migração de retorno aparece como um aspecto 

necessário para se concretizar o processo de diáspora, porém ele se configura como um retorno 

temporário, onde é esperado que o migrante continue a ser diáspora e volte a sair do Haiti. O 

retorno também cumpre um papel de aspiração pelos migrantes haitianos de serem 

reconhecidos como “diáspora” no Haiti, posição que garante um status social e orgulho entre 

seus concidadãos (HANDERSON, 2015). 

 O aspecto da diáspora no fluxo haitiano se mostra primordial para se entender o 

processo de deslocamento, as aspirações dos migrantes e a forma como se inserem nas 

localidades brasileiras. Por ser constituída de diferentes estágios, ela acaba por englobar 

migrantes, ex-migrantes e não migrantes, incorporando tanto a terra natal e o país receptor, 

constituindo redes migratórias e comunidades de migrantes. Todos os outros aspectos 
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(migração de retorno, remessas e migração qualificada) estão inseridos e cumprem um papel 

na dinâmica promovida pela diáspora. 

 A formação dessas comunidades passa então por dificuldades de acolhimento, em 

conseguir emprego, aprender a língua, acesso a serviços e em alcançar os objetivos de seu 

deslocamento, que giram em torno de enviar dinheiro e trazer seus familiares para o Brasil. 

 Apesar das articulações das redes migratórias, os migrantes ainda precisam ser 

amparados para terem acesso a moradia, trabalho e documentos necessário para realizar as 

transações. Tanto atores estatais, privados e associações da sociedade civil, principalmente 

instituições e redes religiosas aparecem nesse processo. 

 Frente a isso, torna-se necessário pensar o papel do Estado brasileiro em garantir 

condições para que as comunidades de haitianos possam de fato contribuir para o 

desenvolvimento local. Porém, o que se observa é uma desarticulação entre o governo federal 

e governos estaduais e municipais em acolher devidamente esses grupos. 

 Para Dieme (2016), no âmbito federal, o acolhimento se deu através do acolhimento 

institucional, isto é, através da regularização e a abertura das fronteiras para os haitianos 

sobretudo a partir da criação do Visto Humanitário pela RN no 97 de 2012. Porém, segundo o 

autor, 

É preciso dizer que questões de alojamento, de aprendizagem da língua 
portuguesa do Brasil e da cultura brasileira, de formação profissional, de 
inserção profissional e de integração, elementos fundamentais de uma política 
de acolhimento institucional para imigrantes, não eram inicialmente 
preocupação do Governo Federal e tampouco do CNIg. Ao emitir e entregar a 
carteira de trabalho, o Governo Federal, estava preocupado, por um lado, em 
evitar o trabalho escravo, oficializar o vínculo trabalhista, cobrar impostos, 
desencorajar preventivamente a dependência dos imigrantes do Estado, 
encorajando implicitamente a ocupação efetiva entre os imigrantes e com isso 
sua participação ao desenvolvimento do país (DIEME, 2016, p.158). 
 
 

Considerações finais 
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 O presente trabalho buscou introduzir a pesquisa sendo atualmente desenvolvida sobre 

os impactos no desenvolvimento local de migrantes haitianos no Brasil. Apesar de barreiras 

para responder a questão levantada, a dinâmica da diáspora haitiana, envolvendo diversos 

atores migrantes, ex-migrantes e não migrantes do Haiti e atores sociais e institucionais do 

Brasil, nos permite pensar em possíveis contribuições econômicas, sociais e políticas dessas 

comunidades. 

 Para que essas contribuições possam se satisfazer efetivamente, porém, é necessária uma 

participação ativa e organizada do Estado brasileiro. Articular políticas públicas nos diferentes 

níveis federativos, assim como com redes de acolhimento e outros atores, a fim de não 

sobrecarregar maquinas públicas locais ou deixar lacunas no acolhimento dos migrantes, é 

imprescindível se pretende-se potencializar as contribuições dos haitianos para o Brasil. 
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TENDÊNCIAS CONTEMPORÂNEAS DA EMIGRAÇÃO BRASILEIRA  
PARA PORTUGAL98 

 

Sue Coccaro99 

 

Palavras-chave: migração brasileira; complexificação de padrões migratórios; Portugal 

 

Apresentação – O fenómeno da migração brasileira contemporânea   

O Consulado-Geral do Brasil em Lisboa confirma o fenómeno. “Há uma nova leva de 

imigrantes brasileiros, bem diferentes das anteriores. Têm um nível económico e social 

elevado e vêm em busca de uma vida mais tranquila e segura”, refere a cônsul-geral adjunta, 

Maria Rita Fontes Faria, acrescentando que, apesar de terem dinheiro, estes brasileiros não o 

podiam aproveitar devido à violência e à crise política brasileira. “Aqui não andam com 

vidros à prova de bala”, resume100. 

Esta investigação busca avançar no conhecimento dos padrões migratórios de atores 

sociais de nacionalidade brasileira em momento contemporâneo. Em termos concretos, 

pretende-se examinar fluxos e dinâmicas emergentes. Os atores sociais do processo são 

brasileiros já emigrados e potenciais migrantes, que buscam a migração de forma voluntária. 

Propõe-se uma análise teórica que conjugue os níveis macro, meso e micro, de modo a 

articular o contexto e a capacidade de agência, frente aos desafios inerentes ao 

empreendimento migratório.  

Ao contrastar decisões em microescala com o contexto macro pretende-se formar um 

quadro analítico complexo sobre os perfis e as características do fenômeno em pauta. As 

 
98 Trabalho apresentado na Mesa 14 – Fluxos Migratórios: Estudos Comparativos. 

99 Doutoranda na Universidade de Lisboa, suecoccaro@gmail.com. 

100 https://www.publico.pt/2017/08/20/sociedade/noticia/elite-brasileira-traz-novos-negocios-para-portugal-
1782450, acesso em 20 de agosto de 2017. 

https://www.publico.pt/2017/08/20/sociedade/noticia/elite-brasileira-traz-novos-negocios-para-portugal-1782450
https://www.publico.pt/2017/08/20/sociedade/noticia/elite-brasileira-traz-novos-negocios-para-portugal-1782450
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dinâmicas migratórias são um tema dotado de vasto dinamismo - é necessário atentar para 

conjunturas emergentes. Desse modo, trabalha-se a partir da hipótese de complexificação dos 

padrões migratórios brasileiros para os fluxos contemporâneos.  

Ademais, é preciso reconhecer as limitações da análise por lentes exclusivas da 

maximização de ganhos económicos. Torna-se necessário identificar e dimensionar o 

empreendimento migratório a partir de um viés mais abrangente, interligado e, por 

conseguinte, complexo. Até o presente momento este ponto constitui uma lacuna na literatura 

sobre emigração brasileira.  

Efetivamente, em um mundo marcado por fortes ligações globais, modificações na 

economia e na política dos espaços de destino e/ou de origem podem ter como consequência, 

mais ou menos rápida, um incremento ou uma atenuação dos fluxos e, porventura, o seu 

redireccionamento. Este quadro de mudanças rápidas pede, portanto, especial atenção para 

o mapeamento de dinâmicas emergentes relacionadas aos movimentos migratórios, capazes 

de ajustarem-se a conjunturas mais dinâmicas.  

No caso concreto das migrações do Brasil para Portugal, o período posterior ao início 

do século XXI conheceu, desde logo, uma modificação conjuntural significativa que está 

associada à forte crise financeira e económica que atingiu vários países europeus, entre os 

quais Portugal, e que teve o seu apogeu entre 2010 e 2014. Como resultado, o saldo migratório 

de Portugal passou a valores negativos neste período e, no que respeita ao fluxo migratório 

de brasileiros, intensificaram-se os retornos e reduziram-se significativamente as entradas.  

O momento presente, desde 2014, inclui componentes novas, tais como a crise 

socioeconómica e política no Brasil e a implementação de políticas atração a estrangeiros por 

parte de Portugal, que estão a contribuir para a intensificação da migração de cidadãos 

brasileiros. Ademais, examinar a conjuntura no momento presente pode vir a complexificar 

o quadro analítico. Adota-se uma perspetiva de complexificação dos padrões emigratórios 

brasileiros.  
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A questão central da investigação recai em compreender o fenómeno migratório entre 

os dois países, como este vem passando por transformações e aferir quais são os factores, 

condições e motivações (nos níveis macro, meso e micro) que determinam a queda, 

crescimento ou perpetuação da migração. Em termos específicos, ambiciona-se prover o 

enquadramento científico acerca das características, perfis, estratégias e aspirações dos 

migrantes de nacionalidade brasileira que constituem o deslocamento para Portugal no 

momento presente, analisadas em associação a um contexto de facilitação ou restrições ao 

movimento e de acordo com os perfis apresentados pelos atores sociais. A partir do estudo 

do fenómeno em pauta, será possível fazer contribuições teóricas a respeito do processo 

migratório e suas características estruturais.  

Secundariamente, almeja-se compreender se o planeamento do empreendimento 

migratório e as características da imigração brasileira atual para Portugal apresentam 

significativas mudanças em comparação ao movimento migratório imediatamente anterior. 

Ademais, pretende-se verificar qual o nível de contactos e ligações entre os migrantes atuais 

e os que emigraram no período compreendido entre os anos de 2001 a 2009.  

Esta investigação busca trazer contributos ao aprofundar os conhecimentos sobre 

motivações e estratégias empregadas em microescala; em meso escala, suas contribuições 

advêm da compreensão das dinâmicas em rede relacionadas às formas de comunicação entre 

emigrados em momentos diferentes, incluindo-se atores sociais que desempenham o papel 

de facilitadores ou prestadores de serviços. Já ao nível macro, os contributos estão associados 

à possibilidade de mapear um fenómeno que desponta – o reaquecimento do corredor Brasil-

Portugal e a análise comparativa entre as diferenças nas características do fluxo atual e do 

fluxo imediatamente anterior. Finalmente, para o entendimento teórico, almeja-se identificar 

as principais lacunas e contesta-las a partir da análise dos dados empíricos.  

A emigração brasileira deve ser entendida a partir das estruturas sociais do país. A 

migração de brasileiros vem sendo caracterizada (Casa do Brasil, 2007; Malheiros, 2007; 
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Pinho, 2014, Góis, 2009; Beja Horta, 2008; Padilha, 2005; Feldman-Bianco, 2001) como laboral, 

especialmente no mapeamento descritivo da segunda vaga. Historicamente “A emigração 

brasileira desenvolveu-se, durante os anos 80 e 90 do Século XX, de forma surpreendente para 

um país historicamente marcado pela receção de imigrantes.” (Pinho, 2014, p.130). 

De acordo com o relatório da Comissão Europeia “A global analisys of intentions to 

migrate” o Brasil é enquadrado no ranking como um país de renda média enquanto Portugal 

cabe ao grupo de países de renda alta (2018, p. 31). Estes dados são obtidos a partir da 

classificação do Banco Mundial e há uma ressalva nesta fonte, que sub classifica os países 

entre baixa renda média e alta renda média. Para o World Bank Data, fonte originária do 

estudo, ao Brasil cabe à classificação de upper middle income.  

As dificuldades de acesso a bens e serviços (precariedade no provimento de serviços 

públicos), a limitada mobilidade social e o elevado custo de bens de consumo figuram como 

tradicionais motivações para migrar. Há ademais um panorama de crises económicas e 

sociopolíticas no país e aumento nos fluxos de saída. Isso ocorreu nos anos de 1980, a 

chamada década perdida e repetiu-se em 1990 com a crise inflacionária.  

Tradicionalmente os destinos preferenciais exercem atratividade em função de suas 

características, conforme ocorre no caso dos Estados Unidos, ou estão vinculados por um 

passado comum, tal como Portugal e Japão. Recentemente a escolha de destinos diversifica-

se e novos destinos emergem, a exemplo da Austrália e Canadá (Ministério das Relações 

Exteriores, 2012). Os destinos emergentes possuem economias robustas e qualidade de vida 

elevada. A complexificação dos padrões contemporâneos de escolha de destinos tem relação 

com a inserção profissional dos brasileiros e a possibilidade de exportar o capital social 

adquirido. 

Questões adjacentes e estruturais ao cotidiano urbano, a exemplo da violência, 

insegurança e problemas relacionados a mobilidade urbana nas grandes metrópoles sugerem 
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que as condições que conformaram fatores de repulsão nas décadas de 1980 e 1990 voltam a 

ganhar expressão.  

Dada a importância de compreender como fatores macroestruturantes interagem com 

a capacidade de agência dos atores sociais do fenómeno em pauta, a proposta de 

enquadramento teórico desta investigação, é elaborada a partir da proposta de Bakewell 

(2010), no artigo Some Reflections on Structure and Agency in Migration Theory, cuja proposta 

central concatena estrutura e agência. A análise parte de quatro elementos centrais: (1) as 

forças estruturais que promovem a emigração nas áreas de origem; (2) fatores que permitem 

a imigração nos países de destino; (3) consideração das motivações, aspirações e objetivos dos 

atores sociais que migram e (4) uma análise das estruturas sociais e económicas que conectam 

áreas. Estes fatores, observados associadamente podem propor um quadro complexo acerca 

do contexto em que as ações de atores sociais migrantes ocorrem.  

Ademais, busca-se a associação entre o raciocínio indutivo e dedutivo para chegar a 

teorizações intermediárias que dialogam melhor com a realidade da migração nos dias de 

hoje.   
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A “LACUNA DISCURSIVA” DE CZAIKA E DE HAAS:  
UMA LEITURA SOBRE O DISCURSO ANTI-IMIGRAÇÃO EM RORAIMA101 

 
THE "DISCURSIVE GAP" OF CZAIKA AND DE HAAS:  

A READING ON THE ANTI-IMMIGRATION DISCOURSE IN RORAIMA 
  

Camila Barrero Breitenvieser102 
Juliana Moreira de Souza Tubini103 

 

Palavras-chave:  Imigração; lacuna discursiva; política migratória 

Keywords: Immigration; Discursive gap; Migration policy   

  

  Frente a intensificação recente do fluxo migratório de venezuelanos com destino ao 

Brasil, este trabalho tem como proposta a análise do discurso adotado por Suely Campos, 

governadora de Roraima pelo Partido Progressista (PP), sobre a questão migratória no estado 

que tem sido a principal porta de entrada de venezuelanos no país. Para tal, o estudo se valerá 

do aporte teórico desenvolvido por Mathias Czaika e Hein de Haas (2013) a respeito da eficácia 

de políticas migratórias. O que apresentamos é a análise, a partir desse modelo teórico, sobre a 

“lacuna” existente entre o discurso interpelado pela governadora de Roraima e os 

constrangimentos impostos pela legislação ou, nos termos dos autores, pela “política 

migratória no papel”. Neste modelo , a “lacuna discursiva”  é uma das três lacunas sob as quais 

a eficácia das políticas migratórias está submetida. 

Czaika e de Haas desenvolvem seu modelo teórico a partir do debate controverso 

existente no meio acadêmico a respeito da eficácia das políticas migratórias levada a cabo por 

 
101 Trabalho apresentado na Mesa 10 – Estados, Políticas & Fronteiras. 
O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil 
(CAPES) - Código de Financiamento 001. 
102 Mestranda em Administração Pública e Governo pela FGV-SP. 
103Mestranda em Administração Pública e Governo pela FGV-SP.  
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estados de democracias liberais104. Para alguns autores105, os Estados falham nas suas tentativas 

de regulação e restrição da migração, apesar dos esforços crescentes e recentes. Já outros 

autores106 contrabalanceiam essa visão cética sobre a eficácia das políticas migratórias, 

apresentando três argumentos: (a) a efetividade da implementação das políticas migratórias e 

a facilidade da identificação de imigrantes “irregulares” têm aumentado; (b) a exigência de 

vistos e o controle mais rigoroso de fronteiras têm dificultado o acesso de imigrantes pobres a 

países com melhores condições socioeconômicas; e, (c) estudos empíricos têm demonstrado 

que a magnitude e a composição dos fluxos têm sido afetadas pelas políticas migratórias. 

Para Czaika e De Haas (2013), a controvérsia se instala porque há, em primeiro lugar, 

uma confusão na delimitação conceitual sobre o que é política migratória. Eles as definem 

enquanto aquelas estabelecidas para influenciar o comportamento de populações-alvo 

(potenciais imigrantes) em determinada direção. São “leis, regulações, e medidas que os 

estados nacionais formulam e implementam com o objetivo (implícito ou explícito) de alterar 

o volume107, a origem e composição108 interna dos fluxos migratórios” (Czaika; De Haas, 2013, 

p. 503, tradução nossa109). A eficácia da política migratória depende de fatores como o discurso 

sobre ela, os objetivos implícitos na legislação e a implementação da política.  

 
104  Apesar do foco analítico e empírico ter sido desenvolvido a partir das políticas migratórias de país ocidentais, de 
democracia liberal, os autores ressaltam que o modelo tem potencialidade para aplicação em outros contextos (CZAIKA, DE 
HAAS, 2013, p. 505). 

105  Bhagwati, 2003; Castles, 2004; Cornelius et al, 2004; Duvell, 2005 são citados por Czaika e De Haas (2013). 

106 Bonjour, 2011; Brochmann e Hammar, 1999; Geddes, 2003; Broeders e Engbersen, 2007 são citados por Czaika e 
De Haas (2013). 

107  Por “volume”, os autores compreendem os níveis numéricos de imigração, podendo uma política migratória 
promover o aumento, a diminuição ou a manutenção do nível existente. Uma forma de controle de volume é a imposição de 
“quotas migratórias” como as empregadas pelos Estados Unidos e Austrália (Czaika; De Haas, 2013, p. 489). 

108  Podem ser elencados como mecanismos de determinação da composição dos fluxos migratórios: 1) o favorecimento 
de imigração intra blocos regionais (União Européia; Mercosul, por exemplo) em detrimento da imigração Sul-Norte global; 
2) Políticas Seletivas - como as que promovem a entrada de imigrantes qualificados, priorizando, portanto, classes sociais 
mais alta, ou ainda as políticas de facilitação de imigração de descendentes, como no caso da Alemanha e do Japão, que 
acabam por fazer uma seleção étnica da população imigrante. 

109  “laws, regulations, and measures national states design and implement with the (implicitly or explicitly) stated 
objective of altering the volume, origin, and internal composition of immigration flows” 
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A partir dessa definição, um elemento observado é a discrepância entre os objetivos 

públicos (explícitos) próprios da retórica política e os objetivos reais (implícitos) relacionado 

com a acomodação de diversos interesses conflitantes110 que existem sobre a temática 

migratória. Essa competição de interesses permite afirmar que os objetivos da política 

migratória não são singulares, mas acomodam simultaneamente interesses conflitantes entre 

si. 

Para os autores, a política migratória pode ser conceitualizada em quatro níveis: (1) o do 

discurso da política pública; (2) o da legislação; (3) o da implementação; e, (4) o dos efeitos 

(resultados). A divisão nesses níveis permite observar três lacunas da política migratória: (I) a 

lacuna discursiva - ou seja, a discrepância entre os discursos públicos e a legislação; (II) a lacuna 

de implementação - que consiste na disparidade entre as legislações e a implementação; e, (III) a 

lacuna da eficácia - entendida como a medida em que as políticas implementadas podem afetar 

os fluxos migratórios. Cada uma dessas lacunas podem ser consideradas individualmente, 

contudo, se agregadas entre si podem significar um amplo abismo entre os discursos e as 

práticas da política migratória. No caso analisado, é possível observar a discrepância entre o 

discurso político da governadora de Roraima, Suely Campos e a legislação nacional.  

Antes de mais, apresentamos uma breve caracterização do fluxo migratório de 

venezuelanos, a fim de expor a situação no estado de Roraima. Decorrente de dificuldades 

econômicas e políticas que se desenvolvem no país desde 2013, a Venezuela enfrenta hoje um 

cenário de radicalização política entre oposição e governo, que contribui para uma crise 

humanitária marcada por escassez de alimentos, produtos de higiene e medicamentos. Nesse 

contexto, desde 2015 cerca de 1,6 milhões de venezuelanos emigraram do país111, o equivalente 

 
110  Como na maioria das políticas públicas, “Migration policies are typically a compromise between multiple competing 
interests” (Czaika; De Haas, 2013, p. 491). 

111   Folha de São Paulo (2018). Democracia na Venezuela é única solução para crise, diz embaixador brasileiro. 
Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/09/democracia-na-venezuela-e-unica-solucao-para-crise-diz-
embaixador-brasileiro.shtml>. Acesso em 25 ago. 2018.  

https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/09/democracia-na-venezuela-e-unica-solucao-para-crise-diz-embaixador-brasileiro.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/09/democracia-na-venezuela-e-unica-solucao-para-crise-diz-embaixador-brasileiro.shtml
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a 5% de sua população. Destes, a maioria partiu rumo à países como Colômbia, Peru e Equador. 

Parte deles, no entanto, se desloca rumo ao Brasil e neste território ingressa por Pacaraima, 

município do estado de Roraima, localizado a cerca de 200km de sua capital, Boa Vista. Dados 

indicam que pouco mais de 127 mil venezuelanos entraram no Brasil, no entanto, apenas 46% 

deles continuam no país112.  

Em sua gestão, Suely Campos vem adotando discurso em que defende a restrição da 

entrada destes imigrantes no país, justificada pela necessidade de controle sanitário e policial 

– atribuindo ao fluxo de imigrantes a disseminação de doenças e o aumento dos índices de 

criminalidade no estado -, e marcado por postura antagônica ao governo federal, acusando-o 

de omissão. Nessa toada, a governadora assinou Decreto nº 25.681, que restringia o acesso aos 

serviços públicos pelos imigrantes venezuelanos e pediu à Justiça o fechamento temporário da 

fronteira. Em ambos os casos, as tentativas da governadora foram barradas por decisões 

contrárias do STF, que alegou inconstitucionalidade. 

Segundo Czaika e Haas (2013), a lacuna discursiva pode acontecer por causa de três 

fatores principais: (i) a política migratória é influenciada diretamente pelos distintos propósitos 

e agendas de partidos políticos e de grupos de interesses, sendo muitas vezes o resultado do 

processo político; (ii) restrições políticas, econômicas e legais acabam por limitar as opções da 

política pública113; (iii) os discursos sobre imigração costumam ser amplos e generalistas, 

enquanto na prática a política migratória normalmente é específica para grupos específicos. 

No caso de Roraima, a lacuna fundamenta-se, principalmente, nos dois primeiros 

fatores. No que tange ao primeiro fator, Roraima ganhou destaque nos noticiários e na agenda 

política em um ano especialmente importante de eleições para presidente, governadores, 

senadores, deputados federais e estaduais (ou distrital). Nesse contexto, o estado se 

 
112  Jornal Estado de Minas (2018). Cerca 54% dos venezuelanos que entraram no Brasil deixaram o país. Disponível 
em:  <https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2018/07/17/interna_politica,974037/cerca-54-dos-venezuelanos-que-
entraram-no-brasil-deixaram-o-pais.shtml>. Acesso em 25 ago. 2018. 

113   Um exemplo dessas restrições é a legislação internacional. 

https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2018/07/17/interna_politica,974037/cerca-54-dos-venezuelanos-que-entraram-no-brasil-deixaram-o-pais.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2018/07/17/interna_politica,974037/cerca-54-dos-venezuelanos-que-entraram-no-brasil-deixaram-o-pais.shtml
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transformou em espaço para disputas políticas que envolvem Suely Campos, candidata à 

reeleição ao governo, Romero Jucá (PMDB), atualmente candidato à reeleição para o Senado e 

até então líder do governo no Senado Federal e vice-líder no Congresso Nacional, e o Palácio 

do Planalto. A lentidão do governo federal na estratégia de interiorização desta população, que 

até o momento deslocou apenas algumas centenas de imigrantes para outros estados e 

municípios, pode contribuir para a manter e até mesmo intensificar essa crise.  

No caso das restrições políticas, econômicas e legais que atuam como limitadores, 

ressalta-se a incompatibilidade entre as falas da governadora e instrumentos legais como a 

própria Constituição Federal, que determina a igualdade entre nacionais e imigrantes, garante 

a universalidade da cobertura e do atendimento a seguridade social, entendida enquanto o 

conjunto integrado de ações destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência 

e à assistência social, e garante também o acesso universal e igualitário à saúde114. Para além 

das previsões constitucionais, a governadora adota em seus discursos postura que infringe a 

Lei 13.445/2017 (Nova Lei de Migração), o Estatuto do Refugiado, a Resolução Normativa nº 

126/2017 e a Portaria Interministerial nº 9/2018. O mesmo se observa nas iniciativas promovidas 

pela governadora, que tiveram resultado inócuo em termos de serem desenvolvidos enquanto 

políticas, tampouco tiveram respaldo das demais instâncias da administração pública: o 

Ministério de Direitos Humanos e o Ministério Público Federal foram ativamente contra as 

iniciativas da governadora115. 

A partir do quadro teórico aportado por Czaika e Haas, observa-se  que a existência de 

lacuna discursiva no caso analisado garante a manutenção dos direitos da população imigrante, 

uma vez que as contingências da situação apresentadas anteriormente são os mecanismos que 

 
114  BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: 
Centro Gráfico, 1988.. Art. 5, Art. 194 e Art. 196, respectivamente. 

115  O Ministério Público Federal emitiu nota pública sobre o assunto, disponível em: 
http://midia.pgr.mpf.gov.br/pfdc/hotsites/diversos/Nota-Publica-Venezuelanos-RR.pdf  

http://midia.pgr.mpf.gov.br/pfdc/hotsites/diversos/Nota-Publica-Venezuelanos-RR.pdf
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efetivamente impedem a implementação de medidas restritivas e a violação dos direitos dos 

imigrantes venezuelanos por parte do governo estadual de Roraima. 
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RESUMEN 

En el presente trabajo buscamos discursar sobre la inmigración de la población uruguaya 

para el país vecino platense, Argentina. Tratamos de cuestionar por qué y cómo las expresiones 

culturales de los inmigrantes son llevadas con ellos para el lugar de destino, y cómo estas 

expresiones son recibidas en Argentina. Estamos hablando del candombe, expresión cultural 

que se identifica de entrada con la población afrouruguaya, pero que luego se expande a toda 

la sociedad. Buscamos cuestionar por qué esta expresión es, luego de algunos años de 

convivencia, tomada como algo propio de la cultura argentina, situación que nos exige 

entender qué pasó con la población afroargentina y su cultura, ya que el candombe porteño fue 

y es una realidad muy poco difundida.  

 

DESARROLLO 

 
116 Trabalho apresentado na Mesa 7 – Interculturalidade, Educação e Tradições. 
117 Argentina, Profesora de Historia por el Instituto Superior del Profesora Dr. Joaquín V. González y 

Profesora de Lengua Extranjera Moderna Española por La UNIP (Universidad Paulista). Reside en São Paulo, 
Brasil hace seis años.  
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 Para desarrollar este trabajo tomaremos dos ciudades como núcleo, Montevideo y 

Buenos Aires, siendo éstas las capitales de ambos países en cuestión. El marco temporal del que 

nos valemos comienza con una breve descripción de los siglos XVIII y XIX, para centrarse luego 

en la década de 1960 y extender su análisis hasta la actualidad, siempre con foco en el candombe 

como cultura inmaterial de identidad.  

 Es menester mencionar que las dos ciudades de referencia citadas anteriormente se 

desenvuelven en un marco geográfico amplio conocido como el Río de la Plata. Este espacio es 

tomado como una justificación para englobar varios aspectos de la sociedad y cultura de ambos 

países sin establecer las diferencias emanantes de cada territorio nacional. Entre estas 

generalidades, se encuentra el candombe que es visto como una expresión común a los dos 

países. Así, entendemos que las fronteras nacionales no necesariamente son barreras y que, por 

lo contrario, son flexibles, sobre todo si se trata de aspectos culturales. Sin embargo, 

reconocemos que existe un problema, el cual se centra en que cada estado tuvo dos recorridos 

históricos diferentes y aplicaron políticas muy distintas para con la población de origen 

afrodescendiente y su cultura. Generalizar estos aspectos constituyentes de una historia 

nacional sería de nuestra parte muy injusto.  

 A partir de la cuestión a resolver hemos decidido organizar el trabajo en cuatro 

momentos, valiéndonos del tiempo cronológico lineal para organizar estas partes. A 

continuación haremos una breve descripción de cada una, que servirán para llegar a una 

respuesta aproximada de la pregunta inicial; no obstante, no trataremos aquí de realizar un 

cierre conclusivo de la investigación, sino todo lo contrario, la idea es proponer un camino para 

pensar el porqué y el cómo el candombe afrouruguayo acabó siendo identificado, en varios 

aspectos de la vida pública del país, como algo propio de la cultura Argentina.  

 Para comenzar el trabajo es necesario hacer una pequeña introducción sobre la sociedad 

afroporteña (y afroargentina) para intentar precisar cómo fue que una Buenos Aires colonial de 

fines del siglo XVIII con más del 30% de población afrodescendiente pasó a 1,8% un siglo 
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después. Esta merma poblacional no es gradual, sino que es a partir de la segunda parte del 

siglo XIX que empieza a disminuir a ritmo vertiginoso. El proceso de formación del Estado 

argentino tuvo influencia directa con políticas públicas que buscaron la caída del número de 

habitantes negros, así como también se propusieron invisibilizar todo vestigio de cultura ligada 

a los esclavizados. Entender el proyecto de país de finales del siglo XIX lleva a reconocer uno 

de los capítulos más racistas y violentos de la historia argentina. El resultado de este proceso 

fue nefasto. Durante el siglo XX, se creyó en todo el mundo que Argentina era un país blanco, 

un país diferente del resto de América Latina, un país donde Europa y su cultura civilizada 

habían reinado siempre. Este razonamiento será acompañado por los estudios de Miguel Ángel 

Rosal, Alejandro Frigerio, Lea Geler, Marta Goldberg, José Solano Solano y Alejandro 

Solomianski.  

 Para finalizar esta primera parte, entraremos en la sociedad porteña contemporánea, que 

a finales del siglo XX e inicios del XXI, comienza a revisar esta historia negada, la historia de 

una afroargentina. Los primeros estudios que surgen en la Universidad Nacional de la Plata 

(UNLP) buscan traer a la luz cuáles fueron las influencias de los afroporteños (y afroargentinos) 

que todavía se pueden apreciar en la cultural actual. Los estudios de Norberto Pablo Cirio se 

tornan fundamentales para rescatar el candombe argentino y el candombe afroporteño, que si 

bien tiene un parentesco obvio con el candombe uruguayo, no se trata de la misma expresión. 

Otros investigadores que traen a colación importantes conclusiones y acompañarán nuestra 

disertación son, a destacar, Rubén Carámbula y Néstor Ortiz Oderigo. 

 En lo que sería una segunda parte de este artículo, atravesaremos el Río de la Plata 

rumbo a Uruguay, para situarnos un poco más detenidamente en Montevideo. Es interesante 

destacar algunos puntos que van a diferenciar históricamente a las dos ciudades abordadas. En 

primer lugar, la fundación tardía y la necesidad de mano de obra para trabajar en Montevideo, 

que fue suplida con mano de obra esclavizada. En segundo lugar, que la mayoría de estos 

esclavizados que eran traídos para Montevideo no venían directamente de África y sí de Brasil, 
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por lo que se trata de esclavizados ladinos, es decir, ya aculturados e incluso hasta bautizados. 

De esta forma, la adaptación de esta mano de obra a la vida social de la ciudad no fue muy 

difícil. Tercero, la creación del Caserío de Filipinas o de los Negros, una gran construcción 

afuera de las murallas, donde se depositaban esclavizados de diferentes partes de África 

durante cuarenta días antes de distribuirlos hacia otros puertos.  Este Caserío de los Negros 

ocupa un lugar importante en la memoria colectiva de Montevideo, pues era allí donde podían 

socializar aquellas personas que estaban condenadas a la esclavitud, lo que generó una 

identidad del negro en Uruguay. Otro hecho importante que colocamos en cuarto lugar, 

atendiendo al orden cronológico, fue la abolición de la esclavitud en 1842, debido a la necesidad 

de soldados para combatir en la Guerra del Paraguay. Con la abolición comenzaron a llegar 

desde Brasil varios esclavizados que huían de su condición y encontraban refugio en las tierras 

libres de la Banda Oriental; este quinto punto resulta importantísimo, ya que al contrario de 

Argentina, la población negra no disminuyó con las guerras del proceso de consolidación del 

estado, sino que siempre se mantuvo en no más de 30% del total. Por último y en sexto lugar, 

a partir de la segunda mitad del siglo XIX la población negra de Montevideo que decidió 

quedarse en la ciudad (otra opción era el peonaje rural) pasó a realizar los mismos servicios 

que hacía cuando aún era esclavizada, pero ahora por un salario mínimo que le permitía pagar 

apenas una pensión. La mayoría de estas pensiones conocidas como conventillos quedaban en 

los barrios más precarios de la ciudad, Cuareim, Ansina y Cordón. Allí compartían el día a día 

con inmigrantes europeos que acababan de llegar al país, fruto de una política de poblamiento 

con mano de obra calificada para las nuevas industrias y trabajos que los negros, 

supuestamente, no podrían hacer por no saber sobre el oficio. Las manifestaciones culturales 

de los afrodescendiente, aunque sufrieron represalias, continuaron durante todo el siglo XIX y 

XX e incluso se propagaron por el mundo blanco gracias a la convivencia con inmigrantes en 

los conventillos a finales del 1800 y principios de siglo XX. Para hacer este recorrido nos 
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valemos de los estudios de José Pedro Barrán, Francisco Merino, Alejandro Frigerio, Roberto 

Bracco, Paulo Carvalho Neto, Alejandrina da Luz  y Carlos Rama. 

 

 Intentaremos finalizar esta segunda parte con un panorama del candombe actual en el 

territorio uruguayo, que viene ganando notable visibilidad e inclusive fue declarado 

Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en el año de 2009. Para este 

momento del trabajo utilizaremos archivos audiovisuales de dominio público, artículos 

periodísticos y diferentes ensayos publicados tanto en Uruguay por el MIDES, como en Brasil 

por el Instituto Geledés. 

 Por fin en la tercera parte de este trabajo trataremos el tema de la inmigración uruguaya 

en Argentina, centrándonos sobre todo a finales de la década de 1960 y 1970, cuando Uruguay 

se encuentra bajo un gobierno dictatorial y militar, que debido a las políticas eugenésicas e 

higienistas son demolidos los conventillos históricos de Gaboto, Cuareim y Ansina. Con esto, 

la población afrodescendiente uruguaya tiene que buscar nuevos lugares para vivir, algunos se 

fueron a las afueras de la ciudad, a barrios como El Cerro, La Teja y Nuevo París, y otros se 

fueron del país. Argentina, por su proximidad y costo, fue uno de los destinos más elegidos. 

Junto con la población uruguaya que migró hacia Argentina, compuesta por blancos y negros, 

viajó su cultura, es decir, el candombe. No demoró mucho para que resonaran los tambores, 

chico, repique y piano, por las calles de los barrios porteños de San Telmo y La Boca, o en las 

ciudades del conurbano como Avellaneda y Lanús, que fueron los barrios baratos y 

empobrecidos donde se radicaron la mayoría de los uruguayos. Para llegar a estos datos 

contamos con informaciones de censos oficiales de ambos países, con artículos periodísticos, 

producciones artísticas (poesía, canciones) y con artículos científicos actuales de las 

investigadoras Zuleika Crosa, Silvina Merenson y Viviana Parody. 

 En la cuarta y última parte, mostraremos cómo Buenos Aires, al ser aglutinador cultural 

y una ciudad con más salida hacia el mundo, acaba por apropiarse del candombe, presentando 
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esta manifestación cultural uruguaya y de origen afrodescendiente como una herencia colonial 

de sus negros que ya no están. Está apropiación queda comprobada en diversos ámbitos 

públicos de la ciudad (y del país), como por ejemplo: actos escolares donde envés de mostrarse 

el candombe porteño se muestra el candombe uruguayo, en archivos audiovisuales como 

películas nacionales e inclusive en notas periodísticas de medios de comunicación extranjeros.  

 A modo de conclusión, buscaremos deducir el porqué de este tipo de actitud, haciendo 

siempre una reflexión histórica y retrospectiva de lo que fue abordado en estas páginas.  
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As relações migratórias entre Cuba e os Estados Unidos não são um fenômeno próprio 

dos séculos XX e XXI. Ao longo de quase todo o século XIX, a dinâmica de deslocamentos de 

indivíduos entre ambos os países não era muito distinta daquela que os Estados Unidos 

mantinham com as demais nações da América Latina e Caribe. Por mais que fossem fruto de 

circunstâncias variadas, essas relações sempre tiveram um selo particular: a proximidade entre 

os dois territórios e os vínculos de dependência (RODRÍGUEZ, 2004, p. 1). 

Contudo, o triunfo da Revolução Cubana, em janeiro de 1959, marcou uma ruptura dos 

componentes migratórios tradicionais da ilha; assiste-se a um aumento exponencial da 

emigração de cubanos para outros países, ao mesmo tempo em que se amplia a vinculação dos 

processos migratórios com os conflitos políticos tanto a níveis internos da sociedade — em 

 
118 Trabalho apresentado na Mesa 10 – Estados, Políticas & Fronteiras. 
119 Mestra em História pelo Programa de Pós-Graduação em História (PPGHIS) da Universidade de 

Brasília. E-mail: <turial.thais@gmail.com>. 
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decorrência dos movimentos de oposição ao governo revolucionário —, como entre as nações 

—  com o acirramento dos antagonismos ideológicos no período da Guerra Fria.  

Os primeiros fluxos migratórios de cubanos para os Estados Unidos, após 1959, de modo 

geral, envolveram a saída dos indivíduos que possuíam relações estreitas com o governo 

anterior deposto, que, portanto, deixaram o país temendo as consequências de suas vinculações 

políticas. Posteriormente, emigrou a elite econômica cubana afetada pelas primeiras leis de 

nacionalização; faz parte desse mesmo movimento migratório a saída de pessoas que atuavam 

nas empresas estadunidenses em Cuba, que, após o processo de nacionalização, começaram a 

ser administradas estatalmente.   

Data ainda desse período a emigração da classe média liberal pouco entusiasmada com 

as transformações socioeconômicas inauguradas pela Revolução Cubana. Há também os 

emigrantes motivados por razões ideológicas, cuja saída foi impulsionada pela aproximação 

do novo governo à União Soviética. Os conflitos criados com a Igreja Católica cubana, no 

começo da década de sessenta, também foram decisivos para o êxodo de centenas de religiosos 

que, em um dado momento, começaram a ser considerados como outsiders, não querendo ou 

não podendo se adaptar ao novo modelo de sociedade em construção em Cuba. Desse modo, 

estima-se que ao final de 1962 mais de 250.000 cubanos tenham deixado a ilha por vias legais, 

representando, aparentemente, todos os setores da sociedade cubana (CLARK, 1975, p. 1).  

A ruptura do padrão migratório a partir do triunfo revolucionário é marcada também 

pela transformação dos atores sociais envolvidos nesse fenômeno (DÍAZ, 2007, p. 9); o exemplo 

mais significativo dessa nova dinâmica pode ser considerado o êxodo de centenas crianças 

cubanas desacompanhadas para os Estados Unidos, por meio de um programa clandestino, 

que mais tarde ficou conhecido como Operação Pedro Pan120. 

 
120 Em Cuba, a operação é denominada “Operación Peter Pan”, entretanto, nos Estados Unidos ficou 

conhecida como “Operation Pedro Pan”, sendo a segunda forma a mais difundida. 
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Considerada uma das maiores migrações infantis da história das Américas, entre 

dezembro de 1960 e outubro de 1962, mais de 14 mil crianças desacompanhadas foram 

enviadas pelos próprios pais de Cuba para os Estados Unidos na tentativa de salvá-las do 

comunismo. A emigração desses menores – organizada pelo Catholic Welfare Bureau de Miami, 

sob a responsabilidade do padre Bryan Walsh – durou vinte meses, intensificou-se com a 

interrupção das relações diplomáticas entre Cuba e Estados Unidos em 3 de janeiro de 1961 e 

chegou ao fim com a crise dos mísseis de outubro de 1962, quando os voos comerciais entre os 

dois países cessaram. 

A Operação se desenvolveu, em primeira instância, como parte dos conflitos ideológicos 

internos surgidos diante da iminente associação cubana ao socialismo e, em segunda, como 

consequência de uma série de ações propagandistas da oposição, trabalhando paralelamente 

ao serviço secreto estadunidense, voltadas para desestabilizar o governo cubano.  

A atmosfera de insegurança criada em torno das transformações radicais implantadas 

no período de transição para o socialismo era exacerbada pelas campanhas na imprensa 

estadunidense que discorriam sobre o destino incerto das crianças cubanas vivendo sob o 

regime de Fidel Castro. Espalhavam-se rumores em toda ilha de que esses menores seriam 

“nacionalizados junto con las fábricas de azúcar y las refinerías de petróleo”, ou seja, de que a custódia 

dos filhos cubanos seria transferida para o governo, podendo, dessa forma, de acordo com seu 

interesse, enviá-los para a União Soviética.  

O imaginário anticomunista que vinha sendo construído na ilha desde muito antes da 

Guerra Fria começou a interferir mais decisivamente nas ações desses indivíduos, moldando a 

formação de crenças, de valores e de comportamentos. O resultado foi inimaginável: 14.098 

crianças apartadas de seus pais e enviadas para um país estranho, e, para muitas, o que seria 

uma breve separação, perdurou por toda a vida. 

Um exame preliminar das narrativas que emergiram sobre o êxodo evidencia uma 

guerra de versões expressiva entre os países envolvidos. Segundo o governo de Cuba, que 
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oscilou em suas posições sobre o tema, a Operação Pedro Pan teria ocorrido em razão de “una 

siniestra jugada de inmoralidad diseñada y soñada por la CIA”. Afirmou ainda que as crianças foram 

“virtualmente secuestradas por Estados Unidos” e que a publicidade que envolveu a operação 

“habría sido envidiada por el propio Goebbels”, o Ministro da Propaganda na Alemanha Nazista 

(CASTRO, 2009). Além disso, em distintos momentos defendeu que muitos Pedro Pan 

suportaram abusos físicos e sexuais nos orfanatos para os quais foram enviados. 

Já de acordo com os Estados Unidos, a operação teria tido uma única missão: o resgate 

humanitário. Monsenhor Brayn O. Walsh defendeu que ela deu aos pais cubanos a 

possibilidade de exercerem “sus derechos humanos fundamentales” e que acreditava que fizeram 

o que era correto naquelas circunstâncias (WALSH, 2008). Essa guerra de versões se perpetua 

até os dias atuais, com ambos os lados reivindicando a memória da operação e tentando moldar 

sua narrativa.  

A Operação Pedro Pan foi laboratório de uma prática que se ampliou ao longo dos anos 

no âmbito dos conflitos internacionais entre os dois países: a utilização da migração como um 

fator de pressão, uma ferramenta para a política externa, instrumentalizada, em distintos 

momentos, para atingir diretamente os intereses um do outro.  

Da perspectiva dos Estados Unidos, a exposição desse fenômeno era uma das formas 

possíveis de macular a imagem do comunismo na América Latina, sua aérea principal de 

influência; eliminando a possibilidade de ser considerado como um movimento político viável 

para o continente, uma vez que as crianças ao mesmo tempo que podem figurar como símbolo 

das aspirações políticas de uma nação, também podem ser uma ilustração convincente de 

irregularidades das sociedades em que vivem (DUBINSKY, 2010, p. 17). Como assinala María 

de los Angeles Torres, para os Estados Unidos, “as crianças refugiadas eram a prova viva dos 

horrores do comunismo, filhos que tiveram de ser salvos e levados à liberdade" (TORRES apud 

VAIL, 2011, p. 1). De um programa secreto para “proteger” os menores, a Operação Pedro Pan 
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se converteu em propaganda política a favor do capitalismo e contra o domínío soviético em 

Cuba, ainda que não se despreze os cuidados no acolhimento desses refugiados.  

Da perspectiva de Cuba, a retórica do “sequestro imperialista” favorecia a imagem da 

Revolução Cubana no continente, denunciando a anormalidade da política externa 

estadunidense em relação à ilha, que, no critério argumentativo dos mais críticos, não se 

restringia ao embargo ecônomico e a toda uma série de ações planejadas para eliminar o 

governo revolucionário, mas também comprometia o bem-estar de crianças em suas políticas 

de hostilidades, devendo, por essa razão, ser denunciada ao mundo. Essa mesma estratégia 

política foi utilizada muitos anos depois, quando Cuba se viu envolvida em um conflito judicial 

com os Estados Unidos pelo retorno de uma criança cubana refugiada neste último país. 

Em novembro de 1999, Elián González, de apenas seis anos, e sua mãe Elizabeth saíram 

de Cuba, sem o consentimento do pai, em uma barca improvisada. A embarcação naufragou e 

após algum tempo, Elizabeth acabou morrendo, deixando seu filho sozinho em alto mar por 

dois dias. Elián foi encontrado e entregue aos cuidados de Lázaro González, um tio avô paterno 

residente em Miami. Com apoio da comunidade cubana na Flórida, majoritariamente contrária 

ao governo revolucionário, se opôs ao retorno do menino a Cuba, contrariando o desejo de seu 

pai, que solicitara oficialmente sua repatriação às autoridades estadunidenses. O caso recebeu 

ampla cobertura da mídia mundial, culminando em uma das maiores crises nas relações entre 

Cuba e Estados Unidos. Nessa conjuntura, a Operação Pedro Pan foi resgatada na tentativa de 

conquistar apoio internacional, apresentada pelo discurso oficial cubano como faceta de uma 

mesma história, ou seja, o sequestro de crianças cubanas pelos Estados Unidos.  

As diferentes formas como os dois países veem o êxodo infantil, reivindicam-no em 

distintos momentos de suas histórias e tentam moldar sua narrativa, revelam o modo como a 

migração pode ser operacionalizada a fim de que as nações atinjam seus objetivos no campo 

internacional. As investigações acerca das relações que podem existir entre os deslocamentos 
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infantis e a política externa evidenciam diversas nuances desse fenômeno que não poderiam 

ser atingidas através das perspectivas mais tradicionais dos estudos migratórios.  

As preocupações que norteiam as migrações internacionais não se restringem aos 

aspectos humanitários que a questão suscita, pois, as crianças e seus fluxos migratórios podem 

agir, e realmente agem, em questões que têm enormes consequências políticas, influenciando 

processos históricos muito mais amplos. E é a partir dessas premissas que essa comunicação 

procurará refletir sobre o papel que essa prática pode assumir em projetos nacionais 

específicos, durante períodos de acentuado antagonismo político-ideológico como na Guerra 

Fria.  
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Resumo  

 Trata o presente estudo de uma análise a respeito do exercício da soberania nas relações 

jurídicas que envolve o Direito Internacional dos Direitos Humanos (DIDH), dialogando com 

o princípio do non-refoulement e a sua natureza jurídica de jus cogens. Nesta perspectiva, busca-

se compreender as nuances que envolvem o referido princípio e a sua relação com a proteção 

internacional dos refugiados, partindo de uma análise dos Direitos Humanos sob a perspectiva 

das três vertentes lecionada por Cançado Trindade (1996) e que possui extrema relevância para 

as discussões que envolvem a proteção da pessoa humana na sistemática do refúgio. Assim, o 
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trabalho propõe como objetivo compreender a atuação política dos Estados quando em 

determinado posicionamento baseia-se em uma soberania absoluta, deixando de cumprir com 

as normas internacionais do sistema de proteção aos refugiados. Além disso, objetiva-se 

também analisar o artigo 33 da Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951, 

correlacionando com o que roga a Declaração Universal de Direitos Humanos (DUDH) e os 

demais tratados que integram o sistema de proteção internacional dos Direitos Humanos com 

o intuito de verificar qual deve ser a abrangência do princípio do non-refoulement em razão do 

local (ratione loci), para então identificar de qual modo o princípio da não devolução é melhor 

aplicado de acordo com a atual conjuntura de normas e tratados que definem o tema. Para isso, 

utilizou-se como aporte teórico metodológico, o método qualitativo, a partir da revisão de 

literatura, tendo como subsídio as referências primárias e secundárias da discussão sobre 

soberania, refúgio e o princípio do non-refoulement. A sistemática da proteção humana na esfera 

internacional vincula-se a três vertentes: o direito internacional dos direitos humanos, o direito 

humanitário e o direito internacional dos refugiados, que pressupõem vínculos jurídicos entre 

os Estados fazendo surgir normas e princípios, do qual requer uma efetiva submissão, 

estabelecendo um comprometimento perante a comunidade internacional em cumprir suas 

obrigações e não violar os instrumentos no qual se apresenta como signatário. Dentre estes 

instrumentos jurídicos, figura-se a natureza jurídica do “jus cogens”, considerada norma 

imperativa, mas que a sua definição se encontra em um limbo de discussões não exaustivas 

quanto a taxatividade dos direitos que estariam vinculados a sua efetividade. Contudo, 

compreende-se majoritariamente que, independentemente de sua ratificação em algum tratado 

ou convenção, o reconhecimento do caráter cogente, vincula obrigatoriedade e 

inderrogabilidade contratual dos Estados, nas palavras de Rodas (1974), “O caráter proibitivo 

do “jus cogens” é no sentido de interdizer toda derrogação às suas disposições. No estado atual 

do desenvolvimento da sociedade internacional, reveste-se de um caráter de excepcionalidade, 

pois introduz uma limitação à liberdade”. A Convenção de Viena em 1969 que regulamenta os 
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tratados internacionais, sendo ratificada pela maioria dos Estados, inclui o jus cogens em seu 

artigo 53 onde prevê que é nulo qualquer contrato que viole uma norma considerada 

consuetudinariamente imperativa pela comunidade internacional, tendo referência também 

em seu artigo 64. Assim, a respeito de tal norma, afirma Nasser (2005) que “sua anterior adoção 

pela Comissão de Direito Internacional por unanimidade, e sua razoável aceitação pela 

doutrina, atestam o seu pertencimento ao direito positivo internacional”. Com relação a 

soberania, em sentido oposto a ideia do princípio jus cogens, em seu escopo axiológico está 

presente a ideia de que não há nada que esteja acima da imperatividade estatal, ou seja o 

Estado, na ordem jurídica internacional e no plano doméstico. A partir da paz de Westfália, 

onde se definiu a igualdade formal entre os Estados, a soberania vem sofrendo transformações 

conceituais que decorrem principalmente do surgimento de demais atores na comunidade 

internacional,  sobretudo, pós-2ª guerra mundial, onde a Alemanha nazista, a qual se constituía 

como um Estado de Direito,  caracterizando-se com os piores crimes contra a humanidade já 

vistos na história, sempre baseado na supremacia da vontade do soberano através da política 

jurídica interna. Deste modo, compreende-se que a concepção e o posicionamento da soberania 

considerando-a como absoluta, é um fundamento ultrapassado e que deve ser descartado das 

atuações estatais, principalmente em se tratando de questões que envolvem os direitos 

humanos. É importante ressaltar que isso não implica em abandonar o instituto da soberania, 

sendo que este pode coexistir com as normas imperativas da comunidade internacional e com 

a proteção a dignidade humana, como explica Mazzuoli (2002) ao dizer que o Estado ao 

ingressar na comunidade internacional, incluindo-se no sistema de proteção dos direitos 

humanos, por si só é um ato de soberania. Porém, efetivamente, o que se vê na comunidade 

internacional, através da atuação dos países frente a questões atuais relacionadas aos direitos 

humanos, a soberania tem sido utilizada em seu sentido mais tradicional, sendo sua 

relativização aplicada de acordo os aspectos de conveniência e interesse dos Estados. 

Sobretudo, quando se trata das migrações forçadas, especificamente sobre o direito 
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internacional dos refugiados, que na dinâmica nacional, interfere nas relações de povo e 

território. Nessa perspectiva, a proteção da pessoa humana em situação de refúgio, objeta 

impor limites às atrocidades cometidas pelos próprios Estados outrora, que diante das suas 

soberanias, não enfrentavam limites para as suas atuações, como faz referência Piovesan (2016) 

“em situações limites, um ser esvaziado mesmo de qualquer dignidade, um ser descartável, 

objeto de compra e venda (vide a escravidão) ou de campos de extermínio (vide o nazismo). ”. 

Os refugiados possuem um entrave específico para ter o seu direito efetivamente reconhecido, 

que é o fato dos Estados, dotados de soberania e consequente discricionariedade, decidirem 

quem pode ou não adentrar em seu território. Isto faz com que os refugiados, pessoas que estão 

fugindo do seu local de origem não porque desejaram livremente, mas porque foram 

compelidas a tal, ficarem no limbo jurídico entre a imigração irregular e a concessão de refúgio. 

Assim, deve haver um esforço dos atores da sociedade internacional para que estas pessoas, 

como explica Piovesan (2016), “possam ser acolhidas em um lugar seguro, recebendo proteção 

efetiva contra a devolução forçosa ao país em que a perseguição ocorre e tenham garantido ao 

menos um nível mínimo de dignidade.”. O sistema de proteção jurídica internacional para 

refugiados está consolidado através da Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951 

e o Protocolo Adicional de 1967, que dispõem além dos aspectos que definem a situação de 

refugiados, obrigações ao Estado signatário, normas estas, caracterizadas pela imperatividade 

do jus cogens e baseada no princípio jurídico o non-refoulement ou da não devolução. O princípio 

está consubstanciado no processo da não expulsão do refugiado que se encontra em território 

do Estado de acolhida para o local de onde veio ou qualquer outro onde este sofra grave ameaça 

aos seus direitos humanos. Este princípio compreende dois âmbitos de incidência: o da ratione 

personae (em razão da pessoa) e o da ratione loci (em razão do local). O primeiro trata-se da 

proteção contra a não devolução ao país onde este sofrera com violações, pelo fato deste ser 

considerado refugiado, ou seja, tal condição é suficiente na incidência do princípio, não 

necessitando de formalização pelo Estado de acolhida, por exemplo. O segundo âmbito de 
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incidência trata do local em que incidiria esta proteção, contudo, os refugiados somente 

possuem proteção efetiva contra o non-refoulement quando este já se encontra presente no 

território de acolhida. Assim, nota-se uma lacuna na proteção dos refugiados, pois o aspecto 

extraterritorial do Estado de acolhida, como suas fronteiras, zonas de transito e outros locais 

que o Estado possui jurisdição fora do seu território, não são efetivamente considerados na 

aplicação do princípio. Todavia, o refugiado possui este direito a partir do momento que este 

se enquadra nos aspectos definidos na Convenção de 1951, sendo assim, o Estado no âmbito de 

sua discricionariedade, ao não permitir a entrada do refugiado em seu território, enfraquece 

efetivamente o princípio do non-refoulement, pois a formalização da condição de refugiado seria 

melhor realizada se o mesmo já se encontrar acolhido no território do Estado e devidamente 

protegido, pois estes direitos são inerentes a sua condição e não a formalização destes por 

qualquer Estado. Além disso, mesmo sendo o princípio da não devolução característico de 

norma jus cogens, encontra barreiras para a sua real efetivação devido às variadas concepções 

de soberania estatal que acarretam nos diversos entendimentos relativos ao âmbito de 

aplicação do non-refoulement, onde algumas, agindo sob o pressuposto da soberania absoluta, 

consideram que somente com o refugiado presente fisicamente no território do Estado para 

caracterizar a incidência do princípio, enquanto outras, as que relativizam a soberania e atuam 

mais no âmbito de incidência relacionada a pessoa (ratione personae), entendem que o intento 

pelos refugiados para ingressar no país, ainda que não tenham ultrapassado o limite fronteiriço 

do Estado, assegura a incidência do princípio e consequente retirada dessas pessoas das 

fronteiras para dentro do país, por exemplo. Conclui-se, portanto, que a concepção 

ultrapassada da soberania absoluta deve ser rechaçada pela comunidade internacional, a fim 

de que, não se venha perpetuar as graves violações aos direitos humanos, consubstanciadas na 

omissão dos Estados em reconhecer e proteger a dignidade da pessoa humana diante de uma 

iminente violação por seu país de origem, mesmo que, para tal, a sua própria soberania deva 

ser flexibilizada.   
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 Esta presentación trata de reflexiones sobre ética en investigaciones sobre inmigrantes 

en Brasil desde el punto de vista de integrantes del colectivo Equipe de Base Warmis- 

Convergências das Culturas, un colectivo constituido principalmente por mujeres inmigrantes 

de varios países que actúa en la ciudad de São Paulo. Las integrantes del Equipe de Base 

Warmis tenemos bastante experiencia tanto siendo abordadas por investigadores como siendo 

participantes en estudios. Algunas integrantes somos investigadoras también y hemos hecho o 

estamos realizando investigaciones sobre la comunidad inmigrante en São Paulo.  A través de 

los años, hemos tenido experiencias tanto positivas como negativas con investigadores. La 

propuesta de esta presentación es discutir algunas experiencias para poder pensar formas en 

que los investigadores podemos mejorar abordajes, interpretaciones, relatos de dados y sus 
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devoluciones para que las investigaciones sean éticas y valorables para las comunidades que 

están siendo estudiadas.  

 La literatura sobre ética en investigación en Brasil es amplia, pero ha sido poco 

explorada la cuestión de mejores prácticas en investigaciones sobre inmigrantes. La literatura 

internacional ofrece algunas observaciones y recomendaciones interesantes para detallar. 

Birman (2006) afirma que la inclusión de grupos diversos de inmigrantes y refugiados en 

muestras de investigaciones amplias sobre la población general es un tema ético. Sin estudios 

que incluyan ese grupo como parte de la población, se crea el riesgo de perpetuar y/o continuar 

políticas, servicios o intervenciones que perjudiquen o no sean efectivas para ese grupo.  

 Mahalingam y Rabelo (2013) destacan la necesidad de abordajes interseccionales para 

estudiar como las varias identidades sociales de los inmigrantes y refugiados simultáneamente 

afectan a esos individuos, que muchas veces son marginalizados. Por ejemplo, religión, clase, 

género y orientación sexual afectan de diversas maneras las experiencias de esos individuos. 

Así, en el caso de inmigrantes, pensar sólo en el país de origen o en el status legal puede apagar 

la gran diversidad de personas que vienen de otra región o país. También Birman (2006) afirma 

la importancia de no generalizar a los inmigrantes como un grupo homogéneo y llama a 

entender que experiencias de inmigrantes y refugiados pueden sobreposicionarse pero no son 

equivalentes a las experiencias de minorías étnicas y/o raciales. Es más probable que 

inmigrantes y refugiados no blancos enfrenten barreras y actitudes racistas y xenófobas que los 

inmigrantes y refugiados blancos. Además de tener que mantener lazos con su cultura de 

origen, tener que crear una comunidad y nuevos vínculos en un país diferente, muchas veces, 

los y las inmigrantes tienen que enfrentar la nueva experiencia de ser una minoría racial.  

 Mclaughlin y Alfaro-Velcamp (2015) expresan que es importante entender las 

vulnerabilidades específicas de inmigrantes y refugiados como participantes en estudios. 

Muchos inmigrantes (especialmente quienes todavía no lograron obtener su documentación) 

tienen acceso reducido al conocimiento y capacidad de usar el sistema legal. Su falta de 
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ciudadanía puede impedir o causar miedo para pedir ayuda de instituciones políticas y sociales 

en el caso de estudios antiéticos. También dificulta su posibilidad de procesar a un investigador 

en casos de tergiversación o violación de principios éticos como el anonimato. Los autores 

enfatizan que comités de ética que revisan y supervisan investigaciones que incluyen 

inmigrantes deben recibir capacitación sobre el trabajo de campo y sobre diseminación de 

resultados y conclusiones. Además, deben ser informados sobre los beneficios de la inclusión 

de inmigrantes y sobre los riesgos que las investigaciones pueden significar para los 

participantes. 

 Según Pittaway et al.(2010), el desequilibrio de poder entre investigadores y 

participantes genera problemas interseccionales para inmigrantes y refugiados como una 

población que enfrenta riesgos. Algunos problemas causados por este desequilibrio son las 

falsas expectativas por parte de los participantes de que los investigadores van a poder cambiar 

o ayudar en su situación, la falta de feedback de los investigadores sobre los resultados del 

estudio, el miedo a repercusiones legales o sociales por no participar o por participar en un 

estudio (especialmente en casos de personas sin documentos), la falta de confianza en 

investigadores visitantes que estudian un grupo sin conocer el contexto local, social, político y 

cultural, la falta de consulta sobre recomendaciones y estrategias y la posibilidad de 

retraumatizar participantes sin ayuda ni apoyo emocional posterior.  

Birman (2006) pone en duda la posibilidad de hacer estudios éticos sin estudiar antes o trabajar 

con alguien de la cultura específica para entender cuáles son los dilemas culturales de cierto 

grupo. La falta de familiaridad con las cuestiones éticas de una cultura crea desafíos para 

obtener consentimiento informado, determinar incentivos valorables en una investigación, 

evitar coerción y mantener anonimato. 

 Para Ojeda et al. (2011), es vital también reconocer los desafíos de la etapa de traducción 

de las preguntas para las entrevistas y de los datos después. No se trata sólo de traducir 

conceptos y palabras de una lengua para otra sino reconocer los múltiples contextos culturales. 
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Recomiendan comunicar significados implícitos de frases y palabras en vez de realizar una 

traducción literal o directa. Si los investigadores no son de la cultura siendo investigada, esta 

práctica requiere una consulta con expertos en la cultura y lengua.  

 Ojeda et al. (2011), recomiendan que los investigadores sigan procedimientos de 

consentimiento informado escrito y leído verbalmente en la lengua nativa de participantes 

inmigrantes para asegurarse que los informantes entienden sus derechos y de qué se va a tratar 

su participación. Los investigadores no deben asumir que los participantes son alfabetizados y 

deben dar la oportunidad para que cada uno de ellos haga preguntas sobre la investigación.  

 De esta manera, entendemos que los aspectos éticos atraviesan la investigación 

cualitativa de punta a punta, de la elección del tema de estudio a las definiciones 

metodológicas, como del trabajo de campo a la forma de análisis y la devolución de los 

resultados finales (SILVA, MENDES, NAKAMURA: 2012:32). Plantearemos, entonces, algunos 

tópicos específicos sobre los que hemos reflexionado a partir de la experiencia del colectivo 

Equipe de base Warmis- Convergência das Culturas.  

  

-           Acuerdos de Consentimiento Informado: Fuera de lo ya citado, nos interesa 

problematizar la idea de consentimiento no sólo en su aspecto más técnico, como un protocolo 

o burocracia a cumplir. Sino como un proceso constante que implica reconocer los derechos de 

hablar y construir su propio discurso de la persona que participa de la investigación. Creemos, 

que el consentimiento debe ser entendido como un proceso constante, relacional y discutible. 

- Confidencialidad/ Anonimato: Consideramos que estos dos puntos deben asegurarse y 

respetarse por medio de los acuerdos de consentimiento informado, pero además 

entendiéndolos como componentes fundamentales de la relación entre persona investigadora 

y persona participante de la investigación. Esto implica, derecho a decidir sobre el uso de 

nombres reales, imágenes, o datos que permitan identificar a las personas en cuestión. Aquí, es 
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fundamental remarcar la necesidad respetar estos acuerdos hasta dentro del propio ámbito 

académico. 

- Utilización Imágenes/ Tiempo: En el mismo sentido, se hace imprescindible aplicar esos 

términos sobre el uso de imágenes-fotografías que puedan ir en contra de los acuerdos de 

confidencialidad, anonimato y derechos de publicación o reproducción de imágenes. Esto 

debería aplicarse tanto al uso de imágenes producidas por la propia investigadora, como por 

los participantes con otros fines y objetivos, como en sus redes sociales o como arte personal o 

para otras instituciones.  

- Lenguas: Como enfatizado por otros autores, es fundamental hablar la lengua de los o 

las entrevistadas.  

- Devoluciones: Creemos en la necesidad de consultar con la propia comunidad sobre cuál 

sería la mejor devolución de un estudio para los y las participantes.  

- Sujeto/ Objeto/ Interlocutor: Muchas veces parece que los sujetos son percibidos como 

fuentes de datos, como si se pudiera ir a recoger los datos de los inmigrantes sin ninguna 

interferencia en la vida de esas personas. Consideramos que se debe pasar de concebir a los 

migrantes como objeto de estudio, para entenderlos sujetos que crean junto a los investigadores 

en la interacción. Los investigadores tienen que tomar los cuidados necesarios para que la idea 

de interlocutores no quede sólo en la teoría. Como colectivo, somos críticas a la idea de “dar 

voz”. Eso significa asumir que los y las migrantes somos sujetos que construimos realidades en 

nuestros discursos.  

 A partir de las reflexiones sobre estos tópicos, entendemos que la ética en la 

investigación no puede reducirse sólo a los procedimientos técnicos -como por ejemplo los 

Acuerdos de Consentimiento Informado-, sino que implica un cuestionamiento y un 

posicionamiento más profundo a lo largo del proceso de investigación. Siguiendo a Abad 

Migueléz, debemos tener presente que toda investigación cualitativa implica la construcción 

de una relación social de intercambio intersubjetivo entre investigadores y personas 
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participantes (2016,110). Así, afirmamos que el compromiso ético de los y las investigadoras, 

no debe pensarse sólo en relación a las decisiones teóricas, sino también en relación a las 

decisiones epistemológicas de la investigación.  

 Muchas veces, observamos que el discurso académico es valorizado como superior a las 

experiencias y discursos de las personas involucradas. En este sentido, Bidaseca propone la 

búsqueda de una justicia epistémica, o sea, una política del conocimiento que pueda 

descolonizar los campos del saber, los cuerpos, las políticas, las representaciones sin imponer 

lecturas o interpretaciones que violenten los sentidos asignados por las personas a esos 

determinados procesos (2017:60).  

 La propuesta de esta presentación surge de experiencias problemáticas con 

investigadores y asuntos pertinentes para la investigación que nuestro colectivo ha enfrentado.  

Pretende ser un aporte a los estudios de la inmigración en Brasil en el futuro al insistir en la 

relevancia de las opiniones y reflexiones de las propias personas migrantes.  
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Resumo 

O presente trabalho tem o objetivo de relatar os primeiros resultados de uma pesquisa 

participante sobre a integração do aluno estrangeiro nas escolas da rede municipal de ensino 

da cidade de São Paulo a partir do desenvolvimento de projetos de Educomunicação.  

O objetivo é discutir ideias de modelos de ações pedagógicas participativas lideradas 

pelos professores e/ou equipe técnica da Rede Municipal de Ensino de São Paulo com o 

ecossistema escolar, envolvendo as linguagens de comunicação e suas tecnologias – 

especialmente a plataforma blog. Tais atividades se caracterizam por: 1) integrar às práticas 

educativas o estudo sistemático dos sistemas de comunicação; 2) criar e fortalecer aspectos 

comunicativos em espaços educativos; 3) melhorar o coeficiente expressivo e comunicativo das 

ações educativas nas escolas da cidade; e 4) contribuir para a formação continuada de 

professores, alunos e demais envolvidos.   

 
127 Doutora em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Professora 

do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Metodista de São Paulo. E-mail: 
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Para o desenvolvimento desse projeto, fizemos uso de dois recursos teórico-

metodológicos específicos – propostos por Martín-Barbero (1991) e Appadurai (1996), que 

consideram a Comunicação uma questão de mediações culturais e trocas simbólicas (e, 

portanto, de reconhecimentos) e de possibilidades de interação por uma teoria dos fluxos-

paisagens, respectivamente. Ambas as visões são importantes para a compreensão do conceito 

de Educomunicação, proposto por Soares (2000; 2001; 2002; 2014), foco de toda a discussão. 

 Em seguida, procuramos relacionar a prática da Educomunicação aos preceitos do 

interculturalismo, de Canclini (2005) uma vez que a discussão das ações foi focada para a 

acolhida, adaptação e integração do aluno estrangeiro no ambiente escolar.  

Até o presente momento, ainda não há resultados conclusivos. No entanto, podemos 

destacar que há a percepção de que a escola é o ambiente propício para a acolhida, adaptação 

e integração do imigrante, numa perspectiva intercultural que favorece o pluripertencimento 

identitário. Isso não significa a superação ou a negação dos deveres cívicos locais do território 

de acolhimento, mas sim a conciliação sincera, honesta, generosa e igualitária entre os 

diferentes quadros simbólicos de identificação. “Não se trata de colocar uma estrutura 

imaginária – discursiva – organizacional contra ou acima da outra, mas sim optar por uma 

visão complementar que, em vez de separar, junta e, em vez de empobrecer, enriquece 

(ELHAJJI, 2006, p.10)”.  
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Introdução 

A violência sofrida pelas pessoas LGBTI aponta para uma construção cultural que 

organiza os corpos e espaços sociais a partir de um binarismo hegemônico. Nesta perspectiva, 

os corpos que contrariam as normas de gênero conforme apontado por Butler (2003), são 

considerados dissidentes e, assim, mais propensos à diversas formas de violência, o que em 

muitas situações orienta casos de migrações forçadas e mesmo de solicitações de refúgio em 

outros países. 

De acordo com o “Mapa de assassinatos de Travestis e Transexuais no Brasil em 

2017129”, divulgado pela Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA) e que inclui 

os dados recolhidos pela ONG Internacional Transgender Europe (TGEU), o Brasil lidera as 

estatísticas mundiais de assassinatos de Travestis e Transexuais (171 mortes - 52% dos casos de 

assassinatos) seguido pelo México (56 assassinatos), Estados Unidos (25 assassinatos), 

Colômbia (10 assassinatos), Argentina e El Salvador (7 assassinatos).  
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A organização não-governamental Grupo Gay da Bahia (GGB) registrou em 2017 o 

maior número de mortes em 38 anos, vinculadas à LGBTfobia, desde que as estatísticas do 

grupo vem sendo coletadas. Os dados referentes ao ano de 2017 representam um aumento de 

30% em relação ao ano de 2016, em que se registraram 343 casos de assassinatos130. 

  

Objetivos 

A partir das discussões sobre identidade de gênero e diversidade sexual, este trabalho 

tem por objetivo analisar as relações entre corpo e território à luz deste debate, a partir das 

identidades e orientações sexuais autorizadas pelo Estado assim como aquelas não 

reconhecidas e/ou criminalizadas e que, por este motivo, contribuem para migrações forçadas. 

 

Abordagem teórica 

As contribuições teóricas de Michel Foucault contribuem para uma desnaturalização da 

história, assim como para uma visão alternativa que rompe com valores estabelecidos como 

universais sobre corpos, sexualidades, organização social e poder. Por meio da biopolítica são 

criados mecanismos para medir, regular e gerir as populações a partir de uma perspectiva 

biológica. É nesse cenário em que a regulamentação da sexualidade vincula-se a esse poder 

sobre as populações por meio de uma gestão técnica, ramificada e especializada. 

E gerir a população não quer dizer simplesmente gerir a massa coletiva dos fenômenos 

ou gerí-los somente ao nível dos seus resultados globais. Gerir a população significa gerí-la em 

profundidade, minuciosamente, no detalhe. A ideia de um novo governo da população torna 

ainda mais agudo o problema do fundamento da soberania e ainda mais aguda a necessidade 

de desenvolver a disciplina. Devemos compreender as coisas não em termos de substituição de 

uma sociedade de soberania por uma sociedade de disciplina e desta por uma sociedade de 

 
130 https://grupogaydabahia.com.br/2018/01/18/brasil-campeao-mundial-de-crimes-lgbt-fobicos/. Acesso 

em 23 de maio de 2018. 
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governo. Trata-se de um triângulo: soberania-disciplina-gestão governamental, que tem na 

população seu alvo principal e nos dispositivos de segurança seus mecanismos essenciais. 

(FOUCAULT, 1998, p. 291). 

Dessa forma, pretende-se articular o conceito de biopolítica conforme desenvolvido por 

Michel Foucault e ampliado por Giorgio Agamben com o objetivo de refletir sobre a 

necessidade de controle social e estatal dos corpos e identidades, o que se relaciona à ideia de 

matriz heteronormativa conforme discutem Judith Butler e Berenice Bento. A Teoria Queer 

funciona como contraponto ao essencialismo que divide os corpos entre homem/mulher ao 

qual correspondem pênis/vagina, respectivamente, para problematizar as normas que se 

estabelecem sobre essa divisão.  

 Nesse cenário, pretende-se relacionar a ideia de controle não apenas sobre a vida como 

definido por Foucault, mas o controle sobre a morte, como verdadeira política de Estado 

conforme identificado por Achille Mbembe, que se relaciona à atuação do Estado em rejeitar 

corpos não hegemônicos como uma atitude necropolítica vinculando-se à invisibilização das 

identidades. 

Assim, pode-se verificar que o território é o local de reprodução das perspectivas 

hegemônicas ao mesmo tempo em que se torna palco dos corpos não hegemônicos e gêneros e 

sexualidades dissidentes. Como aponta Ribeiro (2012), sobre o território incidem perspectivas 

hegemônicas que se relacionam diretamente às diferentes formas de acumulação do capital e à 

produção de sujeitos. A diáspora é o resultado imediato do não reconhecimento e da 

condenação das identidades que se chocam com os modelos pré-estabelecidos e reconhecidos. 

Sayad (1998) aponta que a migração se estrutura em questões econômicas e laborais que levam 

o indivíduo a deslocar-se. A partir de uma perspectiva queer pode ser estabelecida uma 

diferença entre o migrante/refugiado LGBTI dos outros migrantes/refugiados na medida em 

que a reiterada violação de direitos por quase toda a vida pode produzir em alguns casos um 

desejo de não-retorno à terra natal.  
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Conclusões 

Após a articulação das discussões propostas pretende-se concluir que o território 

influencia a produção de sujeitos e o seu (não) reconhecimento a partir de modelos 

estruturantes hegemônicos. A partir de uma perspectiva queer as migrações podem ser 

analisadas em seus processos descontínuos e não uniformes, em grande medida como 

consequência de políticas estatais de não reconhecimento e criminalização de identidades. É 

possível dessa forma verificar as especificidades de migrantes e solicitantes de refúgio 

identificadas (os) com os grupos sociais LGBTI que se diferenciam substancialmente de outros 

grupos de migrantes e refugiadas (os). 
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 O presente estudo tem como objetivo apresentar os resultados obtidos através da 

elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso: Expressões da Questão Social Reveladas 

Pelos Refugiados e Solicitantes de Refúgio que são atendidos pela Cáritas: aportes para 

compreensão dos desafios ao Serviço Social, orientado pela Pro. Dra. Silene de Moraes Freire 

no qual teve foi feita uma análise das Condições de Vida e Trabalho expressas através do 

acesso aos Direitos Sociais dos Refugiados e Solicitantes de Refúgio que são residentes do 

Estado do Rio de Janeiro e atendidos pela Cáritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro. 

 Debruçaremos-nos sobre o Plano Estadual de Política de Atenção aos (as) Refugiados (as) 

PEAR - RJ, visando demonstrar que este é um direito declarado, porém não real.  

 

Introdução 

Este estudo foi realizado no ano de 2016 e usamos como base a população de 

refugiados e solicitantes de refúgio residentes no Estado do Rio de Janeiro que na época 

estava estimada em torno de 6.521 (4.111 Refugiados e 2.410 Solicitantes) que representavam 

0, 0039%da população. A referida população possuía as seguintes características: 

 
131 Mestranda em Serviço Social. 
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SEXO 

F M O   

2.060 4.461 0   

IDADE 

0 -17 18-35 36-65 >65 

815 2.380 3.260 66 

      Fonte: CARJ/2016 

 

O PEAR/RJ é um importante instrumento no processo de integração local dos 

refugiados e solicitantes de refúgio no estado do Rio de Janeiro, o referido plano foi 

sancionado em 2014, após, debates ocorridos no âmbito do CEIPAR/RJ e integrantes da 

referida população seus objetivos são: demarcar a população a ser atendido, criar eixos de 

atuação, normatizar ações e estabelecer os responsáveis pela execução das ações.  

O Plano Estadual que se segue é resultado de um amplo debate travado 
entre Governo, sociedade civil organizada, ACNUR e os (as) próprios 
solicitantes de refúgio e refugiados (as). Sua estrutura será dividida em 
uma primeira abordagem conceitual, seguida por eixos temáticos 
(documentação, educação, emprego e renda, saúde, moradia e ambiente 
sócio – cultural e conscientização para a temática), diretrizes, objetivos e 
ações que, por sua vez, devem ser responsáveis, parceiros, prazos e 
cronogramas (Rio de Janeiro, 2014, p.4). 
 

O PEAR/RJ conceitua quem poderá participar das políticas de inclusões “criadas” pelo 

plano, algo que é bem frágil, pois, migrantes em condições de vulnerabilidade que não sejam 

considerados refugiados não serão incluídos nas referidas políticas casos, por exemplo, dos 

haitianos. 

O plano possui seis eixos temáticos (Documentação, Educação, Emprego, Moradia, 

Saúde, Ambiente sócio-cultural e conscientização para a temática) que são considerados 
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elementos importantes no processo de integração local, quatro destes eixos são Direitos 

Sociais, cada eixo possui recomendações gerais que norteiam as políticas de integração local 

dos refugiados e solicitantes no Estado do Rio de Janeiro. 

Mesmo com uma legislação mais ampla para conceder o status de refiado, o Brasil não 

possui uma política social específica para a referida população, sendo o atendimento 

realizado pela sociedade civil, através de ONG`s geralmente ligadas a Igreja Católica. Sendo a 

Cáritas a instituição mais tradicional nesta prestação de serviço. 

 O Programa de Atendimentos a Refugiados e Solicitantes de Refúgio (PARES) 

começou em 1976 quando o Cardeal Dom Eugênio Sales encarregou a CARJ de gerenciá-lo; a 

parceria com ACNUR se iniciou em 1978 este convênio possibilita o respaldo financeiro que 

garante o funcionamento do programa. 

No Brasil, o acolhimento dos refugiados é realizado 
preponderantemente pela sociedade civil, que tem se mobilizado para 
integrar esses indivíduos ao país. Diante disso, merece destaque o 
trabalho da Cáritas como Centro de Acolhida para os Refugiados, a qual 
auxilia solicitantes de refúgio, desde que chegam ao país, e refugiados já 
reconhecidos. A Instituição, ligada à Igreja Católica, encontra-se 
instalada nas duas maiores capitais brasileiras: São Paulo e Rio de 
Janeiro (MOREIRA, 2007, p. 9). 
 

O Programa de Atendimento a Refugiados e Solicitantes de Refúgio se baseia no tripé: 

Acolhimento, Proteção Legal e Integração Local. 

 

Referenciais Metodológicos 

A população de refugiados e solicitantes é bem expressiva, algo que contribuiria para 

um relevante trabalho com dados quantitativos, porém, seria um trabalho bem desgastante 

devido há alguns fatores: dificuldade de comunicação, temor por parte da referida população, 

então optamos por uma entrevista-diálogo, foram abordados vários refugiados e solicitantes, 

porém, só aceitaram participar 10 pessoas, foram feitas perguntas de um questionário fechado 
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sobre o acesso e a qualidade do acesso, e após suas respostas iniciava-se um diálogo sobre o 

porquê das referidas respostas, optamos também por fazer a mesma entrevista com brasileiros 

para fazermos um paralelo do perfil social dos brasileiros e dos refugiados. 

 

Conclusão 

Após as análises dos diálogos fica evidente que o Brasil não dispõe de uma eficiente rede 

de infraestrutura social, o acesso dos brasileiros aos DS de forma pública ocorre de maneira 

ineficaz. O país apresenta altos índices de desigualdade social, desigualdade de gênero e etnia, 

desigualdade de acesso aos direitos devido ao logradouro, enfim o acesso aos direitos de 

maneira plena é para quem pode pagar. O contingente de brasileiros que vive em situações de 

risco e ou vulnerabilidade social é expressivo, o mercado de trabalho brasileiro não 

proporciona ao trabalhador boas condições de trabalho e as atuais propostas de mudanças na 

previdência e trabalhista tendem a acentuar a desvantagem do trabalhador. Ou melhor, acirrar 

as expressões perversas da luta de classes. 

As condições de vida e trabalho dos refugiados e solicitantes nos pareceu ainda mais 

complexa que a dos brasileiros, pois, a referida população, além, de sofrer todas as situações 

que foram citadas, não domina o idioma por completo e não possuem um conhecimento mais 

amplo da cultura brasileira, fato que os faz desconhecer direitos e pode vir a coloca-los em 

situações de exploração por parte do empregador, o preconceito é algo também muito marcante 

na sociedade brasileira e ocorre muitas vezes de forma velada principalmente com os 

refugiados e solicitantes oriundo do continente africano. 

O PEAR/ RJ é bem abrangente, salienta pontos importantes, porém sua estrutura segue 

um modelo neoliberal, o plano é feito sob a perspectiva de parcerias público- privada. O estado 

atua minimamente no processo de integração local dos refugiados, portanto, o referido plano 

é um direito declarado bem elaborado, mas sua aplicação real é limitada, mesmo os eixos que 

também são direitos sociais são acessados pela população de forma precária. 
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As condições de vida para garantirem a dignidade do cidadão devem ser um conjunto de 

direitos tidos como essenciais com acesso de qualidade e ilimitado, a atual configuração 

econômica e política não conseguiria funcionar desta forma, portanto as medidas encontradas 

devem gerir a pobreza e não equacioná-la. 

(...) não é coincidência que estejamos assistindo à implementação de 
políticas públicas voltadas para o combate à pobreza e para a 
consequente ‘resolução’ da desigualdade social que efetivamente não 
possuem capacidade de promover elementos que alterem as regras do 
jogo; ou seja, não são capazes de acirrar o debate, de trazer novos 
elementos para reflexão, de mostrar a desigualdade como elementos 
fundamental na disputa política e, por conseguinte, garantir e 
universalizar a cidadania. Em sua grande maioria, tais políticas, que são 
definidas como políticas compensatórias, parecem atuar apenas como 
uma espécie de mediação que remedia situações limite da pobreza. 
(FREIRE, 2007 apud FREIRE e PEREIRA, 2009, p. 54). 

 

 Temos clareza que ao chegarmos ao final desse trabalho de conclusão de curso, 

estamos encerrando um ciclo que abre muitos outros. A realização dessa pesquisa é um 

exercício incompleto, que nos abriu um campo de reflexões que pretendemos dar 

continuidade em nosso futuro como profissional. Ao finalizamos essa monografia, 

aprofundamos nossa certeza, que a temática estudada é uma expressão importante da 

questão social na contemporaneidade e não podemos ignorar esse debate. 
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OLHARES ‘EXTENSIONISTAS’ SOBRE ECOSSISTEMAS COMUNICATIVOS: 
PRODUZINDO O OESTRANGEIRO.ORG132 
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O site oestrangeiro.org, presente na rede desde 2012, já ultrapassou a marca de 640 mil 

visitantes e no primeiro semestre de 2018 alcançou a marca de 1 milhão de visualizações. Mais 

do que um site, a proposta do grupo Diaspotics/UFRJ vinculado à Escola de Comunicação da 

instituição e coordenado pelo Dr. Mohammed ElHajji, é a de compor um ecossistema 

comunicativo migratório, pelo qual os atores envolvidos circulam por diversas redes (virtuais 

e não virtuais) e se constroem.  

O site conglomera essa estrutura sistêmica ao redor do tema migratório também nas redes 

sociais. A participação de milhares de imigrantes e nacionais no grupo 'Brasil, País de 

Imigração' (quase 6.400 membros) reforça os laços vinculativos baseados na informação e 

chegam até relacionamentos mais pessoais, como perguntas e respostas constantes sobre a 

legislação brasileira, seção que o site se aprofunda mediante dúvidas e testemunhos dos 

imigrantes com o projeto ‘Conte sua história’, recém-implantado. Além das redes sociais 

virtuais e a presença constante no Facebook com a página do oestrangeiro.org focada em 

divulgação de perfis de migrantes, as redes físicas também estão vinculadas à plataforma a 

 
132  Trabalho apresentado na Mesa 2 – Interculturalidade, Educação e Tradições. 
133 Doutorando em Comunicação pela UFRJ. Membro do grupo Diaspotics/UFRJ e editor do site 
oestrangeiro.org. Bolsista Capes. E-mail: ota_cez@hotmail.com. 
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partir de parcerias esporádicas com diferentes grupos de apoio aos imigrantes no Rio de 

Janeiro. 

A proposta do oestrangeiro.org busca ampliar a mera difusão de informações como 

compreensão do fazer extensão para ir além: focar na produção de novos conhecimentos em 

interação com a comunidade migrante. Partindo da compreensão de que comunicação é 

vínculo, construção de laços invisíveis que formam comunidade (SODRÉ, 2014), 

compreendemos que a formalização de uma plataforma que organize os discursos dos 

migrantes em âmbito virtual pode ser um importante usufruto, baseado no potencial de acesso 

dessa comunidade com o objetivo de trocas informacionais necessárias ao bem-estar destes no 

país. 

Especialmente na dimensão vinculativa da comunicação, o oestrangeiro.org consiste em 

uma proposta organizadora das relações entre migrantes com a comunidade a qual estão 

vinculados. As informações são levantadas buscando testemunhos e perspectivas dos que 

migram, como já comentado, além de um incessante esforço em publicitar o conhecimento 

produzido dentro da universidade em matérias e entrevistas palatáveis ao público, produzidas 

por migrantes e/ou sobre migração. A relação vinculativa com esse público se aprofunda no 

contato frequente de trocas entre as partes. Seja por informações oferecidas sobre serviços úteis 

(legislação e burocracias cotidianas) de forma multilíngue (português, espanhol, inglês, francês 

e árabe), busca-se também adaptar ao conteúdo informações recebidas pelo grupo atendido.  

Se a democratização do conhecimento é um ponto fundamental nessa proposta, o 

estímulo à participação é um grande desafio, visto que a organização de um site tende a ser 

centrada em desenvolvedores, designers e comunicadores. Para além dessa organização básica, 

os esforços do grupo abarcam a teia de relacionamentos para dentro da organização virtual a 

partir de entrevistas, questionários sobre dúvidas e um ambiente (bios) ao redor da vida 

migrante (divisão de moradia e valores de aluguel; grupos culturais e esportivos; vagas de 

trabalho, etc.) tendem a compor uma estratégia mobilizadora de indivíduos externos. 
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Além dessas atividades, em seu sétimo ano de vida, o desafio de tornar a plataforma, de 

fato, um lugar de vozes migrantes é o grande objetivo da equipe. Com o projeto ‘Conte sua 

história’, a equipe tem ido até os atores principais da mobilidade e trabalhado com testemunhos 

a fim de sensibilizar a opinião pública, compreendendo o efeito positivo que a contação de uma 

história pode aproximar a opinião pública do fenômeno. Se a gravação de histórias fica restrita 

à região do Rio de Janeiro, a plataforma se abre à produção escrita para ampliar a possibilidade 

de outras histórias serem narradas. 

Assim, os objetivos do site oestrangeiro.org podem ser resumidos da seguinte maneira: 

Apoiar os imigrantes, refugiados e estudantes estrangeiros no Brasil, independentemente de 

sua origem, classe social, cor ou credo. Orientar, informar, dar a palavra a esses mesmos 

imigrantes e denunciar, quando é preciso, atitudes discriminatórias, preconceituosas ou 

contrárias aos princípios de respeito e dignidade humana. Dar a palavra aos cidadãos 

interessados pelo tema ou preocupados com a questão. Constituir uma plataforma de atuação 

junto à mídia, sociedade civil e opinião pública. Agregar instituições sociais, políticas ou 

humanas implicadas na questão migratória no Brasil, como também colaborar com as redes de 

pesquisa que tem o fenômeno migratório como foco de ação e atuação. 

 

É possível olhar para a extensão no ambiente digital? 

A plataforma oestrangeiro.org é parte integrante de um eixo maior caracterizado pela 

indissociabilidade entre Pesquisa, Ensino e Extensão. A face da 'Pesquisa' pode ser conferida 

no site diaspotics.org onde figuram os membros do grupo de pesquisa, as pesquisas em 

andamento e já realizadas, assim como os produtos da dita pesquisa (artigos, livros). Já as 

atividades de 'Ensino' compreendem a formação de discentes da graduação e de pós-graduação 

através de disciplinas diretamente relacionada à temática migratória, como também a 

orientação de monografias de final de curso, dissertações de mestrado e teses de doutorado. A 

'Extensão', por fim, se dá na ligação das disciplinas, grupo de pesquisa e o diaspotics.org, que 
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alimentam ações junto à comunidade, como o Fórum de Migração e o este referido projeto 

(oestrangeiro.org) que é feito com a participação de discentes, docentes e imigrantes, refugiados 

e estudantes estrangeiros. De tal modo que existe uma verdadeira retroalimentação de cada 

segmento pelos dois outros. 

Mas como um ecossistema comunicativo baseado em relações virtuais podem se inserir 

como uma proposta de extensão universitária? Este é o desafio que o Diaspotics/UFRJ busca 

superar. Mas antes, a prática da extensão baseada nos ensinamentos do educador Paulo Freire, 

especialmente marcado na obra 'Extensão ou Comunicação?’ (1971), traz um tópico importante 

ao debate. 

Questionamos, assim como Freire, o termo 'extensão' em detrimento da 'comunicação'. 

Em sua perspectiva da filosofia da linguagem, o primeiro termo (adotado nas universidades ao 

se referir às práticas de trocas de saberes entre a comunidade universitária e as comunidades 

de trabalho e de vida encontradas na sociedade) estabelece para o autor uma relação de 'invasão 

cultural' que outrora foi concebida quando as práticas de ensino de técnicas agrárias eram 

baseadas na verticalidade do saber científico (toda a relação de Freire é baseada à crítica a 

extensão rural – disciplina que fez/faz parte dos currículos das ciências agrárias no país). Se 

entendemos que o saber universitário compreende o saber cotidiano também como um poder-

saber (FOUCAULT, 2012) e se permite intercambiá-lo, cremos que caberia o uso próprio da 

palavra 'comunicação' como prática de 'extensão', visto que entendemos a comunicação como 

trocas, diálogos e formação do comum (laço invisível) na comunidade de afetos e vínculos 

humanos. Esta concepção nos permite compreender que a comunicação está mais próxima da 

extensão do que parece ser, mas cabe à atividade da pesquisa concretizar essa relação 

comunicativa, que também é intercultural. 

Considerando a proeminência da comunicação como uma atividade essencialmente 

“extensionista”, pondera-se a atenção à troca de saberes implicada na compreensão do que é 
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“extensão” (para finalidades compreensivas, questionamos a palavra, mas continuamos a 

utilizá-la neste texto).  

Um site é recorrentemente utilizado para difundir informações, mas sabemos que o 

processo pelo qual a extensão se justifica é o da participação, compreensão mútua e 

reconhecimento do outro, não só como cidadão – como buscamos reconhecer o imigrante no 

Brasil – mas como agente de conhecimento na produção de conteúdos e saberes que voltarão a 

sua própria comunidade. Para a equipe, composta por graduandos e profissionais da 

comunicação, da educação e da psicologia, consiste esforço buscar mecanismos técnicos e 

argumentativos para que os migrantes encontrem espaço acolhedor para compartilhar algo 

sobre si, compreendendo que essa relação de troca fundamenta a prática da extensão. 

Trazer este debate é papel do projeto, pois quem atua nos meios de comunicação tem uma 

enorme responsabilidade de transpassar o horizonte do “furo de reportagem” como 

característica de instantaneidade e ineditismo noticioso. No caso dos imigrantes e dos 

refugiados, podemos e devemos apoiá-los para que tenham uma integração verdadeira na 

sociedade brasileira, sem isolá-los e largá-los à própria sorte. 
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O movimento é considerado por abordagens críticas dos estudos de migração como 

um elemento constitutivo da humanidade e uma atividade ontológica, ou seja, uma parte 

fundamental na promoção do encontro com o outro. O ato de se mover ao permitir o encontro 

com o outro nos desperta também para quem somos e co-constitui diferentes formas de ser e 

se relacionar no mundo. Como destacado por Peter Nyers (2013), a forma como tais encontros 

e relações são estruturados e performados é de grande significado político. Embora seja 

constitutivo da humanidade, há tensões entre o movimento e a organização de um sistema 

internacional moderno constituído a partir da fixidez do sistema de Estados-nação.O Estado-

nação como modelo de organização política produz a normalização de fronteiras dentro/fora, 

da noção de pertencimento nacional e enraizamento, como Liisa Malkii (1992) chamaria, a 

“ordem nacional das coisas”. A categoria do “cidadão”, portanto, é construída como a norma. 

 
134 Trabalho apresentado na Mesa 3 – Refúgio e Migração Forçada. 
135 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais do Instituto de 

Relações Internacionais da PUC-Rio. 
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Caminhando junto à fixidez deste modelo político-espacial moderno se dá uma seleção 

de fluxos migratórios necessários para administração de corpos políticos (tanto do Estado 

quanto de populações deslocadas e não deslocadas) e o funcionamento de uma economia 

global capitalista. Essa administração do movimento, ou melhor, a gestão global da mobilidade 

diz respeito a um regime de controle da mobilidade produzido por meio de gramáticas 

ordenadoras que distinguem rigidamente as dinâmicas e experiências de movimento e as 

hierarquiza, por exemplo, na produção das figuras do refugiado, do migrante e do deslocado 

interno (MOULIN, 2012).  Nestas operações de poder por meio das quais as práticas de 

distinção e categorização do movimento se inscrevem, é possível observar dois nódulos de 

tensões importantes para o desenvolvimento desta pesquisa: (1) a construção e representação 

dicotômica do refugiado/migrante econômico e (2) a dimensão afetiva que nos revela como as 

emoções “medo” e a “esperança” são mobilizadas de forma também dicotômica nestes 

processos. 

O medo é a emoção que fundamenta juridicamente e, aqui argumento também político-

afetivamente a natureza forçada do deslocamento. Acredito que a noção de “político-afetiva” 

está relacionada à impossibilidade de pensar política separada de afetos, assim, o hífen seria 

uma conexão entre afetos e política e não uma separação. Ademais, proponho que essa 

fundamentação jurídica e político-afetiva tem como prática a fixação artificial de fronteiras 

supostamente bem definidas entre o refugiado e o imigrante econômico. Digo artificialmente, 

pois as fronteiras dessas identidades são contingentes como toda identidade estão sempre em 

meio a processos, sendo constantemente disputadas, (re)negociadas e (re)construídas.  

A sustentação jurídica da categoria do refugiado se dá, como Nyers (2013) aponta, pela 

tensão entre a noção de “fundado” e “temor” presente na Convenção de 1951 e em diversas leis 

de refúgio domésticas que se inspiram na definição clássica da convenção. Para o autor, a 

emoção do medo é colocada junto à capacidade humana da razão contida no termo “fundado”, 

o que cria um paradoxo. Nyers ainda avalia que o individuo definido pela convenção, embora 
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busque uma universalidade por meio da condição de refúgio baseada no medo, não se constitui 

como uma categoria universal. O refugiado seria uma categoria exclusiva que pode produzir 

diferença e, assim, excluir e reforçar hierarquias (NYERS, 2013, p.46). 

Desta forma, o instituto do refúgio é um dispositivo da governamentalidade que tem 

em uma emoção, o medo, o elemento principal da filtragem de fluxos e da hierarquização de 

categorias de movimentos. Ademais, parte das operações de poder produzidas pelo instituto 

de refúgio envolve a qualificação das fugas entendidas como moralmente aceitáveis. Um dos 

problemas que se desenham a partir da definição paradoxal do refugiado sustentada sob a 

tensão entre razão e afeto está relacionado aos mecanismos jurídicos burocráticos adotados por 

Estados como o Brasil para a concessão do status de refugiado. O solicitante de refúgio é mais 

uma categoria criada na gestão de populações e do controle da vida em movimento com o 

intuito de objetivar esse medo dentro de critérios de credibilidade. Na passagem pelos ritos dos 

processos de análise de elegibilidade os indivíduos devem performar o trauma e encenar um 

tipo específico de medo para se enquadrar num refugiado autêntico. Segundo Didier Fassin 

(2015), é possível observar um padrão desigual em que no sul encontramos refugiados e no 

norte vemos solicitantes de refúgio. Esta distinção, de acordo com ele, não seria meramente 

uma questão de vocabulário, mas de um regime de reconhecimento.  

O medo da morte que fundamenta a fuga aceita pelo sistema internacional de refúgio 

e que constrói discursivamente a categoria do refugiado é o medo de uma vida que Agamben 

chama de vida nua. Isso faz com que o refugiado seja representado como vítima inocente 

destituída de desejo, um corpo caro ao investimento de poder do governo humanitário. Como 

Fassin (2011) aponta, o governo humanitário é um conjunto de procedimentos e ações 

conduzido a fim de administrar, regular, e ajudar a existência de seres humanos. Além disso, 

o governo humanitário revela o emprego de sentimentos morais na política contemporânea. O 

humanitarismo como uma linguagem que une valores e afetos traz como problema “a proteção 

“humanitária” da vida nua que se sustenta sobre a piedade, isto é, no amor à vida, mas a vida 
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fraca, doente, reativa, o que equivale, em última instância, à despotencialização da resistência” 

(TOLEDO, 2016, p.188).  

Fassin (2015) dedica seu trabalho também a explorar a economia moral envolvida na 

questão da migração na Europa, traçando as diferenças nas representações do refugiado em 

diferentes momentos da história a partir de um olhar para a transformação dos valores e afetos 

que eram mobilizados. Segundo Fassin, a economia moral é “a produção, circulação e 

apropriação de normas e obrigações, valores e afetos relativos a um problema específico no 

tempo e no espaço” (FASSIN, 2015, p.279).  O autor aponta ainda que a economia moral não se 

refere a um grupo de indivíduos ou uma atividade social, mas a uma temática social. 

No contexto após a Segunda Guerra Mundial, justamente no marco da Convenção de 

1951, as representações dos refugiados eram de pessoas que sobreviveram os horrores da 

guerra e de vítimas do comunismo, envolvendo sentimentos de lástima e respeito, 

respectivamente. Esses deslocados fazem parte de um momento em que a Europa está aberta a 

mão de obra estrangeira para sua reconstrução e recuperação econômica. Nos anos 70, Fassin 

chama atenção para a admiração e compaixão frente aos refugiados chilenos perseguidos pela 

ditadura e os refugiados advindos do sudeste da Ásia, estes últimos marcados nas imagens de 

barcos chegando a Europa.  

Uma mudança significativa se dá a partir da década de 80 com uma preocupação 

excessiva com as fronteiras, com a disponibilidade do mercado de trabalho e aumento da 

xenofobia em relação aos refugiados do Sul Global, prevalecendo o sentimento de 

desconfiança. Os sentimentos morais contemporâneos direcionados aos refugiados na Europa, 

de acordo com o autor, são de indiferença ou hostilidade em casos mais extremos. A exceção 

seria a emoção da empatia que só seria mobilizada em casos que envolvem perseguições 

relacionadas ao gênero e orientação sexual (FASSIN, 2015). As representações dos refugiados 

e os sentimentos morais envolvidos nessas representações estão imiscuídos nas práticas 

burocráticas e legais que fazem parte da construção da categoria do refugiado, ora como vítima 
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completa e sem agência em sua fuga, ora como um suspeito que tem provar a autenticidade do 

seu deslocamento e da sua identidade baseada na negação da afirmação da vida e da esperança. 

Desta forma, os esforços dessa pesquisa se colocam como um exercício de explorar a 

dimensão afetiva do esgotamento das fronteiras rígidas do refugiado e imigrante econômico 

que são sustentadas por práticas da gestão global da mobilidade. Não se trata de um empenho 

voltado às proposições normativas ou à apresentação de soluções, mas à contribuição com as 

discussões acerca de como processos mais amplos da representação político-afetiva dessas 

categorias, da gramática humanitária e da economia moral da migração constituem e se 

alimentam da gestão global da mobilidade, gerando desafios de dimensão política e ética à 

questão da mobilidade. A pergunta central que se desenha, portanto, é como a categoria do 

refugiado se sustenta afetivo-politicamente por meio de representações dicotômicas entre o 

refugiado e o imigrante econômico baseadas na relação medo/esperança. Ademais, o que se 

coloca como um objetivo do trabalho diz respeito à desestabilização das práticas de poder que 

naturalizadas as categorias de refugiado e imigrante econômico. Portanto, se faz necessário 

abrir espaços para as ambigüidades que atravessam um mesmo corpo em movimento, 

passíveis de experimentar as emoções do medo e esperança no mesmo tempo.  
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INTRODUÇÃO 

A imigração é um acontecimento complexo de âmbito mundial que está em constante 

evolução devido aos motivos que a impulsionam nos mais diversos contextos históricos 

perpassados pelos países.  A busca por melhoria de vida e consequentemente trabalho ainda é 

a motivação predominante de migrar. Ao encontrar dificuldades para ingressar em outros 

países, os imigrantes acabam buscando acolhida no Brasil, mas ao chegar em solo brasileiro 

deparam-se com algumas dificuldades, como a inserção no mercado de trabalho, e por 

 
136 Trabalho apresentado na Mesa 16 – Políticas Migratórias e Cidadania. 
137 Doutoranda, Mestra em Direito UniRitter, Pós-Graduada em Direito e processo civil IDC. Pós-
graduada em direito e processo do trabalho IDC. E-mail  cristiane.feldmann@hotmail.com.  

 
138 Pós-graduada em Direito do Trabalho e Previdenciário pela Universidade Ritter dos Reis. Graduada 
em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do RS. E-mail grazigreco@gmal.com. 
 
139 Pós-graduada em Direito do Trabalho e Previdenciário pela Universidade Ritter dos Reis. 
Graduada do Curso Superior em Direito pela Faculdade Escola Superior do Ministério Público. E-
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desconhecimento de seus direitos trabalhistas no Brasil acabam laborando em locais insalubres 

e degradantes, com jornadas de trabalho exaustivas e em condições análogas à escravidão. 

Diante do exposto, e considerando a importância e a necessidade de debater o tema, o 

que se pretende com esta pesquisa é analisar os instrumentos internacionais e, principalmente, 

os nacionais que versam sobre os direitos dos imigrantes na seara trabalhista, e demonstrar que 

os imigrantes detêm os mesmos direitos que nós brasileiros, e que estes devem ser respeitados, 

garantindo aos imigrantes condições de trabalho justas e proteção jurídica. 

Para realização deste trabalho, utilizou-se o método dedutivo, por meio de pesquisa 

bibliográfica, consubstanciada da análise de doutrina, artigos, e de reportagens veiculadas em 

jornais de grande circulação. 

 

DESENVOLVIMENTO 

A migração é um fenômeno altamente complexo que sempre existiu no mundo, o 

impulso migratório sempre foi influenciado por fatores que mudaram com o decorrer do tempo 

e da evolução histórica. 

Decidir migrar não é uma simples escolha, considerando a acepção da palavra “escolha”, 

decidir migrar, por vezes, é uma necessidade fundada no contexto em que o pretenso imigrante 

se encontra. Mudar de vida, mudar de país, pode demonstrar a necessidade de fugir dos 

problemas sociais, culturais, religiosos e econômicos que o indivíduo se encontra, fatores 

externos esses que tornam a “escolha” a única solução que motiva a mobilidade de pessoas no 

mundo. 

Nesse contexto, o Brasil vem sendo um dos destinos mais procurados pelos imigrantes 

que chegam ao país em busca de melhores condições de vida, mas em solo brasileiro deparam-

se com dificuldades. Os imigrantes não têm garantido diversos direitos fundamentais que por 

vezes acabam os colocando em uma situação similar a escravidão, ou diferenciando-os, em 

muito, dos nacionais. 
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Proclama nossa Carta Constitucional, em seu art. 5º que, os brasileiros e os estrangeiros 

residentes no Brasil terão tratamento igualitário, e lhes serão assegurados todos os direitos que 

a própria Constituição preceitua. 140 

Outra normativa que trata dos direitos dos imigrantes é a Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT), que prevê no artigo 358, a proibição do pagamento de salário inferior aos 

brasileiros em relação ao salário pagos aos imigrantes, com exceção daqueles que estejam em 

uma situação superior em questão de produtividade e antiguidade. Nesse mesmo contexto, o 

parágrafo único do artigo 358, exige que “a dispensa do empregado estrangeiro deve preceder 

à de trabalhador brasileiro que exerça função análoga.” 141 

Além disso, o Ministério Público do Trabalho em São Paulo lançou no ano de 2016 a 

cartilha “Direitos dos Trabalhadores Imigrantes”, com o objetivo de esclarecer os direitos 

trabalhistas do Brasil aos imigrantes que aqui chegam para viver. O material faz alertas sobre 

a exploração dos estrangeiros por empresas que se utilizam de trabalho escravo. O leitor pode 

encontrar informações também sobre acidentes de trabalho, tipos de contrato de trabalho, 

seguro-desemprego, décimo terceiro salário, assédio moral, entre outros.142 

Por sua vez, existe no âmbito internacional a Organização Internacional do Trabalho 

(OIT), que se preocupa principalmente na questão dos imigrantes que buscam emprego, sendo 

que migração pelo labor é um dos temas de seus estudos. 

Entretanto, apesar de possuírem os mesmos direitos que os trabalhadores natos ou 

naturalizados, na prática a situação é diversa.143 Casos de violações graves de direitos 

trabalhistas são reportados pela imprensa e começam a chegar aos tribunais nacionais. O Brasil 

 
140 MILESI, Rosita; CARLET, Flavia. Refugiados e Políticas Públicas. In Refugiados e Direitos Humanos. Cesar Augusto 
S. da Silva (org) Dourados: Ed. UFGD, 2012. p.84. 
141 Decreto-Lei n. 5.452, de 1° de maio de 1943. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-
lei/Del5452.htm>. Acesso em: 06 nov. 2017. 
142MPT NOTÍCIAS. Publicado em: 10/03/2016. Disponível em:<  http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/sala-
imprensa/mpt-noticias>. Acesso em: 06 nov. 2017. 

143ANONNI, Danielle; SILVA, Joana de Angelis Galdino. OS DIREITOS TRABALHISTAS DOS 
REFUGIADOS NO BRASIL: desafios para a aplicação da norma mais favorável ao indivíduo na era da terceirização. 
Revista Monções. Revista de Relações Internacionais da UFGD. p.64-65. 
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começa a vivenciar práticas antigas, suportados por migrantes em todo o planeta, de abusos 

nas condições de imigração, violações de direitos humanos das mais diversas categorias, e 

como consequência, relações de trabalho degradantes. Por vezes, os imigrantes nessas 

condições sabem de seus direitos, mas a vulnerabilidade e a condição a que são submetidos 

dificulta qualquer reivindicação. 

Sendo assim, é imperioso que não só sejam respeitadas as normativas existentes de 

proteção dos imigrantes tanto em âmbito internacional quanto nacional. Assad salienta que o 

país precisa se adaptar a esse fluxo crescente de pessoas, com a busca de oportunidades de 

inserção social e melhoria de suas condições de vida em nosso território. Esse desafio envolve 

a melhoria da atuação das instâncias governamentais envolvidas, as quais devem ser capazes 

de fornecer respostas em torno de políticas públicas aptas a lidar com tal contingente 

migratório que sempre será presente. 144 

Para efetivar seus direitos trabalhistas é necessária uma ação conjunta envolvendo os 

três Poderes da União. Neste sentido, o Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério da 

Justiça, e a Defensoria Pública da União, devem fiscalizar e prevenir ilegalidades, levando os 

casos mais graves ao Poder Judiciário.145 Só assim o Brasil poderá demonstrar que é, 

verdadeiramente, um Estado Democrático de Direito e que tem a pessoa humana como seu 

começo, seu meio e seu fim. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As migrações têm o poder de contribuir positivamente para o desenvolvimento 

econômico e social dos países. Tal fenômeno afirma a necessidade de repensar as relações 

internacionais sem a visão da competitividade econômica e do fechamento das fronteiras, mas 

na solidariedade entre os povos. 

 
144 ASSAD, L. Nova onda de estrangeiros chega ao Brasil. Revista Ciência e Cultura, v. 64, n.2, abr/jun. 2012, p. 29-44. 

145 PASCHOAL, Gustavo Henrique. Trabalho como Direito Fundamental e a Condição de Refugiado no 
Brasil. Curitiba: Juruá. 2012. p.157. 
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Conforme exposto, o principal motivo que impulsiona a imigração é a busca por 

melhores condições de vida e consequentemente a busca pelo trabalho, e para garantir os 

direitos dos imigrantes como indivíduos e como trabalhadores há vários instrumentos 

internacionais e nacionais que trouxeram grandes avanços para efetivar a igualdade entre os 

indivíduos. 

Todavia, o que se vê na prática é totalmente diferente do que a lei impõe. Ocorrem graves 

violações, onde o trabalho desempenhado pelos imigrantes são em grande parte de maneira 

informal, sem vínculo empregatício, em condições análogas a escravidão, em locais insalubres 

e perigosos, com horas de trabalho exaustivas e muitas vezes sem receber salário. 

Muito embora haja cartilhas para orientar os refugiados acerca de seus direitos 

trabalhistas e órgãos que combatem a violação destes como Ministério do Trabalho e Emprego 

e a Justiça do Trabalho. Ainda assim, é necessário colocar a disposição dos imigrantes 

instrumentos de informação eficazes para garantir a defesa dos seus direitos trabalhistas, 

quando forem violados. O governo deveria se empenhar em divulgar através da mídia, direitos 

e garantias aos imigrantes, impedindo desta forma o abuso que muitos sofrem. 
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 Este resumo possui mais um teor ensaístico do que conclusivo. Expressa possibilidades 

de se pensar a imigração como questão de saúde pública a partir da análise do funcionamento 

da Hospedaria de Imigrantes da Ilha das Flores na virada do século XIX para o XX no cenário 

brasileiro. Em tempos atuais onde convivemos com uma crescente na entrada de refugiados no 

Brasil, principalmente os venezuelanos, os quais sofrem julgamentos precipitados advindos 

das demais esferas da sociedade brasileira, inclusive no que concerne à questão sanitária, válido 

será refletir sobre o tema proposto, uma vez que como Reznik e Fernandes denotam:  

“[...] a convicção de que conhecer as hospedarias na sua 
universalidade e nas suas especificidades pode vir a ser uma forma 
de compreender como cada uma das sociedades estabeleceu suas 
relações com o estrangeiro e com o diferente. Nesse sentido, é uma 
maneira de conhecermos a nós mesmos.” (REZNIK E FERNANDES, 
2014: 250). 
 

 
146 Trabalho apresentado na Mesa 6 – Saúde e Imigração. 
147 Programa de Pós-graduação em História das Ciências e da Saúde da Casa de Oswaldo Cruz - 
Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ). 
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A possibilidade de se pensar a imigração como questão de saúde pública insere-se como 

eixo norteador de minha pesquisa de mestrado. No entanto, tal ensejo iniciou-se na graduação 

onde fiz parte do Projeto de extensão Centro de Memória da Imigração da Ilha das Flores 

coordenado pelo historiador Luís Reznik. O Projeto é uma das atividades do Grupo de Pesquisa 

História de São Gonçalo: Memória e Identidade, do Departamento de Ciências Humanas da 

Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro148. 

          Após esse período a compreensão de que era necessário buscar um ambiente em que 

minhas pretensões sanitárias pudessem ser desenvolvidas frutiferamente se realizou. Recorri 

então ao Programa de Pós-graduação em História das Ciências e da Saúde da Casa de Oswaldo 

Cruz - Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ). Com enfoque em dois campos da historiografia 

que cada vez mais vem sendo alvos de pesquisas, mas que também transitam entre a sociologia 

e a antropologia, o Programa permite nos embasar no eixo fundamental da concepção histórica 

de saúde e ciência.  

Ou seja, correlativo à saúde podemos nos embasar nos pensamentos de Hochman et al 

(2004) que a pensam como construção influindo nas demais construções dos elementos de uma 

sociedade como as identidades nacional, étnica, racial, geracional e de gênero e de Rosenberg 

(1997) que no tocante à concepção de doença como objeto de estudo e ferramenta analítica, 

concebe-a como processo composto das experiências biológicas, culturais, econômicas, 

políticas e sociais intrínsecas aos atores sociais, corroborando assim para uma visão atual de 

saúde, inclusive apropriada pela OMS, que perpassa a mera ausência de doença. 

No que concerne à ciência contribuem de maneira significativa as ideias de Kuhn (2013) 

ao superar o binômio ciência-sociedade para se estudar a História das Ciências, a proposta de 

Shapin e Schaffer (2005) ao buscar como ocorreu a naturalização que diferenciou a ciência da 

 
148O Grupo de Pesquisa "História de São Gonçalo: Memória e Identidade" foi criado em 1996, com a ideia inicial de produzir 
um Guia de Fontes para a História da cidade. A continuidade dos trabalhos estruturou o grupo que vem procurando 
problematizar as experiências dos que viveram, e vivem, nessa municipalidade, pelo recorte do local. Em diálogo com as 
produções da micro-história, elegeram a sociedade gonçalense, em suas diversas dimensões espacio-temporais, como escala 
de observação. 
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sociedade e os estudos de controvérsias, exemplificado aqui por Collins (2010), que possuem 

como objetivo analisar paradigmas científicos como construções originárias de processos de 

discussões e negociações entre determinadas comunidades científicas.  

Deste modo, ao concebermos ciência e saúde como construções sociais, as análises sobre 

determinadas escolhas e medidas correlativas às questões sanitárias, aqui circunscritas pelos 

últimos vinte anos do século XIX e quinze primeiros anos do século XX, podem ser passíveis 

de reflexão. Como mencionado, o teor ensaístico aqui se sobrepuja ao conclusivo. Ou seja, o 

campo da história das ciências e da saúde aqui nos permite abrir fronteiras metodológicas e 

teóricas para analisar a Hospedaria de Imigrantes da Ilha das Flores. 

Objeto museológico do Centro de Memória da Imigração inaugurado no final de 2012, a 

Hospedaria funcionou entre os anos de 1883 e 1966149. O que outrora fora uma ilha, o espaço 

da Ilha das Flores localiza-se no município de São Gonçalo150 e sediou uma das primeiras 

hospedarias criadas e mantidas pelo governo Imperial brasileiro. Criada para exercer uma 

importante função na política imigratória brasileira, 

 

 “(...) Recepção, triagem e encaminhamento era o tripé que 
determinava a estadia do imigrante na hospedaria. Os serviços de 
alimentação e alojamento eram intercalados com os de controle 
médico sanitário, registro e direcionamento ao trabalho. Os serviços 
de higiene incluíam banho, desinfecção e troca de roupas e inspeção 
médica. O tempo médio de permanência dos imigrantes era de uma 
semana” (REZNIK; FERNANDES, 2014, p. 240). 

 

 
149 Atualmente, a Ilha das Flores pertence ao Ministério da Marinha e sedia o Comando da Tropa de Reforço dos Fuzileiros 
Navais. Em 2011, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro e a Marinha do Brasil firmaram o convênio que criou o Centro 
de Memória da Imigração da Ilha das Flores. Anteriormente, as duas instituições desenvolveram tímidas pesquisas para 
recuperar a história da Hospedaria. 

150 “O motorista que trafega pelo trecho da BR-101, que fixa os limites entre os municípios de São Gonçalo e 
Niterói, avista uma placa indicando a Base Naval da Ilha das Flores. Em um primeiro momento há certo estranhamento: mas, 
que ilha? Não há mais uma ilha. As obras de construção da rodovia, na década de 1980, promoveram uma série de aterramentos 
no local ligando-a ao continente. Apesar disso, o nome continuou.”.  (Fernandes et al., 2012:17). 



 
274 

 

Essas informações nos permitem pensar as hospedarias para além do sentido de 

“território de espera” atribuído por Chrysostomo e Vidal (2013). A criação da Hospedaria da 

Ilha das Flores esteve inclusa no contexto de transição de mão de obra escrava para a 

livre/assalariada, exercendo importante função receptora no período da “grande imigração” 

(1880-1914) 151. Responsável por acolher os passageiros de terceira classe que chegavam ao 

Porto do Rio de Janeiro e subordinada inicialmente à Inspetoria Geral de Terras e Colonização, 

órgão do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas (COSTA, 2015), a Hospedaria 

esteve a cargo de outros órgãos federais ao longo de sua existência, como o Ministério da 

Marinha nas duas Grandes Guerras Mundiais e do Ministério do Trabalho, Indústria e 

Comércio entre os anos de 1931 e 1954. 

Tais informações também esboçam uma preocupação sanitária. A inexistência de um 

sistema público de saúde, não só na capital, como em todo o país, ia de encontro ao projeto de 

construção de nação que visava o desenvolvimento econômico, principalmente após a 

instauração da república. Embora não houvesse tal sistema, o cenário do final do século XIX 

era de mobilizações. 

Estudos já revelaram a insuficiência da explicação da Hospedaria da Ilha das Flores 

como forma de quarentena. O que por sua vez, não exclui o aspecto de responsabilidade 

sanitária incumbido a ela. Sua estruturação,seja na parte física, seja na parte protocolar, nos 

fomenta a discussão das regras de defesa sanitária que foram explicitadas no Regulamento do 

Serviço Sanitário de 1904152, que se basearam em prevenções fundamentadas na medicina 

tropical e na microbiologia. Ou seja, concepções biológicas interagindo com decisões políticas. 

Estudar a imigração como questão de saúde publica é abrir possibilidades para a 

compreensão das políticas imigratórias como construções com elementos científicos, para o 

 
151 Segundo Herbert Klein, estima-se que durante o período de 1880 a 1915 cerca de 31 milhões de europeus se 

deslocaram pelo continente a fim de alcançar um dos portos que permitissem o embarque num vapor rumo as América. Klein 
ainda informa que, entre 1880 e 1915, o Brasil e a Argentina receberam 2,9 e 4,2 milhões de imigrantes, respectivamente, 
ficando atrás apenas dos Estados Unidos que, neste mesmo período, registrou a entrada de mais 21 milhões de imigrantes. ( 
Klein, 2000:25). 
152   DECRETO Nº 5.156, DE 8 DE MARÇO DE 1904(Revogado pelo Decreto de 5 de setembro de 1991). 
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entendimento das práticas sanitárias realizadas nas inúmeras hospedarias que surgiram na 

América Latina como fruto de negociações entre comunidades científicas, entre outras.  

A descoberta, discussão e aceitação dos/sobre os micro-organismos e dos respectivos 

agentes transmissores que causavam doenças como a febre amarela, fez com que profilaxias 

marítimas decorressem desse debate cientificamente. 

Todavia, não há como dissociar tal debate das outras esferas da sociedade. E é isso que 

os estudos da história das ciências e da saúde propõem. 

Estudar mudanças de paradigmas e o que eles acarretam, como a ultrapassagem da ideia 

do contágio direto através dos germes para a compreensão dos fatores bacteriológicos e 

miasmáticos. Decerto que a primeira não se extinguiu, mas minimizou-se perante as 

descobertas do vetor e complementarmente da importância do meio como propiciador as 

doenças.  

Analisar a Hospedaria da Ilha das Flores permite-nos pensar um pouco mais sobre as 

formas como a sociedade comportou-se perante a inserção do estrangeiro, do outro, nela 

mesma. 

Em um período marcado pelo surgimento do que é considerado como medicina social, 

segundo Benchimol (1990), em que com a compreensão entre a relação da doença com o meio 

ambiente, os médicos passaram a influenciar a organização social com o intuito de higienização 

da cidade, é caro compreender como práticas científicas se naturalizam, pensando em Shapin 

e Schaffer (2005), através da resolução das controvérsias de um paradigma cientifico, que 

segundo Collins (2010), não ocorre apenas com instrumentais científicos. 

Ou seja, pensando em Hochman et AL (2004), onde saúde influi e é influída pelos demais 

elementos de uma sociedade, podemos realizar o exercício de pensar uma dentre outras formas 

a imigração. Seria construída e construtora. Inserida em um contexto de projeções nacionais 

que visavam objetivos políticos e sanitários, estaria atrelada com a saúde. Saúde de brasileiros 
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e de imigrantes. Não poderia ser analisada isoladamente. Talvez nenhum fenômeno ou 

instância da sociedade possa, embora a ciência tenha conseguido naturalizar esta sua posição.  

De todo modo, ao buscar tal aspecto da Hospedaria, enfoca-se em relacionar saúde, 

cidadania e Estado nacional; juntamente com as práticas dos profissionais ligados aos seus 

âmbitos. Necessário é também transitar pelo campo das teorias biomédicas e ações/políticas no 

campo da saúde no período estudado. Uma vez que a Hospedaria da Ilha das Flores reflete a 

relação entre a preocupação com a vinda da mão de obra imigrante para o desenvolvimento 

econômico do país com a preocupação por essa mesma mão de obra ser e permanecer salutar 

em território nacional, o diálogo com as agendas internacionais, concernente à saúde ou ao 

âmbito político, é inevitável. Revelam assim, muito dos processos históricos da 

institucionalização da ciência e da construção do ideal de saúde pública, pensando igualmente 

a saúde como uma preocupação das sociedades inseridas em determinado do tempo e espaço. 
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Biopolítica e securitização da imigração na União Europeia153  
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1. Introdução 

A pesquisa em andamento tem como foco a análise das medidas securitárias que vem 

sendo legitimadas juridicamente na União Europeia, em especial na Grécia e na França, contra 

o processo de imigração, antes mesmo da chamada crise de refugiados, mas que foi claramente 

ampliada e alargada na atualidade por conta da mesma. A pesquisa buscará mostrar como o 

processo de securitização da imigração não é algo que surgiu tão recentemente como aparenta, 

mas que na verdade é um processo histórico-jurídico que ocorre desde meados da década de 

1990.  

O segundo marco  importante da pesquisa é mostrar como esta atual configuração 

político-legal na União Europeia sobre a imigração de indivíduos indocumentados faz com que 

estes sejam, forçadamente ou não, confinados em campos de refugiados, que mais se parecem 

a campos de concentração atualizados, constituindo assim uma nova mecânica de poder que 

Michel Foucault denominou de biopolítica (2010, 2010b, 2015 e 2007), e Giorgio Agamben (2002) 

de vida nua, servindo-se como um modo de controle e repressão desta população imigrante, 

incorporado em sua totalidade pela democracia securitária vigente.  

 
153 Trabalho apresentado na Mesa 10 – Estados, Políticas e Fronteiras. 
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2. Contextualização 

Na literatura contemporânea dos Estudos de Segurança Internacional (ESI), há um certo 

consenso acerca da imigração: a ideia de que já era algo estudado e debatido antes do fim da 

Segunda Guerra Mundial, mas foi com o fim da mesma e, mais especificamente com o fim da 

Guerra Fria, que o tema da imigração foi completamente incorporado, trazendo consigo uma 

mudança radical. A criação do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados 

(ACNUR), órgão das Nações Unidas voltado exclusivamente para lidar com o grande número 

de refugiados que após a grande guerra perderam suas casas, data desta maneira, de 1950. 

Como bem notou Betts e Collier (2017), a criação do ACNUR surgiu como uma solução para a 

necessidade urgente de lidar com uma enorme massa de indivíduos que se viram sem território 

e também como um modo de restaurar a estabilidade política; ficou, inclusive, a cargo do 

ACNUR definir legalmente por meio de um tratado internacional a definição de refugiado. 

A primeira metade dos anos 1990, entretanto, significou uma mudança de rumo na 

política internacional e nos ESI que, segundo Thiago Rodrigues (2012, p.08), deslocou “o foco 

do problema da segurança do seu vínculo exclusivo com o Estado para associá-lo a questões 

para além, para aquém e através do Estado”. Com isso, o arcabouço teórico que sustentava os 

Estudos de Segurança Internacional começou, portanto, a ser ampliado. Elementos de outras 

perspectivas começaram a surgir, como, por exemplo, a ideia de segurança ambiental e de 

segurança societal (RODRIGUES, 2012). 

A Escola de Copenhague, criada em 1985, e que derivou-se dos primeiros Estudos da Paz, 

veio trazer questionamentos e críticas aos ESI tradicionais. Por ter origem na Europa, a escola 

se preocupou em focar sua pesquisa nas questões de segurança europeia. Além do alargamento 

teórico, a Escola de Copenhague, segundo Marina Duque (2009), foi responsável por uma 

significativa mudança ao trazer para o mapa do debate três importantes considerações: o 

conceito de securitização, novas unidades de análise de segurança e a abordagem multisetorial.  
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Como bem mostrou Rodrigues (2012) e Sara Léonard (2007), o conceito de securitização 

deve ser apreendido como um processo pelo qual o “ator securitizador” passa a qualificar um 

determinado tema como uma real ameaça ao Estado. A partir desta construção social e, 

principalmente, política, um novo conceito de securitização é introduzido por meio de um 

processo discursivo, resultado de um speech act. Através deste, governantes, burocratas e 

políticos tornam qualquer fato um problema de segurança e de medidas securitizantes. O speech 

act se constitui então como um instrumento pelo qual a securitização toma forma concreta. 

É a partir da emergência deste novo conceito, securitização, que é possível analisar o 

processo pelo qual a imigração foi acoplada aos regulamentos europeus oficiais e os seus 

desdobramentos atuais que exercem sob os imigrantes e/ou refugiados que tentam chegar aos 

países da União Europeia, no que se convencionou chamar de crise de refugiados.  É a partir 

deste importante conceito para os ESI que cabe fazer uma abordagem crítica ao modo como 

nos documentos oficiais e decisões legais, a imigração é constantemente abordada como um 

problema de segurança nacional e de seus respectivos cidadãos.  

Neste sentido, a Estratégia Europeia de Segurança (EES) datada de 2003, e publicada pela 

Comissão Europeia, é bastante clara quanto à imigração e outros problemas surgidos: 

“degenerescência de alguns Estados põe em causa a nossa segurança, ao alimentar a 

criminalidade, a imigração ilegal e, mais recentemente, a pirataria” (CONSELHO DA UNIÃO 

EUROPEIA, p.07). Importa aqui notar como a inclusão de novas demandas securitárias – como 

questões ambientais e climáticas, por exemplo – no escopo político da União Europeia e da 

Segurança Internacional ocorrem formalmente.  

É por meio deste processo de securitização que a imigração se tornou um tema relevante 

para a geopolítica, no âmbito da segurança internacional para a União Europeia. No que diz 

respeito à Grécia e a França, países no qual a pesquisa se foca, o número de pessoas que chegam 

aos seus territórios é expressivo, dado seus posicionamentos territoriais estratégicos para quem 

chega pelo oceano, em geral refugiados. Faz-se importante notar a diferença que o ACNUR faz 
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de cinco distintos grupos aos quais a agência presta ajuda: refugiados, solicitantes de refúgio, 

migrantes, apátridas, deslocados internos e retornados.  

As três primeiras denominações são as mais importantes para a pesquisa proposta, o que 

cabe aqui uma ligeira diferenciação. Segundo o ACNUR (2018), refugiado é toda pessoa que 

está [...] fora de seu país de origem devido a fundados temores de perseguição relacionados a 

questões de raça, religião, nacionalidade, pertencimento a um determinado grupo social ou 

opinião política, como também devido à grave e generalizada violação de direitos humanos e 

conflitos armados.  

Ainda segundo o ACNUR, migrante é todo aquele que deliberadamente decide se 

deslocar, sem que haja um ameaça real e direta à sua vida; a escolha em mudar-se de cidade, 

estado ou país é própria de cada um (ACNUR, 2015). Por fim, solicitante de refúgio é aquele 

que saiu de seu país de origem, pelo mesmo motivo de um refugiado, ou seja, por conta de um 

fundado temor à sua vida, que deu entrada junto às autoridades para ser reconhecido como 

refugiado, mas que ainda não teve o seu pedido avaliado de forma definitiva (ACNUR, 2018). 

Percebe-se então que dentre estas três categorias, o solicitante de refúgio permanece no que se 

pode denominar de limbo jurídico, já que o mesmo não se encaixa em nenhuma categoria para 

que possa então ser acolhido, que o leva muitas vezes a ficar durante anos em um campo de 

refugiado.  

Esta clara diferenciação que o ACNUR determina entre estas três principais 

denominações acaba por ser maliciosamente utilizada pelos Estados para que estes possam 

fechar suas fronteiras. Isto acontece já que as legislações que regem a política migratória cabem 

a cada Estado definir e aplicar, não devendo então se submeter a leis e acordos internacionais, 

caso os países sejam signatários. Desta forma, como mostrou Gabriel Bonis (2017, p.17), vários 

“países europeus vêm incorretamente apontando milhares de refugiados em situação de fuga 

e perigo que tem aparecido em suas fronteiras como uma “crise de migração econômica”, em 
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uma tentativa de se eximir das responsabilidades adquiridas quando assinaram os documentos 

internacionais”.  

    Isto posto, é através da análise deste ainda breve quadro teórico que será possível 

aprofundar a pesquisa acerca da securitização da imigração na União Europeia. Tendo como 

fundo todo um processo político e geopolítico que ocorre no continente desde o fim da Guerra 

Fria, é possível identificar a forma pelo qual estes Estados (Grécia e França) buscaram 

identificar no outro, no imigrante, no solicitante de refúgio, o motivo pelo qual as suas medidas 

securitárias se legitimam e se fazem pertinentes e necessárias, segundo um discurso 

internacional, e como por meio dessas leis é feito o controle desses corpos e vidas relegados a 

viver em campos de refugiados. 
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As normas de direito internacional incorporaram a concepção de direitos humanos de forma 

significativa após a publicação da Declaração Universal de Direitos Humanos158, em 1948. Em seguida, 

as mais variadas matérias relacionadas aos direitos humanos passaram a ser codificadas, tanto no 

âmbito externo quanto interno.  

A ideia de constitucionalização das normas internacionais no que se refere aos direitos humanos 

é crescente. A Constituição Federal de 1988159 trouxe essa abertura ao direito internacional ao assegurar, 

por meio do artigo 5°, § 2º, a abertura à direitos e garantias decorrentes dos tratados internacionais em 

que a República Federativa do Brasil seja parte. 
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A proteção aos direitos fundamentais ampliou-se ainda mais no âmbito interno após a emenda 

constitucional nº45/2004, onde os tratados e convenções internacionais que versassem sobre direitos 

humanos, desde que aprovados por três quintos dos votos, em dois turnos e em cada casa do Congresso, 

teriam status de emendas constitucionais.  

De acordo com entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 466.343-

1/ SP160, os tratados internacionais sobre direitos humanos que não sigam a EC 45/2004 teriam status 

supralegal: abaixo da Constituição, mas acima de toda a legislação infraconstitucional.  

Devido às mudanças no ordenamento jurídico interno e naquele internacional, tornou-se 

necessário a criação de um mecanismo capaz de fiscalizar e garantir a eficácia das normas internacionais 

em ambiente nacional e que permitisse dirimir os conflitos entre esses dois tipos de direito. 

Para satisfazer essa necessidade, institucionalizou-se o Controle de Convencionalidade, que 

Guerra (2017) explica ser um dispositivo jurídico fiscalizador das leis infraconstitucionais que 

possibilita duplo controle de verticalidade, isto é, as normas internas de um país devem estar 

compatíveis tanto com a Constituição (controle de constitucionalidade) quanto com os tratados 

internacionais ratificados pelo país onde vigora tais normas (controle de convencionalidade). Esse 

instituto garante controle sobre a eficácia das normas internacionais e permite dirimir conflitos entre 

direito interno e normas internacionais, podendo ser efetuado pela Corte Interamericana de Direitos 

Humanos ou pelos tribunais internos dos países. 

Mazzuoli (2009) também explica o controle de convencionalidade das leis como sendo a 

compatibilização da produção normativa doméstica com os tratados de direitos humanos ratificados 

pelo governo e em vigor no país. Assim como todas as normas infraconstitucionais que vierem a ser 

produzidas no país devem, para a análise de sua compatibilidade com o sistema do atual Estado 

Constitucional e Humanista de Direito, passar por dois níveis de aprovação: (1) a Constituição e os 

tratados de direitos humanos (material ou formalmente constitucionais) ratificados pelo Estado; e (2) os 

 
160 STF. RE466.343-1/SP. Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=59544. 
Acesso em:20/08/2018. 
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tratados internacionais 'comuns' também ratificados e em vigor no país. No primeiro caso, tem-se o 

controle de convencionalidade das leis; e no segundo, o seu controle de legalidade.  

No tocante ao direito internacional, a ACNUR161 afirma que o posicionamento internacional do 

país nos últimos anos tem demonstrado maior maturidade na sua política de direitos humanos. Dá-se, 

então, uma combinação entre a conhecida hospitalidade brasileira, a tradicional política pacífica do país 

e a adequação destas aos tempos atuais de globalização. O comportamento jurídico do país aponta uma 

sensibilidade no tocante aos direitos humanos, inclusive aos migrantes, refugiados e apátridas.   

A proteção ao migrante tem se tornado tema das mais amplas reuniões internacionais, visto que 

no atual contexto mundial, o fluxo migratório seja ele para fugir da fome ou da guerra aumenta, a 

legislação deve caminhar em consonância para protegê-los e dar maior segurança jurídica. 

Dentre os tratados internacionais sobre direitos humanos observar-se-á neste trabalho em 

especial os tratados sobre proteção ao imigrante, visto a atual crise migratória no Brasil e no mundo. 

No âmbito interno, a legislação sobre o tema já estava defasada, uma vez que o Estatuto do 

Estrangeiro (revogado pela Lei 13.445/17) havia sido produzido e sancionado na época da ditadura 

militar, onde garantir direitos aos estrangeiros não era o principal foco. Por conta das alterações legais 

tanto na constituição quando no âmbito internacional, tornou-se necessário a criação de uma lei que 

viesse sanar as lacunas e especificar os direitos que já vêm sendo abrangidos desde a Constituição de 

1988.  

A lei nº 13.445/17162 (Lei da Migração) sancionada em maio de 2017, reformulou a visão que se 

tinha do estrangeiro ao abandonar a figura do ser indesejável no país, promovendo, assim, a figura do 

migrante, um ser humano com direitos e garantias inalienáveis. 

Regida pelos princípios e diretrizes como universalidade, indivisibilidade 

e interdependência dos direitos humanos, a lei de migração trouxe como principal ponto de inovação o 

 
161ACNUR. Lei 9474/97 e Coletânea de Instrumentos de Proteção Internacional de Refugiados e Apátridas. 4ª ed. Brasília. 
2012. 

162 Planalto. LEI DE MIGRAÇÃO. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2017/lei/L13445.htm. Acesso em: 20/08/2018. 
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foco no tema migração considerando o imigrante e emigrante com base na dignidade da pessoa humana 

e do desenvolvimento econômico e social, em consonância com as diretrizes de proteção internacional 

de direitos humanos, direitos dos migrantes e os princípios constitucionais trazidos com a CF/88. 

A questão problema é verificar se e como o Supremo Tribunal Federal (STF) tem realizado o 

controle de convencionalidade no tocante às convenções internacionais sobre migrações, em específico 

aos casos de extradição de migrantes residentes no país tendo em vista a nova Lei de Migração e a não-

criminalização das migrações como princípio da política migratória. 

Com esse artigo, objetiva-se explicitar o controle de convencionalidade e sua aplicabilidade pelo 

Supremo Tribunal Federal, assim como demonstrar o que está promulgado nas normas internas, sejam 

elas: normas constitucionais, leis e normas provenientes de tratados internacionais. Para tanto, foi 

utilizado o método de pesquisa bibliográfica, documental, legislação, livros e artigos acerca do tema. 
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REFLEXÕES ACERCA DO COTIDIANO DE PESSOAS EM 

SITUAÇÕES EXTREMAS163 
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Diante de sujeitos em situações nas quais perderam tanto do que compunha o seu dia-a-dia, 

podemos pensar, que perderam seus cotidianos. Entretanto, conforme Benetton, Tedesco e Ferrari 

(2003) o cotidiano pode ser interrompido, mas não suprimido. A partir deste estudo entendemos que 

isto se deve ao fato de o cotidiano ligar-se ao sujeito em suas dimensões coletiva e singular.  

Em experiências extremas, como a do deslocamento forçado, notamos haver um esvaziamento 

no cotidiano das pessoas que as vivenciam, quando as atividades que o compõem encontram limites 

em suas expressões.  As atividades significativas e atentas à subjetividade dos sujeitos, facilitam a 

(re)construção do cotidiano e proveem novos significados às marcas, por vezes irreversíveis, que os 

sofrimentos e as situações extremas de vida impõem aos sujeitos. É o que este trabalho revela em sua 

pesquisa, ao se debruçar sobre o rompimento que alguns sujeitos experimentam em seus cotidianos e 

narrar o encontro ocorrido entre uma terapeuta ocupacional residente de um Programa de Residência 

em saúde mental e as mulheres refugiadas na Jordânia; as quais encontram no artesanato a 
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possibilidade de construir novos caminhos para si. Este encontro ocorre em Agosto/2017, durante o 

Estágio Externo¹ realizado no vilarejo de Fuheis, em Amã, capital da Jordânia. 

Trata-se de um relato de experiência nascido como resposta à necessidade de externar o afeto 

gerado por este precioso encontro. Conforme Bondia (2002) “A experiência é o que nos passa, o que nos 

acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o que acontece, ou o que toca.” (p. 21) Os afetos de 

quem escreve estão presentes nesta construção, desenvolvida a partir de dados empíricos e documentais 

presentes no Diário de Campo registrado durante o período do Estágio. 

Utilizamos neste trabalho a contribuição de Agnes Heller (1929) para pensar o cotidiano, bem 

como de Mecca e Castro (2008), Marcolino (2003), Lima, Okuma e Pastore (2011), que também nos 

auxiliam a pensar as atividades, cerne da Terapia Ocupacional. Consideramos a ocupação como 

experiência singular construída por uma pessoa em determinado contexto, envolvendo a sua 

subjetividade (LIMA; OKUMA; PASTORE, 2011) e por “refugiado” consideramos o que o ACNUR 

(2015) define: “(...) pessoas que escaparam de conflitos armados ou perseguições. (...) Para estas pessoas, 

a negação de um asilo pode ter consequências vitais”. 

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) divulgou em 2017 a 

maior estatística já registrada de pessoas forçadas a deixar seus lares: cerca de 65,6 milhões de pessoas 

que vivenciam situação de extrema vulnerabilidade social. Para Saraceno (2011) esta é uma situação que 

constitui importante sofrimento psicossocial, violação de direitos humanos e de cidadania.  

A Jordânia é um país que possui cerca de 6.607.000 habitantes; taxa de pobreza de 14,4% e 13,80% 

de desemprego. Estima-se que 40% de sua população sejam de refugiados; isto é, cerca de 2,5 milhões 

de pessoas. Historicamente é o país do mundo que mais recebe refugiados, e embora os três maiores 

campos de refugiados para sírios encontram-se na Jordânia, a maioria dos refugiados neste país vive 

fora desses campos (UEBEL; MOHAMMED, 2016). 

No Estágio realizado neste período são desenvolvidas frentes de trabalho que buscam o cuidado 

de 1.200 famílias que estão em situação de refúgio e vivem fora dos campos de refugiados; dessas 

famílias, 950 são sírias e 250 são iraquianas. Foi com algumas das mulheres que compõem essas famílias 

e são artesãs que me encontrei. 
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As mulheres artesãs se reúnem durante as manhãs em um apartamento alugado para construir 

peças artesanais como camelos decorativos, carteiras, bolsas, etc. e com essa atividade parecem construir 

novas identidades para si. Quem ensina técnica artesanal é uma mulher que deixou seu país de origem 

antes de a guerra se intensificar por lá e que agora está impossibilitada de retornar. Ensinar outras 

mulheres no projeto possibilitou a ela, segundo sua filha, construir relacionamentos mais felizes com as 

pessoas ao seu redor, bem como ampliou sua rede afetiva e proporcionou novos sentidos para a vida 

de ambas.   

Ao conhecer as histórias das mulheres que perderam papéis para si tão caros, é visível o 

envolvimento neste projeto como o novo que surge diante do caos que emperra, ainda que 

momentaneamente, o movimento da vida. O impacto do deslocamento forçado em suas vidas é radical. 

Essas mulheres jamais retornarão ao que eram antes dele, ainda que recuperem o que fora perdido. No 

entanto, diante de tantas limitações, a experiência com elas revela que através da arte é possível 

construir novos caminhos. Através do uso criterioso, afetivo e compromissado da atividade criam-se 

possibilidades de resistir, criar, habitar e (re)construir mesmo em condições extremas de vida. 

No primeiro encontro que tive com essas mulheres, pintei suas unhas. Recebi nisso muito afeto 

e quando nos faltou o conhecimento da língua, o afeto foi o suficiente. Através do recurso da atividade, 

soube mais sobre as mulheres do que as palavras poderiam contar. Observei em tal atividade potência 

diante da limitação na comunicação verbal e a intensidade da aproximação aqui construída, tornou 

possível estabelecer vínculo e acolher as histórias que diante de mim se apresentariam.  

Percebi, conforme Mecca e Castro (2008), que muitas atividades podem deixar de ser 

entretenimento, possibilitando resgatar o que nelas houver de eminentemente humano (p. 383). 

Apesar do continente de diferença entre nós, com culturas mutuamente desconhecidas, havia 

algo capaz de dissolver a diferença que há entre mundos humanos. Era possível estarmos próximas e 

disponíveis naquele encontro, tocar a mão e tocar a vida umas das outras. Aprendi ali sobre afeto, 

silêncio e respeito.  

A atividade é capaz mediar a relação com a alteridade e somente faz sentido se em uma “rede 

de relações” (LIMA, OKUMA E PASTORE; 2013; p. 248), o que aponta para seu caráter coletivo. Na 
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experiência com estas mulheres, a atividade serviu para construir uma linguagem muito própria.  Ao 

ouvir suas histórias, vi dor e sofrimento, alegria e esperança. Em meio a tantas perdas, as mulheres 

demonstraram que a perda de pessoas é o que mais fere. A presença de um amor que resiste à tragédia 

estabelece consolo para o coração que perde as paredes de sua casa. Entendi que os valores para uma 

pessoa residem, sobretudo, mas não só, entre os afetos humanos em sua geografia, em seu território.  

Diante de limites tão profundos em suas vidas, as mulheres revelam o quanto o envolvimento 

com este projeto é positivo. Mencionaram certo esvaziamento de seus cotidianos antes de estarem ali, 

marcando a convivência umas com as outras a partir do artesanato como significativo para seus dia-a-

dia. Notei força e coragem em meio ao caos e dor experimentados no deslocamento forçado. As percebi 

construir lugar para habitar, no qual podiam, cotidianamente, exercitar autonomia e ampliar redes 

afetivas.  

É nas atividades diárias, que fazem parte da rotina de cada pessoa, que o cotidiano se apresenta. 

Mecca e Castro (2008) o apresentam, segundo uma leitura filosófica, como algo ligado ao desejo e que 

permite novas possibilidades de ser. Segundo elas, o cotidiano possibilita contornar as experiências 

humanas.  

A partir da limitação imposta a uma pessoa, a rotina pode ser comprometida e o cotidiano 

afetado. É possível que alguém experimente mudança naquilo que lhe era familiar na repetição e 

encontre limites importantes em sua rotina e cotidiano. Nesse caso, o que se compromete são as 

experiências que permitem às pessoas habitar o mundo, pois:  

(...) o cotidiano permanece como pano de fundo que nos dá contorno e direção. Ele é o 

todo dia que se repete e nos dá a sensação de continuidade da nossa existência. O rio 

por onde nossas experiências navegam. (MECCA, CASTRO; 2008; p. 384). 

 

Diante do limite na expressão de tão importante repetição, como no caso das pessoas que 

vivenciam o deslocamento forçado, o que surge no lugar é aprisionador e imposto. Entretanto, a 

repetição quando construída em conjunto e com sentido, pode ser o meio através do qual criamos, os 
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artistas o sabem. Para Mecca e Castro (2008) o paradigma estético representa contribuição importante 

neste contexto. 

Precisamos estar disponíveis na repetição, pois para os contratos que envolvem a vida, a troca é 

necessária. Precisamos do outro na construção do sujeito. Conforme Mecca e Castro (2008) o cotidiano 

“(...) deve se construir com base nas escolhas de cada sujeito e compartilhado numa rede de encontros 

capaz de absorver o que o sujeito puder expressar, a emergência do desejo e do sentido.” (p. 381). 

Novas repetições e movimentações providas de sentido para o sujeito podem ser por ele 

construídas diante da privação daquelas que fizeram parte de sua vida. Existe algo que torna uma 

pessoa capaz de se (re)inventar diante de situações que lhe são limites, algo singular e que é construído 

no encontro com o outro, no encontro com determinado contexto e cultura. Algo que permite ao sujeito 

“estar no coletivo sem perder o que lhe é próprio.” (MECCA, CASTRO; 2008; p. 382).  

Trata-se do cotidiano, sem o qual o sujeito não se constitui. É próprio da condição humana e é o 

que garante a uma pessoa não se perder de si no encontro com a repetição, é o que pode dar sentido à 

existência e constituir espaço para a criação que nasce na repetição e singulariza uma pessoa em seu 

coletivo.   

Ao pensar na dimensão coletiva do cotidiano, encontramos em Heller (1985) a noção de 

‘cotidianidade’, apontada por ela como algo no qual o homem já nasce inserido. Para Heller (1985) há 

uma relação consciente estabelecida entre o indivíduo e a sua comunidade que o permite formar a 

“consciência de nós” (p.37). Heller (1985) afirma que a unidade do indivíduo se dá no diálogo entre o 

que é genérico e o que é particular, sendo isto importante marca da vida cotidiana, que por sua vez tem 

como característica principal a espontaneidade.  

Josgrilberg citado por Aguiar e Hershmann (2014) apresenta a vida cotidiana como algo que “(...) 

envolve a esfera das paixões, dos sonhos, do lúdico, das ações não especializadas dos indivíduos” (p. 

3), o que parece apontar para o lugar que a arte, a catarse e a ciência, mencionadas também por Heller 

(1985), possuem na construção e apropriação da vida cotidiana.  
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Neste sentido, pensamos que a criatividade está articulada ao caráter espontâneo que envolve a 

vida cotidiana. Mecca e Castro (2008) afirmam que o cotidiano inclui o indivíduo na vida em 

comunidade, e os acontecimentos do cotidiano são preenchidos com a criatividade de cada pessoa.  

O cotidiano se apresenta, portanto, como algo que é estrutural e estruturante, que requer a 

presença do sujeito e de seu coletivo, e que chama a atenção para a sua subjetividade, marcando seu 

desejo e sua espontaneidade. Diante das situações que parecem interromper o cotidiano e sufocar a 

rotina ou as tarefas que o compõem, a atenção deve privilegiar o chamamento do sujeito no cotidiano 

que lhe é próprio. O qual é também espaço para expressão de afetos e reconstrução de sentidos. 

O trabalho junto às mulheres em situação de refúgio tem construído importantes espaços 

eficazes na busca pelo desenvolvimento de cada sujeito. O trabalho criativo realizado por elas facilita a 

ampliação de suas redes afetivas, cooperam para a autonomia, e apontam para a cidadania num 

cotidiano possível.  

Em meio ao caos e à incerteza que permeiam a perda significativa daquilo e daqueles que 

colaboram para manter nossas vidas, é possível recomeçar e o recomeço relaciona-se com o que há de 

mais caro à vida humana, com aquilo que é singular e coletivo em cada sujeito: o cotidiano.  

Recomendar o estudo do cotidiano sob uma óptica multifacetada, que considere suas sutis 

expressões, delicadas aparições e as generosas contribuições dos banais fazeres da vida humana para a 

compreensão do sujeito. Propomos uma prática menos tecnicista e mais compassiva. Que convoque os 

sujeitos e busque facilitar sua apropriação naquilo que fazem. Aqui, a arte tem contribuição importante. 

Importa ocupar com sentido o tempo, no objetivo de tecer rotinas ligadas ao singular de uma 

pessoa. A rotina é espaço de criação, no qual o sujeito deve ser facilitado a identificar-se e (re)construir-

se, incluindo nessa construção as limitações que uma circunstância pode impor a ele, as quais tantas 

vezes interrompem a expressão do singular cotidiano do sujeito.  
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1. Introdução  

Os números globais impressionam: de acordo com o relatório anual Tendências Globais de 2018, 

organizado pela Agência da Organização das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), somavam-se, ao 

fim de 2017, mais de 68 milhões de pessoas em situação de deslocamento forçado, em busca de proteção 

por motivo de perseguição, por diferentes tipos de conflitos, violência ou violação de direitos humanos. A 

instituição qualifica esta como a maior crise migratória desde a 2ª Guerra Mundial. 

O movimento de solicitação de refúgio representa, em muitos casos, uma opção para sobrevivência. 

De acordo com a Convenção de 1951, da qual o Brasil faz parte, para solicitar de refúgio em nosso país, os 

proponentes devem apresentar justificativas fundadas em temores de perseguição pela motivação de raça, 

religião, gênero ou opinião política, ou situações de violações de direitos.  

No Brasil, de acordo com os dados do relatório anual Refúgio em Números, do Comitê Nacional de 

Refugiados (CONARE), havia 10.145 refugiados reconhecidos ao fim de 2017, de diversas nacionalidades, 

enquanto constavam mais de 80 mil solicitações de refúgio em trâmite. Recebemos migrantes de diversas 

 
166 Trabalho apresentado na Mesa: Interculturalidade, Educação e Tradições.  
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nacionalidades, sendo que a situação de intenso fluxo migratório venezuelano em Boa Vista - RR, em 

particular, tem sido destaque na mídia por sua intensidade e pelo desafio estrutural que tem desenhado. 

Dada a urgência em ter acesso a serviços básicos no país de acolhimento, refugiados precisam 

interagir e se comunicar com brasileiros, diversas vezes esbarrando em barreiras linguísticas. Segundo o 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), em estudo realizado em 2015, barreiras linguísticas são 

apontadas como a principal dificuldade tanto pelos imigrantes e refugiados quanto pelas instituições que 

os recebem. O cenário atual de encontros entre falantes de diferentes países com necessidades urgentes de 

comunicação estabeleceu diversas situações de contato linguístico e cultural.  

No contexto proposto neste trabalho, entende-se que o contato entre os variados idiomas acontece 

desde a chegada dos imigrantes, em um movimento linguístico que acompanha o fluxo de pessoas. Desta 

forma, o movimento de migração “teve como resultado mudanças no cenário linguístico dos Estados-

nação [...]. Frente a esse inevitável mosaico linguístico os Estados, [...] precisam responder ao desafio de 

atender à diversidade de línguas trazidas pelos sujeitos que as falam” (OLIVEIRA; SILVA, 2017, p. 133). 

2. Metodologia  

A estrutura do trabalho propõe, primeiramente, uma descrição do perfil dos refugiados no Brasil, 

seguido de um panorama geral da situação e das leis que os amparam na chegada ao Brasil, para entender 

quais são as políticas públicas vigentes e as principais dificuldades que enfrentam. Depois de uma breve 

análise da situação de Contato Linguístico e das barreiras linguísticas enfrentadas, exploramos a questão 

do Português como Língua de Acolhimento (PLAc). Para o presente trabalho, adota-se uma metodologia 

qualitativa, fundamentada em pesquisa documental. Por ser um tema atual e com constante mudanças e 

atualizações, muitos dados são extraídos de instituições governamentais e notícias, combinados com 

análise a partir de pesquisa bibliográfica. 

3. Discussão e resultados 

Pereira (2017), em consonância com Grosso (2010), afirma que a barreira linguística é um problema 

comum para quem chega e para quem recebe, causando mal-entendidos e preconceitos. O impacto da falta 

de políticas linguísticas é inegável quando se trata de solicitantes de refúgio. De acordo com Grosso (2007), 

não é novidade que a aprendizagem da língua e da cultura do país no qual os refugiados buscam inserção 
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é de extrema importância, diferentemente de outros alunos que buscam um idioma como segunda língua 

por escolha. Para os refugiados, aprender a língua do país onde estão inseridos é questão ligada à sua 

sobrevivência. 

As barreiras se impõem logo ao chegar no país pela falta de profissionais multilíngues nos 

aeroportos, portos, terminais rodoviários e fronteiras no geral, causando um abismo entre a comunicação 

do interceptor e do receptor (PEREIRA, 2017). Esse abismo compromete a independência do refugiado, 

dificulta a busca por trabalho, o acesso à saúde e demais serviços públicos. Oliveira e Silva (2017) também 

fazem coro com a autora, afirmando que desde a falta de intérpretes e profissionais qualificados na Polícia 

Federal, as barreiras linguísticas impedem acesso aos serviços públicos básicos que são direito do 

refugiado. 

No novo país, considera-se que o “migrante refugiado se encontra submetido, por exemplo, a um 

conjunto de pressões econômicas, sociais e legais que o colocam em uma posição de vulnerabilidade” 

(BARBOSA; RUANO, 2016, p. 323). Precisará, na maioria das vezes ou conforme suas necessidades de 

interação no país, aprender um novo idioma, muitas vezes totalmente novo para ele. Buscará acesso a 

políticas públicas e precisará vencer barreiras linguísticas, burocráticas, financeiras ou de preconceitos. 

A aprendizagem de um novo idioma, do português no caso no Brasil, é essencial para a melhoria 

da qualidade de vida e para a integração dos refugiados. O idioma serve como uma ferramenta de acesso 

a direitos e oportunidades, uma vez que todos os dias“[...] barreiras linguísticas impedem que centenas de 

imigrantes tenham acesso a serviços públicos básicos como saúde e educação” (OLIVEIRA; SILVA, 2017, 

p. 132). 

O ensino de português é tratado a partir de diferentes especialidades, como língua materna, 

segunda língua, língua de herança, português para estrangeiros ou português como língua adicional, 

apresentando implicações próprias na prática pedagógica e no planejamento linguístico. Para Grosso 

(2010), o conceito de língua de acolhimento se aproxima “da definição de língua estrangeira e de língua 

segunda, embora se distinga de ambos” (GROSSO, 2010, p. 74).  Sob a perspectiva do PLAc, os refugiados 

representam um novo grupo de alunos, com particularidades diferentes das de um aluno que busca o 

português como língua adicional por opção. No caso dos que buscam refúgio em outro país, aprender um 
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novo idioma significa “uma nova categoria de investigação que diz respeito às condições necessárias para 

o aprendizado da língua, para além da proficiência: a sobrevivência do refugiado no país que o acolhe” 

(PEREIRA, 2017, p. 119). 

Segundo Pereira (2010), há uma preocupação a ‘desestigmatização’ do refugiado e o principal 

objetivo no ensino de um idioma como língua de acolhimento é o de unir e transpor diferenças por meio 

de ações. Portanto, assim o como país é de acolhimento, a língua também passa a ser de acolhimento e o 

Brasil “passa a ser chamado de acolhimento e os “acolhidos” precisam desenvolver competências para 

atenderem às expectativas sociais próprias e da sociedade que os acolheu” (PEREIRA, 2017, p. 120).  

4. Conclusão 

O domínio do idioma, como aponta a Pereira (2017), em consonância com Ançã (2008), é poderosa 

via de para a integração social, com acolhimento no “seu sentido literal (refúgio, casa, forte) ” (ANÇÃ, 

2008, p. 84). É através dessa via que o refugiado passa a ter acesso também à nova cultura na qual está 

inserido, a fim de compreendê-la e ser capaz de dialogar com a seus costumes, suas tradições e seus valores. 

Dessa maneira, podemos refletir que barreiras linguísticas violam direitos humanos, pois, a partir de 

“perspectiva legal baseada nos princípios dos direitos humanos, quando uma situação envolve 

desvantagens ou discriminações significativas, serviços de tradução e interpretação devem ser oferecidos” 

(OLIVEIRA; SILVA, 2017, p. 135). Garantir o acesso linguístico significa, também, buscar a não violação 

dos direitos humanos, especialmente no que tange grupos vulneráveis. 

A diversidade de refugiados que procuram acolhimento no Brasil forma o que Oliveira e Silva 

(2017) chamam de mosaico linguístico, um contexto que acabar por propiciar situações de intenso contato 

linguístico a cada necessidade de interação. No ensino do PLAc, percebe-se o papel do idioma como 

fundamental no exercício de cidadania. É também através do idioma que o refugiado pode compartilhar 

sua história, sua origem e seus costumes, assim: 

 

[...] eles acrescentam novas visões à vida, trazem vivências e costumes de uma outra 

bagagem histórica e social. Estamos apenas tratando de assimilar diferenças – atitude que 

toda sociedade que preze pela cidadania deve fazer (PEREIRA, 2017, p. 130). 
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A pluralidade cultural é vasta e acredita-se que o Brasil tem a enriquecer com as narrativas de 

migração, o compartilhamento de culturas e o aprendizado de novas realidades e de novos idiomas.  
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O F R Á G I L C U I D A D O F R Á G I L C U I D A D O F R Á 

G I L C U I D A D O F R Á G I L C U I D A D O F R Á G I L C 

U I D A D O 

 

O dia amanheceu cinzento. Como carioca nenhum gosta de constatar, uma frente fria se 

aproximara trazendo consigo o tempo chuvoso. Sair de casa nessas condições só não é sacrifício maior 

que fazê-lo debaixo de um sol de 40 graus, típico da estação que é a cara do Rio de Janeiro: o inferno.   

Ao cruzar o bairro da Tijuca, cuja palavra em tupi significa “brejo”, “lamaçal”, “água suja”, e 

que muito bem condiz com as características topográficas da região, o ônibus em que estou para no sinal 

vermelho. Olho para o lado e me deparo com o que parece ser um comércio falido. Portas de ferro 

 
168  Trabalho apresentado na Mesa: Subjetividades e territórios identitários.   

169 Doutoranda da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 
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lacradas e marquise encardida. No letreiro empoeirado e já bastante gasto devido à oxidação do sol, é 

possível ler “Kalosórisma”. Em grego: “acolhida”, “aconchego”, “ser bem-vindo”.  

Tendo fechado as portas provavelmente como resultado da mais profunda crise econômica que 

já atravessamos, situação que nos acompanha há 4 anos e nos presenteia, no Rio, com a maior taxa de 

desemprego do país, algo em torno de 15% ou, para falar de gente, 1,3 milhão de pessoas, o Kalosórisma 

segue fiel à sua essência etimológica: ele acolhe.  

Debaixo da marquise do comércio falido emerge uma casa. Suas paredes são edificadas por meio 

da estratégica montagem de três caixas de televisões de cinquenta polegadas. Em época de Copa do 

Mundo, essa é a matéria-prima de muitas criações alternativas – resta questionar dentre que opções. Da 

arquitetura à decoração mobiliária. A imaginação humana não tem limites. Casas-caixa, camas-caixa, 

tetos-caixa, cobertores-caixa, caixões-caixa-caixinhas... 

Ali, no meio de uma rua esvaziada, num dia cinzento de frio e chuvisco, no interior da cidade 

que era para ser maravilhosa, ou que o é apenas para um feliz grupo seleto, Kalosórisma abriga mais 

uma família Silva. Tapete na porta, lençóis pelo chão, porta entreaberta. Do lado de fora, o pai tenta 

vender balas no sinal, na vã esperança de que algum dos vidros escuros dos carros que não foram 

vendidos para quitar dívidas se abram à necessidade do outro. O invisível. Do lado de dentro, duas 

crianças pequenas brincam, sob o olhar atento da mãe, que arruma os poucos utensílios de posse da 

família. Lençóis, roupas, cumbucas de plástico e pacotes de fraldas. A efemeridade da vida se mescla à 

efemeridade da casa de papel. De papelão. Olho pro céu e as nuvens anunciam a chegada de mais um 

temporal. Água, bueiros entupidos, lixo, insetos, roedores, doenças... A Tijuca da água suja, já diziam 

os indígenas.  

O sinal abre, o ônibus dá partida. Eu me esgueiro para trás a fim de acompanhar a família até 

onde meus olhos, míopes e marejados, alcancem. No fim do dia, me vejo em minha própria casa. Sob o 

abrigo do frio, da chuva, da insalubridade, do descaso e da invisibilidade. 48 horas depois decido que 

vou descer do ônibus e falar com os Silva. O que vou dizer é desconhecido até mesmo para mim. O que 

é possível falar no encontro com a barbárie?  
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Pego todo dinheiro que consigo encontrar, alguns pacotes de biscoito, duas caixas de leite e faço 

minha baldeação. BRT e a linha 638. Chegando na Tijuca, me deparo com as ruínas do que um dia foi a 

tal casa – nada engraçada. A ausência da família imediatamente coloca em xeque: o tempo da 

necessidade é o agora! Ou, como tanto ouvimos, mas pouco escutamos: quem tem fome, tem pressa. E 

segue em deslocamento... 

Movimento e mudança são concepções que se relacionam àquilo que é perceptível no mundo 

sensível, dentro do que se insere a ideia de ser e devir. Foi Heráclito que primeiro chamou atenção a 

essas questões ao afirmar, como essência do ser, o devir, ou seja, o deslocamento. Assim, é no trânsito 

que nos constituímos a nós mesmos e percebemos o mundo que nos cerca, bem como as pessoas com 

quem dividimos a existência. A imagem do rio que flui incessantemente é importante para Heráclito 

justamente porque ele “só ‘é’ ele próprio enquanto está em permanente mudança” (SCHÖPKE, 2009, p. 

73). É como se tudo existisse na condição da efemeridade. 

Importa, no desenrolar do fio condutor desta reflexão, pensar que nos mudamos desde que nos 

tornamos eminentemente humanos, quando ainda éramos caçadores-coletores. Aliás, mesmo após o 

Neolítico, que marcou a transição do nomadismo para a sedentarização do Homo sapiens, as migrações 

seguiram fazendo parte de nossa história e nos constituindo enquanto seres, seja ela empreendida 

devido à busca por melhores condições para a agricultura, a pesca, a moradia, ou devido à procura de 

emprego e renda, no caso das sociedades modernas e contemporâneas, seja em decorrência de conflitos 

políticos, sociais, familiares, etc., ou mesmo pelo simples desejo do novo. 

Independente dos motivos pelos quais se migre, deve ficar claro que não são braços, enxadas e 

foices que transitam de um lado para o outro, mas seres humanos, com expectativas específicas. 

Preocupar-se somente com os mecanismos de atração e repulsão desse movimento é tentar observar o 

mundo como se se tratasse de um jogo de tabuleiro, no qual as peças se movem de casa em casa sem 

muita singularidade.  

Em outras palavras, falamos de migrações, deslocamento, movimento, mas no fim estamos 

mesmo falando sobre sujeitos e os modos como lidam com as contingências da vida. Mudar-se é, nessa 

perspectiva mais holística, um exercício de constante repensar sobre quem sou eu aqui e agora, e sobre 
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o que faz sentido nessa construção. Essa dimensão de humanidade ajuda a dar rostos aos números que 

integram os estudos sobre migrações, pois desnuda que por trás de cada cifra, há uma história que 

precisa ser ouvida. 

Foi a triste cena do cotidiano carioca, possível de ser presenciada a qualquer hora, em cada 

esquina da cidade, que me despertou a necessidade de trazer ao debate dos que se deslocam uma 

experiência ainda pouco abordada nesses estudos, uma experiência que acaba invisibilizada sob uma 

dupla dimensão: pela condição de se tratar de crianças e pela circunstância de estarem habitando as 

ruas. Se a mudança é prerrogativa de formação do ser, ignorar essa experiência é o mesmo que 

desconsiderar a existência desses sujeitos. 

O par que acompanha as discussões sobre o deslocamento dessas crianças, aqui, é o ato de 

habitar, morar, que coloca em questão a própria função do lar. Transcendendo a ideia de invólucro e se 

constituindo precisamente da substância “secretada pelo morador dentro dos contornos da casa” 

(PALLASMAA, 2017, p.16), esse lar se configura como mediador entre a intimidade e a vida pública. 

Dentro e fora. Fora e dentro. Esse espaço pessoal “expressa a personalidade para o mundo exterior, mas, 

de modo igualmente importante, reforça a imagem que o morador tem de si mesmo e materializa sua 

ordem do mundo” (Ibidem, p.21). Identidade erigida, então, na ondulação das três camadas de papel 

que, tramadas, compõem o papelão. 

Infância. Cultura. Barbárie. Que filosofia é capaz de justificar o injustificável? Quando o mundo 

se reduz a siglas, índices, percentuais e retóricas, são as imagens do cotidiano que reatam nossa 

existência “com o concreto, o tangível, o vivido, o uso. Isso talvez consista em defender os valores 

humanos da vida contra a predominância crescente do abstrato, do factício, do virtual, do alhures. Do 

superficial.” (ROUILLÉ, 2009, p.362). Talvez. 

As reflexões aqui levantadas emergiram da pesquisa que desenvolvo no doutorado e que se 

propõe a conhecer as diferentes experiências de deslocamento e moradia de crianças que, pela vida, vão 

cruzando meu caminho. A partir dessa dinâmica, tenho tido oportunidade de estar com crianças dos 

mais singulares contextos e nas mais diversas formas de transitar: crianças acampadas pelo direito à 

moradia (do Movimento Sem Terra), crianças que lutam coletivamente pelo direito de não se mudar 



 
305 

 

(no Movimento de Atingidos por Barragens), crianças removidas de suas casas (com quem tenho 

contato através do Museu das Remoções), crianças refugiadas (que encontro pelas ruas da cidade ou 

junto à Cáritas), crianças fechando as caixas da mudança (quando seus pais decidem se mudar) e 

crianças que, por habitar as ruas, se deslocam continuamente (sobre as quais propus a presente 

reflexão). 

O que as aproxima diante de experiências tão distintas é, além do fato de viverem sua própria 

infância, o dado concreto de o fazerem num contexto temporal constituído pela pior crise econômica 

que já atravessamos – o que acaba por forçar todos os indivíduos não ricos a reorganizar por completo 

suas vidas, buscando melhores condições de existência-resistência. As discussões sobre moradia se 

inserem nesse meandro justamente por se tratarem das questões mais imediatas pelas quais os sujeitos 

decidem se deslocar: sobrevivência. 

A proliferação de histórias como essa nos coloca diante da necessária assunção de nossa própria 

desgraça: vivemos hoje a retomada de padrões político-econômicos que nos arrastam de volta às 

entranhas da miséria social da década de 1990 – refletida também nas muitas formas de morar que vão 

circulando pelo nosso país (FERRARO, 2005) e que desnudam experiências que se diferem em muito 

das que erigimos em nossas idealizações – construídas no interior de concepções burguesas sobre o que 

deve ser “casa de criança”. 

Finalizo com uma última provocação quanto ao título desse texto: La Casa de Papel é uma série 

de televisão espanhola. Talvez não a mesma televisão cuja caixa serviu de parede à casa que vi da janela 

do ônibus. Talvez. Na série, bandidos invadem a Casa de Moeda da Espanha a fim de imprimir bilhões 

de euros. No cotidiano, e no trocadilho, o papel do dinheiro cede lugar ao papelão das caixas que 

comportam produtos por ele comprados – e que imprimem, na fisionomia da cidade, bilhões de 

contrassensos, capturados pelo olhar de quem se posiciona a ver a casa cuidadosamente construída. 

Como enxergamos o que vemos? 
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Esse artigo organiza as orientações e os avanços iniciais de uma investigação sobre a mobilidade 

de estudantes motivada pelo ingresso em uma universidade pública, em particular, a investigação 

focaliza os deslocamentos interestaduais de estudantes em função da realização de um curso de 

graduação na Universidade Federal Fluminense, em Campos do Goytacazes, norte do Estado172. 

A motivação para tal estudo partiu da minha atuação como docente do curso de graduação em 

Ciências Sociais no referido instituto. Chama a atenção, a situação precária da estrutura física do 

campus, em função de uma expansão da instituição que não se conjugou a uma adequação 

correspondente à ampliação realizada. A UFF goitacá tem história, começa a existir na década de 1960, 

quando foi criado o curso de Serviço Social, ainda como setor regional da Escola de Serviço Social de 

Niterói. Durante décadas, este era o único curso de graduação oferecido. Em 1999, nasceu o Instituto de 

 
170  Trabalho apresentado na Mesa Interculturalidade, Educação e Tradições.  

171 Professora do Departamento de Ciências Sociais da UFF/Campos dos Goytacazes. Email: gimralmeida@gmail.com  

172 Importante ressaltar que esta pesquisa está sendo realizada com a participação de discentes do curso de Ciências Sociais 
na condição de bolsistas de Desenvolvimento Acadêmico, uma modalidade de apoio financiada pela UFF, e voluntários/as. 
Assim sendo, agradeço as reflexões e as atividades que vêm sendo realizadas por Lailson Cassiano da Silva, Pietra Andrade 
Freire de Jesus, Tales Thurler de Azevedo e Yasmin Pimenta de Queiroz. 
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Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional, e no âmbito do Reuni (Programa de Apoio a Planos 

de Reestruturação das Universidades Federais) a UFF goitacá floresceu, passando a oferecer cursos de 

graduação em Ciências Sociais, Ciências Econômicas, História, Psicologia, Geografia, além do próprio 

Serviço Social. Para defensores da democratização do acesso ao ensino superior público, essa expansão 

é, sem dúvida, uma conquista. No entanto, é preciso considerar que a UFF goitacá funciona basicamente 

no mesmo espaço no qual sediava apenas o curso de Serviço Social. Construções provisórias, como 

contâiners, foram instaladas e espaços agregados para dar conta, dentro das escassas possibilidades 

existentes, do aumento significativo da demanda por espaço físico. Mas as lacunas são significativas, 

não há moradia estudantil, nem restaurante universitário, por exemplo, aspectos que como vou 

argumentar, impactam diretamente na qualidade de vida do estudante-migrante da UFF campista. 

Inclusive, como esperado pela própria política expansionista, o perfil do/a discente uffiano está mais 

matizado, sendo composto por jovens de segmentos sociais que, até então, não se faziam presentes na 

universidade pública brasileira. 

 Esse prólogo vem para contextualizar o interesse e o enfoque deste tema que apresento nesta 

comunicação. Considero-me uma migrantóloga, ou seja, uma pesquisadora dedicada ao tema, mas com 

foco nas migrações internacionais. Entretanto, minha prática como docente me levou a ter um olhar 

diferenciado para estes/as estudantes migrantes. Pois além dos desafios que advêm do deslocamento 

espacial, esses jovens encontram uma série de precariedades objetivas, que se somam a precariedades 

subjetivas. Esse contexto me instigou a investigar como essa mobilidade foi idealizada, projetada e 

experimentada. 

A dimensão que atravessa a criação e a realização de projetos migratórios tem se colocado para 

mim, desde a pesquisa que realizei no âmbito do meu doutoramento, como sendo de crucial relevância 

epistemológica e teórica acerca dos estudos migratórios. Pensar sobre criação e projeto de migração 

significa se perguntar sobre a gênese de uma motivação para se deslocar no espaço (físico e simbólico), 

investigar os esforços empreendidos para realizar este deslocamento, bem como compreender as 

percepções dos agentes sobre esta experiência.  

Já faz algum tempo que tenho me dedicado a refletir teoricamente sobre projetos migratórios 

(ALMEIDA, 2014). Na perspectiva que tenho trabalhado, duas referências foram essenciais: Velho 
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(1999) e Ma Mung (2009). A noção de projeto me parece valiosa porque permite conciliar as 

possibilidades individuais com os constrangimentos estruturais, funcionando como uma ligação 

“macro-micro”. A Sociologia sempre teve uma relação intrínseca com o chamado debate entre “ação” 

versus “estrutura”, cuja motivação é refletir sobre a natureza dos elementos estruturantes da ordem 

social, e postular as indagações se estes condicionantes seriam “dados” por estruturas mais amplas e/ou 

“construídos” pelos indivíduos e sua agência, através das práticas e relações estabelecidas 

(ALEXANDER, 1987). E, nos estudos migratórios, essa polaridade também tem despertado o interesse 

de diversos autores (BAKEWELL, 2010; FAIST, 2010; MASSEY et al., 1998; PEIXOTO, 2004). Ao que 

parece, os estudos migratórios também estão diante do desafio teórico de buscar uma síntese entre as 

abordagens macro e microestruturais. 

É justamente por esse aspecto que a noção de projeto migratório teria um uso heurístico e, 

possivelmente, epistemológico. Tanto Velho (1999) como Ma Mung (2009) apontam para uma noção de 

projeto que ajuda a explicar a seletividade de ações, como indivíduos que compartilham de contextos e 

posições sociais similares nem sempre agem da mesma maneira, quando diante dos mesmos fatores e 

experiências “objetivas”. Mas qual a relação destas reflexões com os/as alunos/as que vieram de outros 

estados da federação estudar na UFF goitacá? 

Em primeiro lugar, há uma série de condicionantes macroestruturais que nos ajudam a 

compreender estas mobilidades. De acordo com as estatísticas disponibilizadas pelo Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, as matrículas em cursos de Graduação presenciais, 

em instituições públicas de ensino, registradas em 2000 foram de 887 mil. Em 2016, esse número foi de 

1 milhão e 867 mil. Este crescimento no número de discentes matriculados em curso de graduação se 

fez em consonância com as novas formas de ingresso, o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e o 

Sistema de Seleção Unificada (SISU), que foram adotadas por um número significativo de instituições 

públicas, diminuindo ou mesmo eliminando o ingresso pelo tradicional vestibular.  

De acordo com Ristoff (2014), criado em 2010, o SISU foi resultado de ações do Ministério da 

Educação cujos objetivos eram permitir a substituição do tradicional vestibular. Os benefícios buscados 

focavam a gratuidade, utilizava os resultados do ENEM e, ao mesmo tempo, permitia a combinação de 

critérios que garantissem a efetivação de ações afirmativas no âmbito do processo de seleção para alunos 
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de graduação em instituições públicas. 

A questão é que o SISU é uma ferramenta virtual, e o cruzamento entre vagas nas instituições de 

ensino com as notas dos alunos no ENEM permite ao/à aluno/a fazer a inscrição online e pleitear uma 

vaga em qualquer instituição pública do país (BARROS, 2014).  

Em função desta relativa “facilidade” em pleitear vagas em universidades públicas, ainda que 

distantes do seu local de moradia, a mobilidade de jovens universitários tem crescido significativamente 

nos últimos anos, conforme apontam diversos artigos de jornais, que se baseiam em dados 

disponibilizados pelas próprias universidades ou dados do INEP173, ainda que não haja muito trabalhos 

acadêmicos sobre o tema174. 

No caso da UFF goitacá, cabe dizer que a UFF aderiu ao SISU e, hoje, não realiza mais vestibular. 

Atualmente, em Campos dos Goytacazes, há alunos/as de todas as regiões do Brasil. Uma primeira 

etapa da pesquisa, refere-se a uma sistematização dos dados do sistema interno da UFF que registra o 

endereço de residência no momento da matrícula. Estes números poderão precisar qual é de fato o 

quantitativo desta população. Ainda que a pesquisa se oriente por uma perspectiva qualitativa, entendo 

que esse mapeamento numérico é um caminho importante, inclusive para a identificação das origens e 

para a constituição de um corpus de pesquisa. Isso porque, o objetivo da pesquisa é reconstruir e analisar 

os projetos de mobilidade de jovens estudantes, particularmente daqueles/as que realizaram 

deslocamentos interestaduais tendo em vista o objetivo de fazerem um curso superior na Universidade 

Federal Fluminense em Campos dos Goytacazes.  Assim, os dados da UFF permitirão a identificação e 

a seleção dos/as “estudantes-imigrantes” da UFF/Campos para entrevistas e - grupos focais. 

Considerando o debate feito acima sobre agência e estrutura na migração, o desejo de “estudar 

 
173 Apenas para ilustração, alguns destes artigos: "Sisu estimula ciclo migratório entre alunos", Gazeta do Povo, 09/06/2013; 
“Sisu favorece migração de estudantes entre Estados brasileiros”, Portal Terra, 31/01/2013; “Sisu amplia migração 
estudantil”, Folha de Pernambuco em 27/06/17.  

174 Li (2016) apresenta um estudo quantitativo que analisa o impacto do Sisu para a migração e para a evasão tendo como 
base os dados de ingressantes no ensino superior registrado entre 2006 e 2014. Entre os resultados no que tange a migração, 
o trabalho encontrou que quando o aluno pleiteia uma vaga pelo Sisu, a probabilidade deste se tornar um migrante 
interestadual aumenta em 3% e a de ser um migrante intraestadual diminui em 4%.  
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fora” foi enfatizado por alguns destes jovens-migrantes como elemento de explicação pela escolha feita 

através do SISU. A ampliação dos espaços de vida e a experiência cindida de se sentir dividido entre 

“lá” e “cá” são outros aspectos importantes que me levaram a considerar o uso do termo “migração” e 

“experiência migratória” para pensar tais deslocamentos, ainda que eu reconheça que o avanço na 

pesquisa de campo será fundamental para embasar uma reflexão sobre os próprios conceitos de 

migração e mobilidade (ALMEIDA e BAENINGER, 2013; MENEZES, 2012). 

A opção pelo uso da entrevista semi-estruturada e pela condução de grupos focais está ligada 

ao objetivo de realizar a pesquisa de campo para compreender a gênese e o dinamismo dos projetos 

dos/as alunos/as e, simultaneamente, refletir sobre a condição estudantil universitária tendo em vista a 

vivência da experiência migratória. 

A abordagem qualitativa também se manifesta no interesse de perscrutar a relação entre a 

identidade destes/as jovens migrantes e seus projetos de mobilidade, considerando as barreiras 

geográficas, culturais e financeiras que obstaculizam ou promovem tais deslocamentos. Por último, a 

investigação também pretende discutir os desafios envolvidos nestas experiências migrantes diante do 

ambiente acadêmico, que repercutem tanto no desempenho destes estudantes, quanto na capacidade 

de “adaptação” ao ensino superior. 
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O projeto em questão tem como proposta fundamental abordar o fenômeno da migração 

no cenário contemporâneo a partir de seus atores, as pessoas em situação de refúgio, 

considerando tanto a experiência de sofrimento psíquico quanto os arranjos possíveis criados 

pelos próprios refugiados a fim de suportar as perdas inerentes a esse deslocamento tão 

dramático e ao mesmo tempo tão vital para tantos.   

O termo refúgio é definido como “lugar para onde se foge para escapar a um perigo; asilo, 

retiro” e também como “aquilo que serve de amparo, de proteção”. Podemos, então, constatar 

que o termo carrega em si um duelo entre o perigo e a proteção em nome da sobrevivência, 

uma circunstância difícil de se imaginar pelas urgências e rupturas envolvidas nesse processo.  

Nos últimos anos a movimentação de povos tem aumentado pelo mundo e, atualmente, 

estima-se que haja cerca de 232 milhões de migrantes internacionais transitando pelo mundo 

(ACNUR, 2018). Especialmente no Brasil ainda há pouco material de pesquisa e ações sensíveis 

dedicadas à essa causa e, nesse sentido, consideramos pertinente abordar esse tema que nos 

aponta diversas possibilidades. Como em qualquer situação onde há ameaça a vida, aos 

direitos humanos e à sobrevivência em geral, olhar para as condições materiais de vida torna-

se uma urgência que faz escapar, por vezes, os aspectos mais delicados dessa realidade. Porém, 

uma vivência tão radical como essa nos exige um olhar multidisciplinar em prol de uma 

realidade cada vez mais dramática e presente em nosso tempo.  

A psicologia pode trazer contribuições interessantes para esse campo de estudo uma vez 

que abrange aspectos subjetivos inerentes a experiência que transcendem a materialidade. A 

articulação que propomos entre a abordagem gestáltica e a teoria ator-rede nos permite tanto 

um alcance da dimensão sensível da experiência quanto suas reverberações no coletivo, uma 

vez que nos desloca de uma intervenção predominatemente individualizada e interiorizada para 

um compartilhamento que potencializa uma rede de suporte que nos aproxima de nossa 

humanidade.  
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O fenômeno das migrações não pode ser compreendido de forma simplificada por 

apresentar peculiaridades e envolver pessoas que trazem suas histórias, culturas, expectativas, 

traumas e necessidades. No Brasil, ainda há muito a ser feito em termos de políticas públicas 

voltadas para esse segmento, e trazer esse tema para a universidade cria uma oportunidade de 

compreensão mais ampliada desses grandes desafios políticos e sociais da atualidade. São vidas 

em movimento em direção à rumos involuntários que trazem impactos em todas as esferas e 

exigem reflexões para a formação de conhecimento. Nesse cenário das migrações e direitos 

humanos, interessa-nos a possibilidade de constituirmos uma intervenção que se construa com 

esses atores e não sobre eles.  Segundo Moraes (2010), devemos tomar nossos pesquisados não 

como elementos passivos, mas sim como sujeitos potentes e capazes de produzir efeitos na rede 

tecida na pesquisa. A pesquisa, então, se faz num campo de afetações reavivando o caráter 

dinâmico desse intervir. 

Atualmente desenvolvemos uma linha de estágio no Serviço de Psicologia aplicada (SPA) 

no Instituto de Psicologia da UERJ, em parceria com a Cáritas e recentemente nos articulamos à 

Cátedra Sérgio Vieira de Mello na UERJ. Assim, compreendemos que a pesquisa aqui proposta 

pode nos trazer subsídios fundamentais para a comprensão e, consequentemente, proposição 

de ações inclusivas e de acolhimento às demandas emocionais, afetivas, bem como criar 

condições para a expressão livre e a apropriação da multiplicidade de histórias que compõe esse 

coletivo. Como bem nos aponta Chimamanda Adichie (2012), os perigos de uma única história 

estão no reducionismo e no apagamento das marcas da singularidade e da riqueza de mundos. 

Pensar que o mundo é feito de histórias como nos afirma Eduardo Galeano (2012) nos convida 

a refletir como lidamos com tantas e diferentes histórias que nos atravessam e conectam-se às 

nossas próprias histórias...  

 Em nossas práticas psi, onde articulamos a abordagem gestáltica e a teoria ator-rede, a 

escuta de histórias é, ao mesmo tempo, nosso ofício e nosso desafio. Da pesquisa à clínica, as 

histórias são processos vivos que, muitas vezes, transcendem fatos e constroem desvios que 
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nos provocam deslocamentos. Partindo desse tema tão instigante e atual, pretendemos colher 

as narrativas que atravessam as experiências de refúgio para que elas não fiquem 

estigmatizadas e estereotipadas. Uma história não é estática, e nosso propósito é também um 

caminho de multiplicação. 

Abrir um espaço onde a escuta e a livre expressão sejam as protagonistas, pode criar 

condições para a reconfiguração da experiência de refúgio. Acolher, reconhecer e validar a 

vivência das pessoas em situação de refúgio cria um caminho para o conhecimento dessa 

realidade e a possibilidade de a compreendermos a partir de seus protagonistas. 

Nosso referencial teórico é a abordagem gestáltica, uma abordagem clínica em psicologia 

de inspiração fenomenológica-existencial que entende a pessoa de forma não determinista, 

considerando suas potencialidades e capacidades para estar no mundo em relação. Segundo 

Prestrelo & Quadros (2009), a abordagem gestáltica em seu fundamento dialógico e sensorial, 

mobiliza o sofrimento psíquico para além das palavras, resgatando a dimensão sensível e 

privilegiando o sentir mais do que o explicar. Ao articularmos essa abordagem clínica à teoria 

ator-rede, buscamos parceria de ideias que nos permitam desenvolver uma clínica ampliada 

que se desloque de uma individualidade para o coletivo a partir do compartilhamento de 

histórias.  

Prestrelo, Araujo, Moraes e Marques (2016), ao discorrerem acerca de suas práticas grupais 

apoiadas na abordagem gestáltica, ressaltam a importância do cuidado em sua singularidade 

como dispositivo que se faz numa rede de ações e intervenções. Portanto, buscamos atuar tendo 

como premissa uma escuta que não universalize as histórias embora as compartilhe no espaço 

coletivo. É nesse aspecto que consideramos o grupo como um dispositivo de intervenção 

importante, embora trabalhemos também com entrevistas e acolhimento individuais a fim de 

criar espaços possíveis para as diferentes demandas que emergem nesse campo. Nos propomos 

a acompanhar as narrativas dessas pessoas para que elas possam identificar e significar as 
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próprias questões, deslocando o movimento do sofrimento para a descrição viva do fenômeno, 

preconizada por autores da TAR. 

Como alerta Ferreira (2015), nosso propósito não é, de modo algum, estabelecer uma clínica 

específica para a migração e o refúgio. Longe disso, pretendemos nos aprofundar nessa 

realidade para incluí-la, considerar suas especificidades, reconhecer limites e possibilidades de 

atuação e, sobretudo, aproximá-la do nosso campo de estudos. 

Destacamos a importância do cuidado ao avançar por esse campo, que reivindica a atenção 

e a disponibilidade de integração à geografia desse território, deixando-o atuar sem submetê-lo 

as pretensões da pesquisa e, ao mesmo tempo, estar fundamentalmente presente para conhecê-

lo e reconhecê-lo em suas manifestações espontâneas. Nosso modo de inserção na pesquisa 

buscará uma ação de co-construção desse conhecimento a partir da problematização dos 

atravessamentos e desdobramentos do campo.  

Assim, o objetivo geral deste projeto é discutir o fenômeno das migrações, em especial o 

refúgio, a partir das versões de sofrimento psíquico produzidas por essa experiência, bem como 

reconhecer a potência que ela pode produzir no grupo, considerando os ajustamentos criativos 

realizados por essa comunidade, afirmados nas mais variadas formas de existência produzidas 

tanto em transgressões como adequações ao estabelecido. Nesse sentido, objetivamos também 

ampliar o campo de conhecimento acadêmico na área da psicologia e, consequentemente, da 

formação de seus alunos, para intervenções no campo da migração. Buscamos criar 

dispositivos que ativem o campo, produzindo a expressão de versões acerca do sofrimento 

psíquico entre os refugiados e também colher narrativas acerca da experiência de refúgio, bem 

como os atravessamentos e desdobramento que a compõe. Como dispositivos disparadores 

para essa investigação, elegemos questões apresentadas aos participantes da pesquisa. São elas: 

“Como ele/a vive a experiência de refúgio/migração?”; “O que ele/a identifica como sofrimento 

nesse contexto?” “Que histórias ele/a pode compartilhar acerca dessa experiência?”; “Que 
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expectativas ele/a tem em relação a isso”. A partir dessas questões/dispositivos de intervenção, 

os participantes tem a palavra livre para discorrer sobre o tema e produzir, assim, suas próprias 

narrativas. Nesse sentido,  temos a intenção tanto de identificar os impactos quanto de 

reconhecer as potências advindas dessas vivências extremas. 

 O que viemos constatando com esse trabalho é que,  junto à essa difícil situação de 

refúgio, misturam-se sentimentos e anseios  que já estavam postos nas vidas dessas pessoas, 

trazendo  à tona a dimensão humana que nos afeta e nos (re)une em muitas circunstâncias. 

Ressaltamos também as transformações – e porque não dizer, invenções – que o entrelaçamento 

cultural provoca nessas vidas em movimento, retirando-nos das certezas e estereotipias que , 

não raro, nos deparamos quando lidamos com as diferenças.  

 Esperamos trazer contribuições acerca do tema proposto e que o material produzido 

abra novos espaços de reflexão para uma questão tão atual. Ao escutarmos essas pessoas em 

situação de migração e/ou refúgio e considerarmos suas narrativas acerca do sofrimento 

psíquico e também da potência de suas histórias, acreditamos que possamos produzir também 

uma discussão sobre as formas de reconfiguração da vida e do cotidiano em situações extremas. 

A psicologia como campo de saber e  de conhecimento tem também um compromisso com as 

realidades vivas e não apenas com as fabricadas nos laboratórios, além de formar profissionais 

antenados e sensíveis às demandas de trabalho que se fazem figura, inovando e ampliando seu 

campo de atuação. 
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O quadro de entendimento das migrações (particularmente internas) no Brasil foi estruturado 

em torno da conjugação entre movimentos migratórios e desenvolvimento econômico. No entanto, 

diversos autores têm apontado à limitação explicativa do modelo analítico assentado sobre os processos 

de industrialização como explicação dos deslocamentos: os autores parecem concordar que desde as 

últimas décadas do século XX ocorreram transformações profundas que tornaram mais complexo o 

fenômeno migratório. Isso porque o processo crescente de internacionalização da economia, os impactos 

para a divisão internacional do trabalho, os efeitos da reestruturação produtiva, as novas tecnologias 

de informação e comunicação modificaram substancialmente as relações sociais e espaciais, interferindo 

em deslocamentos internos e internacionais de forma superposta.  

Este artigo organiza reflexões convergentes, ainda que oriundas de duas experiências distintas 

de pesquisas: uma de migração interna, outra de migração internacional. Estas investigações têm em 

comum uma intrínseca relação entre teoria e pesquisa, nos dois contextos citados, as autoras 
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encontraram o desafio de repensar as teorias e os conceitos, à luz da pesquisa de campo, buscando 

novos aportes capazes de municiar o entendimento sobre os contextos migratórios investigados.  

O argumento central do texto é que o uso de entrevistas semiestruturadas e a realização de 

etnografias multisituadas são ferramentas valiosas para a produção de dados sobre a mobilidade 

humana, capazes de fomentar interpretações e o desenvolvimento de conceitos fundamentados em 

pesquisas empíricas. O artigo discute as potencialidades do uso destas ferramentas, a partir das 

reflexões que surgiram no âmbito de duas pesquisas de campo, realizadas por diferentes pesquisadoras. 

A primeira foi feita entre os anos de 2011 e 2012, com imigrantes e ex-imigrantes brasileiros/as na França 

(ALMEIDA, 2013) e a segunda, entre os anos de 2013 e 2016, com famílias de trabalhadores rurais 

migrantes no Estado de São Paulo (MACIEL, 2016).  

Nas duas investigações, a ida ao campo mostrou que os migrantes eram envolvidos em uma 

rede de interação social fundada na mobilidade entre seus locais de “origens” e “destinos”. A relação 

mantida com essas espacialidades alimentava projetos de mobilidade e reordenava identidades sociais 

anteriores. Estes aspectos puderam ser registrados em entrevistas realizadas pelas duas pesquisas 

citadas e, em diversas situações, as entrevistas trouxeram elementos, por vezes, obscurecidos aos/às 

sujeitos/as de pesquisa e às pesquisadoras. No caso da pesquisa de Maciel, destaca-se ainda os ganhos 

analíticos advindos a partir da realização de uma etnografia multisituada.  

Há certo consenso na bibliografia, que defende o uso das entrevistas em Ciências Sociais, sobre 

suas potencialidades para o acesso às representações sociais e às opiniões individuais. Considerar que 

as entrevistas permitem o acesso à perspectiva dos agentes, e ver nisso um benefício, coaduna com uma 

orientação epistemológica que legitima as interpretações e os sentidos que os agentes conferem às suas 

práticas. No entanto, isso não significa que estas interpretações e estes sentidos devam ser tomados, tal 

como apresentados pelos/as agentes sociais, como expressão correspondente do real.      

Uma forma de enfrentar este risco potencial é reconhecer a situação da entrevista e a relação que 

ela estabelece entre o/a entrevistador/a e o/a entrevistado/a. Isso porque os aspectos que podem tornar 

as entrevistas metodologicamente frágeis em função se seus vieses.  
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Particularmente no que tange à compatibilização entre a história pessoal e a condição migratória, 

é recorrente demandar que o/a entrevistado/a fale sobre seu desejo de emigrar, sua relação com o 

destino. No entanto, não podemos ignorar que estas “explicações” foram provocadas pela situação da 

entrevista. Desta forma, o “sempre” quis emigrar ou o “nunca” pensei nisso, passam a ser entendidos 

dentro das narrativas e das produções de sentido realizadas pelos/as agentes, mas que se mostram no 

mínimo insuficientes para entendermos como e porque os projetos migratórios se realizaram. Estas 

motivações e justificativas particulares só se explicam e se realizam na vida social dentro de um campo 

de possibilidades (VELHO, 1999). 

O/a migrantólogo/a pode ainda, ao sistematizar os dados qualitativos recuperados pelas 

entrevistas, produzir interpretações sobre a experiência migratória de indivíduos e grupos familiares, 

sendo que isso permite verificar as tendências de mobilidade ou (i)mobilidade, as mudanças nas 

relações sociais e familiares, os impactos para as condições profissionais ou de trabalho, investigando, 

outrossim, a forma como os migrantes constroem suas experiências no decorrer de suas vidas 

cotidianas.  

No caso da pesquisa de Maciel (2016), o trabalho de campo foi realizado em várias etapas, tanto 

no município de Matão/SP quanto em Jaicós/PI. O objeto indicava a necessidade suprema de uma 

análise bifocal (HIRAI, 2012) e muitas vezes, multilocal (MARCUS, 2001), considerando que além de 

Matão e Jaicós os migrantes apresentavam em suas biografias outros deslocamentos. Outras cidades do 

Estado de São Paulo, como a própria capital paulista. “São Paulo mesmo” – em referência a cidade de 

São Paulo – era apresentada como um local para onde também podia se “correr”, em caso de 

necessidade, pois o trabalho na construção civil não era considerado menos duro que as colheitas da 

laranja e corte de cana-de-açúcar.   

Marcus (2001) esclarece que, em uma economia capitalista baseada em um sistema mundial, as 

investigações podem ser realizadas de maneira a considerar várias pontas de uma rede mais ou menos 

integrada de relações sociais. Assim, os estudos multilocais constroem, sobretudo, uma narrativa sobre 

o sistema mundo. A abordagem multilocal tem sido, então, desenvolvida por vários estudiosos cujas 

preocupações se voltam para as migrações, a circulação dos objetos, processos globais e locais e 

produção cultural no mundo contemporâneo. 



 
323 

 

A partir da pesquisa empírica de Maciel (2016), foi possível verificar que a migração de 

piauienses para São Paulo, e atualmente para o interior de São Paulo, se insere em um movimento maior 

e dinâmico que engloba múltiplas trajetórias familiares; é um processo desencadeado há pelo menos 

três gerações de migrantes, atravessado por mudanças econômicas e sociais em âmbito nacional e 

regional.  

Para captar toda a dinâmica deste processo social, foi necessário fazer idas e vindas ao campo, 

reconstruir múltiplas vezes as mesmas trajetórias em diferentes momentos da pesquisa de campo e 

construir a análise de modo a não individualizá-las, relacionando-as entre si, considerando também que 

o tempo ou a distância dos eventos constrói, reconstrói e destrói as lembranças.   

O entendimento do processo migratório entre os municípios citados passou necessariamente 

pela reconstrução dos caminhos e descaminhos que levaram sua população a traçar suas trajetórias 

migratórias vinculadas a espaços de vida longínquos de sua terra natal.  

Em resumo, portanto, nosso intuito é demonstrar as potencialidades destas ferramentas de 

pesquisa para a compreensão dos projetos e dos processos sociais da migração, na medida em que estas 

abordagens favorecem a recomposição da complexidade que se reveste as experiências dos 

deslocamentos, sejam eles internacionais ou internos. Reconhecendo as possibilidades e os limites do 

uso das técnicas, as entrevistas, por exemplo, servem como forma de unir informações sobre os projetos 

e os processos migratórios, partindo das experiências dos sujeitos que migraram. E isso, ajuda o 

pesquisador buscar as motivações (por que emigrar) e possibilidades e constrangimentos (por que 

naquele momento e porque para aquele destino) envolvidos no processo, como destacado por Knowles 

(2017) a ideia de fluxo migratório pode ser irreal expressando uma facilidade muitas vezes inexistente. 

Assim, as jornadas migratórias (KNOWLES, 2017), que podem conjugar solidariedade, disputas, 

constrangimentos e coerções podem ser representadas nas falas dos/as  migrantes, e melhor entendidas 

pelo olhar atento do/a pesquisador/a no “estar em campo” nos diferentes espaços da migração.  Deste 

modo, as etnografias multisituadas, unidas às entrevistas auxiliam o/a migrantólogo/a na discussão do 

processo social, carregado de especificidades, idas e vindas e direções incertas. Como argumentamos 

no trabalho, não se trata de desconsiderar os aspectos macroestruturais envolvidos na migração, nem 

atribuir ao indivíduo todo poder de orientação. A complexidade do processo migratório não pode ser 
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explicada unicamente por motivações subjetivas captadas pelas técnicas discutidas, ainda que o 

indivíduo venha a organizar dessa forma sua experiência. Mas, é necessário ter a consciência que as 

experiências individuais apreendidas qualitativamente revelam aspectos da estrutura se assim forem 

analisadas e consideradas. Seguindo as orientações metodológicas de Norbert Elias, sociólogo alemão, 

“é necessário desistir de pensar em termos de substâncias isoladas únicas e começar a pensar em termos 

de relações e funções” (ELIAS, 1994, p. 22), para este aspecto as técnicas qualitativas mostram-se de 

grande serventia aos estudos migratórios, tanto no que se refere à compreensão dos fluxos (origem e 

destino), como para perscrutar a experiência do migrante, o que toca sua relação com a sociedade de 

origem e destino, as ancoragens identitárias e os projetos futuros de (i)mobilidade. 
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A NOVA LEI DE MIGRAÇÃO BRASILEIRA184 
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A Lei 13.445, de 29 de maio de 2017, entrou em vigor em novembro do mesmo ano. Este trabalho 

busca compreender o impacto da lei no ordenamento jurídico brasileiro. Para isso, foi analisado tanto o 

estatuto do estrangeiro – que estava em vigor no momento inicial da pesquisa – quanto o a nova lei, 

bem como seu projeto inicial e mensagem de veto do presidente da república. 

O trabalho parte da premissa de que – no estado democrático de direito – a positivação de 

direitos é a primeira parte de um processo de garantia de direitos fundamentais que se aperfeiçoa com 

ações práticas – as chamadas políticas públicas. 

A Lei trata, dentre outros tipos de migração, do refúgio, objeto de recente e grave crise 

humanitária relacionada com o deslocamento e subsequente acolhimento de grande número de pessoas 

em situação de vulnerabilidade. Para compreender a nova Lei de Migração, o trabalho parte de uma 

análise do processo legislativo que culminou na aprovação da lei em todos os seus aspectos e as suas 

inovações dentro do cenário brasileiro. 

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 tem como um de seus fundamentos a 

dignidade da pessoa humana (art. 1°, III), valor norteador da aplicação do Direito no país. A 
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Constituição estipula que as relações internacionais do país devem reger-se, dentre outros, pelos 

princípios de prevalência dos direitos humanos (art 4°, II) e de concessão de asilo político (art. 4°, X). 

Além disso, estabelece a igualdade de direitos entre brasileiros e estrangeiros no país (art. 5º, caput), 

salvo em algumas exceções previstas. 

Por meio do Projeto de Lei do Senado (PLS 288/2013), do senador licenciado 

Aloysio Nunes Ferreira, foi proposta a nova Lei de Migração com a finalidade de substituir o Estatuto 

de Estrangeiro (Lei 6815/1980) adotado durante o regime militar. O texto já havia sido aprovado em 

2015 no Senado e remetido à Câmara dos Deputados. Em dezembro de 2016, retornou para a análise do 

Senado. Finalmente, em 25 de maio de 2017, a nova Lei de Migração foi sancionada com uma série de 

vetos. 

Segundo o relator do texto, o senador Tasso Jereissati, a antiga lei era defasada e enxergava o 

migrante como uma ameaça, alguém que somente seria aceito na sociedade se trouxesse vantagens 

econômicas, sem receber contrapartida pela contribuição ao desenvolvimento no Brasil. O novo texto 

gera também uma grande expectativa para os vários refugiados que chegam ao Brasil, pois garantirá 

que eles tenham os mesmos direitos dos cidadãos brasileiros. A legislação define os direitos e deveres 

do migrante e do visitante no Brasil, regula a entrada e a permanência de estrangeiros, estabelece 

princípios e diretrizes sobre as políticas públicas direcionadas a esses grupos e estabelece normas de 

proteção ao brasileiro no exterior.  

Dessa forma, o projeto coloca o Brasil em uma posição de vanguarda em questões migratórias. 

Para que a inserção de alguns tipos de migrantes, tais como os refugiados, seja viável é necessário 

propiciar o acesso a serviços e oportunidades de empregos, assim como a aceitação dos refugiados em 

termos de interação social, e aquisição de direitos, inclusive políticos. Infelizmente, acontecimentos 

recentes demonstram o oposto, ainda que após a vigência da lei. Tal fato – a postura de cidadãos 

brasileiros com a chegada de refugiados venezuelanos – aponta que o direito não tem tanta influência 

no plano sociocultural quando se trata de matéria de Direitos Humanos. 

No entanto, a nova Lei de Migração avançou no Congresso Nacional em um 

momento peculiar da conjuntura política brasileira e, principalmente, em um contexto geral adverso em 
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que predominam retrocessos legislativos em matéria de direitos humanos. Contou notadamente com 

um esforço suprapartidário dos parlamentares e autoridades públicas envolvidos no processo, mas 

também e, sobretudo com a insistência incansável de determinados setores da sociedade civil que 

contribuiu com sugestões concretas e pressionou para aprovação de propostas robustas e garantidoras 

dos direitos humanos. 

Com a discussão sobre a nova lei em voga, a sua análise sistemática foi o método escolhido para 

compreender o acesso de migrantes às políticas públicas anteriormente voltadas para brasileiros natos 

e naturalizados sob sua luz. Entendemos que o acesso se dá, num primeiro momento, através da 

disposição em lei daquele direito, da expectativa dele. Posteriormente o acesso se efetiva através de 

medidas materiais que proporcionem o exercício do direito pelo cidadão. Deste modo o estudo dos 

principais dispositivos relacionados e também da repercussão social do processo legislativo são o foco 

do trabalho, para que posteriormente ele possa ser aprofundado numa pesquisa empírica que partirá 

dos efeitos da nova lei de migração após sua vigência. 

A nova lei da migração, caracterizada como 13.445/2017, foi desenvolvida através de um projeto 

que se propõe a regulamentar a entrada, estadia e saída de pessoas no Brasil, e abordá-la de uma 

maneira revolucionária no país e no mundo. Pela primeira vez, de forma humanizada, procurou-se 

definir os direitos e deveres do migrante e do visitante no Brasil.  

A partir de uma abordagem humanizada, com grande influência das conquistas mundiais em 

relação aos direitos humanos e aos avanços democráticos da sociedade civil, foram também 

estabelecidos princípios e diretrizes sobre as políticas públicas direcionadas a esses grupos. Em 

destaque, baseado no princípio do contraditório e da ampla defesa, temos a garantia do acesso à 

assistência jurídica gratuita, com atuação obrigatória da Defensoria Pública, em casos de detenção de 

migrantes nas fronteiras - extinguindo a possibilidade de deportação imediata pela Polícia Federal. 

Além disso, matérias que costumavam ser tratadas por regulamentações regionais e eram exclusivas de 

determinadas localidades, agora tem caráter nacional e são tratadas com força de lei, ou seja, tivemos 

no projeto a normatização da ampliação de vistos humanitários, temporários e de reunião familiar. Em 

referência a combater os ideais do antigo Estatuto do Estrangeiro, com a nova lei os migrantes terão 

garantia à participação e manifestação política. 
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Ao todo, 151 organizações enviaram ao Presidente da República o pedido de que não vetasse 

nenhum artigo sequer do projeto aprovado na Câmara dos Deputados. Dentre os argumentos para a 

sanção do texto integral destacam-se aqueles que tratam do processo democrático que foi a construção 

do projeto de lei junto da sociedade civil e também que a nova lei de migração, ao revogar o estatuto do 

refugiado faz valer o que fora previsto na Constituição Federal de 1988. Para estes grupos a nova lei 

deixa de lado a perspectiva de que o imigrante é uma ameaça à segurança nacional e passa a entendê-

lo como um sujeito de direitos e tratá-lo como igual em relação a brasileiros natos e naturalizados.  

A Lei de Migração seria, portanto, uma adequação à Constituição Federal, em 

oposição ao Estatuto do Estrangeiro, lei do período de ditadura vigente até o ano de 2017, que trata o 

imigrante como problema de segurança pública. Por outro lado, em defesa da segurança nacional e da 

soberania do povo brasileiro, houve apelo de determinadas instituições e organizações da sociedade 

civil para que o Presidente da República vetasse determinados pontos ou até mesmo a totalidade do 

texto aprovado democraticamente pela Câmara dos Deputados.  

A Advocacia-Geral da União, o Ministério da Justiça, o Gabinete de Segurança Institucional do 

Presidente da República e também a Casa Civil sugeriram determinados vetos que foram acolhidos pelo 

Chefe do Executivo. Não cabe afirmar que por causa dos vetos, Lei de Migração se tornou inútil ou 

então um retrocesso. O Brasil continua em posição de vanguarda na proteção dos direitos do migrante. 

Porém os vetos representam o que restou da ideia presente no Estatuto do Estrangeiro, visto que são 

basicamente pautados na ideia de segurança nacional e soberania do povo brasileiro em relação a 

estrangeiros. No exercício dos poderes que lhe confere o art. 84, IV da Constituição Federal, o então 

Presidente da República tornou público o Decreto 9.199, de 20 de novembro de 2017. 

Apesar do longo texto, o prazo para consulta pública foi curto e as instituições que apoiaram a 

lei se viram traídas pelo decreto que pode ser considerado contra legem. Destaca-se primeiramente o 

uso da expressão “clandestino” no artigo 172 do 

decreto. Tal expressão pejorativa viola completamente a razão de ser da lei de migração, mais 

especificamente o seu art. 3º, III, que veda expressamente a criminalização da migração. E ainda viola o 

art. 123 da Lei de Migração trazendo a possibilidade de prisão do deportando. 
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O visto temporário para fins de trabalho previsto no art. 14, I, e, da Lei de 

Migração é sem dúvida alguma imprescindível para a elaboração de uma lei sobre 

migração. Isto porque a busca por condições dignas de emprego gera fluxos migratórios para além da 

busca por refúgio. Tal previsão garante que aquele migrante que está em busca de uma vida digna tenha 

acesso às garantias desta Lei, bem como a sua família.  

No entanto, o próprio §5° da Lei de Migração exige a comprovação de oferta de trabalho 

formalizada por pessoa jurídica em atividade no país, a menos que o imigrante comprove titulação em 

ensino superior ou equivalente. Desta feita, o migrante vulnerável e com baixa escolaridade é 

empurrado para a clandestinidade na busca por um emprego. No mesmo sentido, o decreto 

regulamentar se mostra ainda mais rígido no cumprimento desta determinação, dispõe que a oferta 

deverá ser comprovada por meio de contrato individual de trabalho ou contrato de prestação de 

serviços. 

 Assim, só será concedido o visto se for verificada uma relação jurídica de trabalho e não uma 

simples oferta como dispõe a lei. O decreto também resta omisso quanto ao artigo 120 da Lei de 

Migração. Este não se manifesta acerca da Política Nacional Sobre Migrações, Refúgio e Apatridia.  

Assim, apesar de constituir significativo avanço sobre a política migratória 

brasileira, a Lei de Migração recebeu tantos ataques – vetos e decreto regulamentar – que restou 

desvirtuada de suas pretensões iniciais. Este trabalho busca compreender como se materializam tais 

ataques e expor os principais pontos da lei que ainda podem ser considerados revolucionários no que 

se trata de uma política migratória, porém sem deixar de tecer críticas aos dispositivos e à Constituição 

Federal.  
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Neste trabalho propomos apresentar reflexões discursivas sobre algumas formas de designar o 

outro que vem de outros países, especialmente aquele que solicita refúgio, com o objetivo de 

compreender o movimento e o funcionamento dos sentidos produzidos por tais designações em 

determinadas condições de produção.  

Para isto, nos filiamos à Análise do Discurso Francesa de Michel Pêcheux, cujas noções nos 

permitem problematizar os sentidos que estão postos e parecem estabilizados a partir de pré-

construídos que emergem nos discursos sobre e nos discursos de refugiados. 

A partir de sequências discursivas destacadas de transcrições e textos midiáticos, analisaremos 

o funcionamento de designações que significam aquele que precisa migrar e que em situação de 

deslocamento, forçado ou não, é subjetivado por já-ditos sobre o que vem de outro lugar, o que é 

diferente. Nos países que recebem esses migrantes, os dizeres circulam entrelaçando-se em processos 

discursivos que produzem efeitos de sentidos sobre ser o outro, ser o estrangeiro, o imigrante, o 

refugiado. 
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Pensando nos discursos sobre que, em certa medida, intermedeiam os discursos de refugiados, 

este trabalho decorre da motivação e, por que não dizer, da necessidade de problematizar estas 

designações, analisar como elas são materializadas em diferentes condições de produção, considerando 

suas dimensões nos dizeres sobre os sujeitos que se constituem nos e pelos processos migratórios, na e 

pela busca de refúgio em outro lugar. Sujeitos que se subjetivam e são subjetivados de diversas formas, 

mas especialmente a partir de um imaginário de abandono, fuga, deslocamento dito como forçado ou 

necessário.  

Nessa discursividade, na qual a relação com o tempo e o espaço se desloca do ponto de vista 

cronológico e empírico, a subjetivação se dá na relação entre o lugar de onde se vem, os lugares por 

onde se passa, o lugar para onde se vai, e o modo como se vai e se chega. Trata-se de pensar a 

subjetivação daqueles que saem de seus países já significados pela migração, seja ela econômica, 

acadêmica, climática e pela migração que busca segurança e vida digna no refúgio em outro lugar. 

Nestas condições de produção, as construções imaginárias sobre os que se deslocam por novas 

oportunidades de trabalho, muitas vezes convidados por instituições corporativas, ou para estudar, em 

relações de intercâmbio acadêmico, funcionam de forma inversa ao imaginário construído sobre os que 

em seu deslocamento precisam solicitar refúgio.  

Os migrantes econômicos e os acadêmicos podem vivenciar um processo transitório, retornar ao 

país de origem a qualquer momento e são significados com base neste imaginário sobre quem migra 

por essas razões. Ainda que sua estrangeirice seja dita, mesmo que as diferenças apareçam, esses 

migrantes são ditos como aqueles que podem contribuir e agregar valor ao país que os acolhe. Do outro 

lado, os solicitantes de refúgio e os refugiados são significados a partir de uma construção imaginária 

relacionada à fuga e à impossibilidade de permanecer ou retornar ao lugar de origem. Eles são 

significados pela falta de escolha que demanda a caridade daqueles que os recebem. 

Esses movimentos de sair, deslocar, chegar no outro lugar são constitutivos desse sujeito. O 

lugar de onde ele vem não deixa de fazer sentido na posição-sujeito que enuncia, não deixa de produzir 

sentidos nos discursos sobre. Contudo, há diferenças ao se falar de migrantes de distintas 

nacionalidades. E quando eles solicitam refúgio, os efeitos de sentidos produzidos por essas diferenças 

se materializam de forma mais contundente. Sírios são subjetivados de maneiras distintas dos 
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congoleses, que se diferenciam e são diferenciados dos venezuelanos, dos colombianos, dos russos, dos 

ucranianos e por aí seguem os discursos sobre/de refugiados, mobilizando sentidos que deslizam.    

Desta forma, entendemos ser relevante trazer esta questão para pensá-la discursivamente, 

porque observamos que esses movimentos se mostram na evidência, de maneira consistente e 

produtiva.  

Assim, buscamos compreender, através das análises de sequências discursivas que destacamos 

do arquivo de análise, produções de sentidos fortes que escapam e geram ruído. Refletimos sobre este 

lugar que vai além de uma massificação, de uma simples categorização jurídico-institucional-

administrativa para diferenciar-se nas designações estrangeiro, migrante, imigrante, refugiado e outras 

designações que dizem sobre aquele que vem de outro lugar.  

Na discursividade entre lugares, entre ser estrangeiro e estar refugiado, observamos sentidos de 

acolhida para uns e de beneficência para outros em colocações pautadas por razões objetivas, tais como 

as razões climáticas, políticas, as situações de guerras. Quando essas razões são ditas sobre um país que 

já vem sendo significado como um país de terceiro mundo, isto entendido como um fato a partir de 

dizeres que circulam em determinadas condições de produção, recuperam uma “memória discursiva” 

que “[...] restabelece um não-dito que permite ao sujeito a interpretação” (ZOPPI-FONTANA, 2002, p. 

180), pois “todo enunciado − toda fala − é atravessado pelo já dito ou já escutado” (HENRY, 2013[1992], 

p. 163) e aqueles que saem de um país que mesmo antes de uma tragédia é mostrado como um lugar 

que não dá conta de suas necessidades básicas, são ditos a partir de um imaginário decorrente dos 

dizeres que circulam sobre este lugar.  

Quando os veículos midiáticos dizem sobre um país classificado como terceiro mundo, 

mostrando-o na evidência de um fato, como um país naturalizado em sua precariedade, esse fato se 

estende aos que nesse lugar habitam. Trata-se de “uma cadeia de evidências da ordem do fato realizado, 

cunhadas e articuladas em diversas constatações e injunções carregadas de evidências pré-construídas 

inculcadas” (PÊCHEUX, 2014b, p. 8).  

O fugitivo de guerra, no entanto, é aquele que não depende da estrutura prévia do país ou da 

capacidade de sua população, porque já está afetado por algo externo que o obriga a sair. Ao chegar em 
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seu destino, dependendo de onde partiu, de qual país deixou, ele é dito como alguém que veio do lugar 

X e por isso é esperado que ele se comporte da forma Y, tenha capacidade para realizar Z e assim por 

diante. Neste discurso transverso − segundo Indursky (2011), exterior ao discurso considerado que traz 

um implícito que é explícito em outro lugar −, os dizeres sobre sua procedência mostram que há 

diferenças na relação com a origem. A linearização no discurso do sujeito recupera um pré-construído 

afirmado num lugar distinto e que ecoa em um novo dizer. 

 Deixar seu país e a direção dos sentidos produzidos a partir de um imaginário sobre este 

acontecimento, decorrem de razões que são colocadas em um nível objetivo, numa relação de causa e 

consequência. Afinal, “não há ‘fato’ ou ‘evento’ histórico que não faça sentido, que não peça 

interpretação, que não reclame que lhe achemos causas e consequências” (HENRY, 2014[1994], p. 55).   

 Ainda que não consideremos essa relação de empiria do ponto de vista teórico da Análise de 

Discurso, tanto nos discursos daqueles que deixam seus países quanto nos discursos sobre eles, é 

importante analisar como vai sendo construída essa relação de causa e consequência, ou seja, deixou o 

país por causa disso, daquilo...  

 Para aquele que sai, independentemente da causa, ao chegar no outro lugar ele não 

necessariamente quer que o sentido que fique seja o da fuga e o da busca pelo refúgio. Ele pode querer 

ser significado pelo sentido da imigração. Desta forma ele se significa na relação com o outro pela 

estrangeirice, mas, em função de determinados sentidos que passam a ser visíveis para o outro, os 

sentidos se deslocam de estrangeiro para refugiado.  

 Esclarecemos que não se trata de categorização jurídico-administrativa, mas de uma relação de 

atribuição no discurso sobre o outro − o estrangeiro, o refugiado − e no discurso do outro – eu sou fulano, 

do país X... −, compreendendo o discurso sobre com base em Orlandi (2008[1990]) que o explica como 

“uma das formas cruciais de institucionalização dos sentidos” (p. 44) e em Mariani (1998) que o define 

como um discurso intermediário que fala de um discurso de (“discurso-origem”), situando-se “entre 

este e o interlocutor, qualquer que seja.” (p. 60). 

 Para Mariani, o discurso sobre “assume um caráter didático, em que as explicações têm a forma 

causa/consequência, aparecendo pontuadas com exemplos” (ibidem, p. 161). Isto significa direcionar os 
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sentidos por uma construção imaginária sobre os deslocamentos − o ato de deixar o país de origem e 

chegar em outro país −, e fundamentar as razões deste processo na forma causa/consequência.  

 Na relação de atribuição no discurso sobre e no discurso de esse funcionamento discursivo vai 

se tecendo nos processos de subjetivação, ao mesmo tempo políticos e ideológicos, nos quais não há 

fronteiras. 
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Atualmente, existem cerca de 68.5 milhões de deslocados forçados no mundo. O número é o 

maior já registrado desde a Segunda Guerra Mundial. Resultado de perseguições, conflitos, violência 

generalizada e violação dos direitos humanos191. Ao contrário do que se possa pensar, 85% do fluxo de 

refugiados sob mandato do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) foram 

em direção à países em desenvolvimento, o que representa um total de quase 17 milhões de pessoas 

(UNHCR, 2018).  

Em relação ao Brasil, embora o país não esteja entre os maiores receptores de refugiados no 

mundo, é tradicionalmente um país receptor de imigrantes, bem como defensor dos direitos humanos. 

Segundo dados divulgados pelo Comitê Nacional para Refugiados (CONARE) no relatório “Refúgio 

em Números”, o Brasil reconheceu até o final de 2017, um total de 10.145 refugiados de diversas 

nacionalidades192. No total, 33.866 pessoas solicitaram o reconhecimento da condição de refugiado no 

 
189 Trabalho apresentado na Mesa: Subjetividades e territórios identitários.   

190 Mestranda da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ\PPGRI) 

191 Segundo dados do relatório Global Trends Forced Displacement in 2017, dos 68.5 milhões de pessoas: 25.4 milhões são 
refugiados, 19.9 milhões são refugiados sob o mandato do ACNUR, 5.4 milhões são refugiados palestinos sob o mandato da 
UNRWA, 40 milhões são deslocados internos e 3.1 milhões de asilados. Dados disponíveis em: 
<http://www.unhcr.org/globaltrends2017/ >. Acesso em 27 ago 2018. 

192 Desses, apenas 5.134 continuam com registro ativo no país. Isto é, residindo em território nacional, sendo que 52% 
moram em São Paulo, 17% no Rio de Janeiro e 8% no Paraná. Os sírios representam 35% 
da população refugiada com registro ativo no Brasil. Dados disponíveis em: <http://www.acnur.org/portugues/dados-
sobre-refugio/dados-sobre-refugio-no-brasil/>. Acesso em 27 ago 2018. 
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Brasil em 2017. O venezuelanos representam mais da metade dos pedidos realizados, com 17.865 

solicitações. Os estados com mais pedidos de refúgio são Roraima (15.955), São Paulo (9.591) e 

Amazonas (2.864), segundo dados da Polícia Federal (CONARE, 2018). 

A República Bolivariana da Venezuela vivencia, atualmente, uma crise política, econômica e 

humanitária, culminando na saída em massa de sua população, sobretudo, em direção aos países 

vizinhos. A ONU estima que mais de 2 milhões de pessoas já deixaram a Venezuela. O êxodo de 

Venezuelanos já configura um dos maiores movimentos populacionais em massa da história da 

América Latina. Segundo dados do relatório do CONARE, entre janeiro e setembro de 2017, cerca de 

48.500 venezuelanos solicitaram refúgio no mundo, quase o dobro do ano anterior193. Até julho de 2017, 

estimava-se que havia cerca de 300.000 venezuelanos na Colômbia, 40.000 em Trinidade e Tobago e 

30.000 no Brasil em situações migratórias diversas ou em situação irregular194.   

Em relação às solicitações de refúgio dos venezuelanos no Brasil, no começo da crise em 2013, 

registra-se 43 pedidos de refúgio. Em 2014, foram 201 pedidos, em 2015, 822. A partir de 2016 - momento 

de intensificação da crise venezuelana - os números de solicitações começam a crescer 

exponencialmente, atingindo a marca de 3.375. E, em 2017, essa marca chega a 17.865 pedidos 

registrados. No entanto, cabe destacar que apenas 18 nacionais da Venezuela foram reconhecidos como 

refugiados no Brasil, 4 em 2015 e 14 em 2016, de acordo com os dados da Polícia Federal (CONARE, 

2018).  

O aprofundamento da crise política e econômica na Venezuela tem provocado a saída em massa 

de refugiados para países vizinhos na América Latina, inclusive o Brasil. A partir dessa conjuntura, o 

objetivo do artigo é demonstrar através de uma análise teórico-acadêmica os impactos da crise no Brasil, 

com ênfase nas questões humanitárias e transfronteiriças que se aprofundam desde 2016. Para isso, será 

 
193 UNHCR, 2017. Disponível em<http://www.unhcr.org/publications/fundraising/5a0bfff07/unhcr-global-appeal-2018-
2019-americas.htm>. 

194 UNHCR, 2017: As asylum applications by Venezuelans soar, UNHCR steps up response. Disponível 
em:<http://www.unhcr.org/news/briefing/2017/7/596888474/asylum-applications-venezuelans-soar-unhcr-steps-
response.html>. 
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analisado, sobretudo, a crise venezuelana e os desafios enfrentados pelo Brasil no acolhimento dos 

cidadãos em situação de vulnerabilidade, assim como a atuação das instituições nacionais existentes.  

Nesse sentido, o que tem se observado é que a Venezuela segue rumo a uma crise interna cada 

vez mais ampla e violenta. O resultado é a crescente escassez de abastecimento de itens básicos, o 

aumento do desemprego e a perseguição política. Para o Brasil, o que se percebe é que um dos 

problemas principais é a falta de estrutura para abrigar a todos os refugiados que chegam nas cidades 

fronteiriças, principalmente em relação ao sistemas de saúde, alimentação e abrigo, bem como a 

ausência de políticas públicas efetivas, contribuindo para perpetuar ainda mais o drama dos 

venezuelanos que aguardam um acolhimento digno no território brasileiro.  

É difícil afirmar com certeza quantos vieram para o Brasil. A polícia federal estima que foram 

cerca de 40 mil, somente este ano. Esse número corresponde a aproximadamente 10% da população 

local, provocando uma espécie de crise regional em Roraima, estado com infraestrutura frágil que tem 

sido a principal porta de entrada no país (SANTORO, 2018; NETO, 2018). A consequência é o aumento 

da violência e a discriminação do nacional para com o estrangeiro. Atos xenofóbicos já fazem parte do 

cotidiano roraimense.  

Embora, o Estado brasileiro não seja o principal destino de migrantes venezuelanos se 

comparado com outros países da latino americanos, é fundamental compreender os impactos do 

crescimento significativo na mobilidade humana, a fim de aprimorar as políticas, legislações e a 

governança institucional, considerando que o cenário atual aponta para um aumento do fluxo de 

venezuelanos, evidenciando que os efeitos da crise transpõem os limites territoriais do país, tornando 

urgente e relevante o estudo do tema nas ciências sociais.   

Pesquisas mostram que a partir de meados de 2016, o fluxo migratório terrestre aumentou 

substancialmente na fronteira Santa Elena de Uairén-Pacaraima. Algumas dessas pessoas que chegam 

são imigrantes temporárias. Isto é, voltam para casa após conseguirem juntar algum dinheiro ou 

satisfazer as necessidades mais urgentes que as fizeram atravessar a fronteira. Outras permanecem em 

solo brasileiro, solicitam refúgio ou residência temporária. Grande parte desses migrantes chegam no 

país em busca de melhores condições de vida, em sua maioria homens e jovens. Estes geralmente, 
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partem para outros Estados como o Amazonas e São Paulo. Entretanto, a maioria permanece no estado 

de Roraima devido a proximidade e a possibilidade de contato com os familiares que permanecem na 

Venezuela. Tal fato representa um desafio para o Brasil, enquanto signatário dos principais tratados de 

Direitos Humanos internacionais e, deve ser encarado como uma questão humanitária195. 

Certamente, o aumento expressivo no fluxo de refugiados tem reflexos em países, que até então, 

sobretudo por questões econômico-sociais, não se apresentavam atrativos para esses imigrantes 

forçados, como o Brasil. O Estado brasileiro por muito tempo manteve-se praticamente fora da rota dos 

refugiados do mundo. Hoje, considerando o aumento dos conflitos e o fechamento de diversos países 

de destino dos refugiados, tem se testemunhado, um significativo aumento no recebimento de pessoas 

que temem retornar a seus países de origem, o que gera novos desafios e a necessidade de se repensar 

uma política efetiva para o enfrentamento da crise (NEGRI, 2017).  

É importante compreender o contexto interno vivido pela Venezuela, sobretudo, desde 2013, 

que originou a conjuntura que se constata hoje e como isso deu origem a uma fuga em massa da 

população, transformando o país que historicamente foi um destino de acolhida, ao receber refugiados 

das ditaduras vizinhas e imigrantes que buscavam uma vida melhor, atraídos pelas oportunidades na 

exploração do petróleo, para um país de origem. Desde a morte de Hugo Chavéz, em 2013, o modelo 

bolivariano vem sofrendo desgastes visíveis, em meio ao acirramento da oposição, e se intensificou 

ainda mais com a derrota do Governo Maduro nas eleições parlamentares, em dezembro de 2015. Soma-

se à isso, o esgotamento do modelo econômico adotado pelo país, afetado pelos impactos da crise 

financeira e global e pela baixa dos preços internacionais do petróleo. A economia venezuelana é quase 

em sua totalidade baseada na exploração do petróleo, representando mais de 90% das exportações do 

 
195 Essa migração, muitas vezes, não encontra no refúgio o melhor instituto para a sua permanência no país. Apesar de 
muitos se enquadrarem no quadro de refúgio em virtude da perseguição política e violações dos direitos humanos, muitos 
têm vindo para o Brasil por conta da crise econômica. Contudo, os venezuelanos recorrem a esse procedimento pela 
gratuidade do pedido de refúgio. E pela facilidade no acesso à documentação, já que ao solicitar o refúgio, o solicitante 
recebe imediatamente um protocolo que permite a sua permanência regular no Brasil, funcionando como uma espécie de 
identidade e permitindo acesso à documentação como carteira de trabalho. Essa situação é agravada pela incapacidade do 
governo brasileiro de oferecer outra alternativa para os venezuelanos, por isso é imprescindível que as autoridades 
reconheçam a situação de inconsistência econômica dessas pessoas para acolhê-los de forma humanitária (CREVILARI, 
2017). 
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país. Desse modo, como será visto mais detalhadamente ao longo desta pesquisa, segundo Santoro 

(2018), pode-se dizer que o governo de Maduro é caracterizado pelo colapso econômico, crescimento de 

tensões políticas e por fortes violações de direitos humanos196. O artigo, portanto, se propõe a analisar 

a conjuntura interna da venezuela e as consequência da crise política e econômica para a população a 

fim de contribuir para a compreensão dos principais efeitos no território brasileiro da crise venezuelana.  
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O Brasil, ao longo de sua política externa, vem propagando diretrizes baseadas no 

multilateralismo, na cooperação, na defesa dos direitos humanos, na construção da paz, na adesão aos 

regimes internacionais , visando a mudança da imagem internacional do país nessa área, diante das 

denúncias de violações de direitos humanos no âmbito interno. Dessa forma, o país engajou-se cada vez 

mais com questões humanitárias, consolidando o rótulo dado pela ACNUR (2003) de ator vanguardista 

no regime internacional de proteção aos refugiados. Contudo, algumas diretrizes e posicionamentos 

brasileiros não correspondem a esse status “evoluído” e merecem uma atenta observação de suas 

lacunas e obliterações no tocante aos refugiados.  

Assim sendo, apesar do Brasil contar com essa posição  considerada “mais progressista” em 

relação ao regime internacional de proteção aos refugiados, o acesso ao procedimento de solicitação de 

refúgio,proteção e integração dos refugiados constitui-se como um complexo processo, circundado por 

diversos entraves e limitações que demandam a contestação e problematização dessas características 

consideradas “naturais” e benéficas do país.   

Com o enfoque no contexto atual de crise migratória venezuelana, observam-se questões 

relevantes a serem consideradas: lentidão e burocratização excessiva do processo de deferimento, 

acolhimento realizado em locais com carentes condições, abordagem voltada à segurança e controle de 

 
197 Trabalho apresentado na Mesa: Mobilidades transnacionais, Territórios e Identidades.  

198 Mestranda em Relações Internacionais pela PUC-RJ. 
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fronteiras— leia-se militarização — ao invés da dimensão humanitária, confusão e incerteza nos 

critérios de deferimento — que ora aceitam a definição ampliada, ora negligenciam a grave e 

generalizada violação de direitos humanos—, dificuldade no acesso ao direito de permanência 

temporária e o direito ao trabalho formal e acesso aos serviços básicos, discriminação e xenofobia. 

Embora os países latino americanos — o Brasil em específico — se comprometam a utilizar a 

definição ampliada de refugiados199, problemas são vivenciados diariamente por esses refugiados, que 

estão em uma situação de extrema vulnerabilidade social e mesmo assim, tem que lidar com ineficiência 

dos procedimentos de asilo, demora na disposição dos governos para proteção e incapacidade da 

legislação existente para assegurar seu reconhecimento como refugiados.Tendo em vista que o Brasil 

tem um discurso contundente contra as condições de vida nefastas que os venezuelanos enfrentam, 

seria coerente utilizar amplamente a “grave e generalizada violação de direitos humanos” como causa 

para tratamento dos refugiados de forma mais efêmera, porém por razões políticas e por determinados 

interesses não divulgados pela agenda brasileira, a nação não anuncia com clareza quantos casos foram 

deferidos usando essa classificação, deixando os indivíduos sem uma resposta prolífica se serão 

protegidos ou não seguindo essa definição.  

De acordo com Severo (2015, p. 54) outro entrave na plena proteção aos venezuelanos consiste 

na lentidão do processo e a dificuldade ao acesso imediato ao procedimento de solicitação de refúgio 

—  com a consequente emissão do protocolo, que garante ao solicitante o direito de permanência 

temporária válida no Brasil e, por conseguinte, o exercício de direitos fundamentais e sociais, em 

especial o direito ao trabalho formal —. Segundo a autora, o migrante encontra entraves burocráticos 

desde a expedição de sua carteira de trabalho até a  previdência social, haja vista a  injustificável 

 
199 Oriunda da Declaração de Cartagena de 1984 — que foi um acordo resultado de um colóquio em Cartagena de Índias, 
na Colômbia em 1984, realizado como reação à crise de refugiados da América Central, ocorrida no início dos anos 80 —, a 
definição ampliada consiste em adicionar,estender a concepção dos riscos e causas que levam indivíduos a buscarem 
refúgio, abrangendo adicionalmente alguns dos efeitos indiretos, como a pobreza, o declínio econômico, a inflação, a 
violência, a doença, a insegurança alimentar, a desnutrição existente em seu país de origem. Embora o Brasil não tenha 
assinado a Declaração de Cartagena de 1984, o mesmo passou a aplicar a definição ampliada de refugiado contida nesse 
instrumento desde 1989, através da Lei 9.474/97 que afirma no seu artigo. Iº inciso III que “será reconhecido como refugiado 
todo indivíduo que: III - devido a grave e generalizada violação de direitos humanos, é obrigado a deixar seu país de 
nacionalidade para buscar refúgio em outro país”(BRASIL, 1997). 
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discriminação na expedição do documento para estrangeiros no país. Além desses problemas, 

quando os venezuelanos chegam ao país, principalmente em Boa Vista e Pacaraima deparam-se com 

superlotação das estruturas de abrigo, escassez de alimentos, problemas quando recorrem ao setor de 

saúde e falta de emprego. Aliado a esses entraves, sofrem com indiferença, ódio e xenofobia de muitos 

brasileiros, como afirma o professor Elói Martins Senhoras à declaração no R7 (2018) “os venezuelanos 

que migraram para Roraima estão sendo tomados como bodes expiatórios de problemas que 

tradicionalmente já existiam na sociedade”. Embora os discursos de tomadores de decisão brasileiros, 

como o presidente Michel Temer, defendam uma “abordagem humanitária” para a questão e ressaltem 

o caráter ativo, benevolente do país,a resposta observada nas cidades que recebem os venezuelanos têm 

aparecido no âmbito da segurança, sendo uma versão anacrônica, moldada por discriminações, 

exclusões e regressos herdados do Estatuto do Estrangeiro de 1980, indo contra os preceitos da 

legislação de 2017, representando respostas militarizadas a dimensões humanitárias. 

O recrudescimento do efetivo do Exército e das equipes da Polícia Federal e da Polícia 

Rodoviária Federal no Estado segundo a Folha de S. Paulo (2018), é mais um sinal do tratamento 

militarizado a uma população vulnerável que foge para o país buscando primeiramente subsistência, 

questão trabalhada por Betts (2013) como  “migração por sobrevivência”200. Um exemplo concreto dessa 

militarização e controle das fronteiras e consequentemente, dos refugiados, ocorreu no dia 5 de agosto 

de 2018 quando o juiz Helder Girão Barreto determinou a suspensão do ingresso e admissão dos 

mesmos pelas fronteiras com o estado de Roraima e afirmou que “é imperioso rechaçar a ideia de que, 

em matéria da imigração, a União tudo pode, e os estados e municípios tudo devem 

suportar”(AGÊNCIA BRASIL, 2018b).  

 
200 Segundo o autor, esse conceito é útil para o entendimento de indivíduos ou grupamentos que estão fora de seus países 
de origem, por conta de ameaças consideráveis às suas existências, ou seja,pessoas cujos direitos fundamentais primordiais 
para a manutenção da vida estão sendo negados ou violados.Nas palavras de Betts “It refers to people who are outside their 
country of origin because of an existential threat for which they have no access to a domestic remedy or resolution. The 
concept does not focus on a particular underlying cause of movement—whether persecution, conflict, or environment, for 
example. Instead, it is based on the recognition that what matters is not privileging particular causes of movement but 
rather clearly identifying a threshold of fundamental rights, which, when unavailable in a country of origin, requires that the 
international community allow people to cross an international border and receive access to temporary or permanent 
sanctuary….. (BETTS, 2013, p.17). 

https://www.sinonimos.com.br/subsistencia/
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Além disso, de acordo com a Agência Brasil (2018 a) um decreto de 01 de agosto de 2018 assinado 

pela governadora de Roraima, Suely Campos, determina a atuação especial das forças de segurança 

pública e demais agentes públicos estaduais para controlar as fronteiras e o acesso a serviços públicos 

básicos, como a saúde e admissão a emergências no Hospital Geral de Roraima. Dentre as medidas 

previstas no decreto, está a autorização para que o posto fiscal da Secretaria da Fazenda em Pacaraima, 

na fronteira, passe a controlar pessoas, bagagens e veículos, de forma a “evitar impactos negativos na 

área de segurança que esse fluxo de refugiados tem levado a cidades do estado”, como afirma Campos 

a  Agência Brasil (2018a).  

Embora a sociedade civil e órgãos como o Ministério Público Federal, Advocacia-Geral da União 

sejam contra essas ações, que posteriormente foram eliminadas, essa situação demonstra a 

discriminação existente no arcabouço político do país, contrariando princípios humanitários que o 

Brasil tão fortemente afirma adotar. Para além de medidas governamentais, a sociedade, como um 

reflexo das comunidades econômicas, políticas também enxerga o refugiado como um outro o que para 

Haddad (2008) deriva do estabelecimento prévio da relação hierárquica entre Estado – cidadão – 

território,na qual esse estrangeiro não se encaixa, sendo considerado, portanto, como um elemento que 

pode enfraquecer essa tríade, ou seja,“nós”, cidadãos nacionais e “insiders”, enquanto por outro lado, 

estão os “outros”, “outsiders”, estrangeiros e diferentes (HADDAD, 2008, p. 47).   

Por conseguinte, esses indivíduos acabam sendo entendidos como criminosos, foragidos e que 

irão superlotar hospitais, escolas, “roubando” postos de trabalho e elementos imprescindíveis para a 

manutenção de uma vida “confortável” dos cidadãos nacionais. Dessa forma, observam-se posturas 

governamentais e cidadãos brasileiros que estabelecem barreiras migratórias a estes fluxos em 

expansão, sejam elas materiais ou psicológicas, recorrendo para xenofobia, discriminações veladas até 

três incêndios premeditados em dias consecutivos a casas de imigrantes,em fevereiro de 2018, que 

segundo o G1 RR (2018) atingiram cinco vítimas, dentre elas uma criança de três anos. Mais 

recentemente, em agosto de 2018, uma manifestação brasileira contra a entrada de venezuelanos em 

Pacaraima resultou em um episódio de violência, no qual brasileiros com bombas caseiras e pedaços de 

paus agrediram,expulsaram e queimaram os pertences de venezuelanos, tendo como “suposta” 

motivação o assalto de um comerciante local que, alegam os brasileiros, foi vítima de um grupo de 
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imigrantes segundo Último Segundo - iG (2018).   Assim sendo, é incoercível salientar 

como aliada a violência institucional,militarização,burocratização, a xenofobia representa mais um 

elemento nessa espiral de desrespeito aos direitos humanos,representando desafios e limitações à 

atuação brasileira.          

Considerações finais 

Para além da necessidade de campanhas de conscientização e exposição do que representa um 

refugiado, do que os mesmos estão fugindo, a fim de transparência e combate à xenofobia, é 

imprescindível um movimento de inserção desses indivíduos, que consiste em um reconhecimento 

como refugiado, bem como de uma abordagem jurídica, econômica e cultural, fazendo como esses 

venezuelanos  sejam vistos como sujeitos ativos nesse processo.     

 Estar de portas abertas para o imigrante, como buscou-se demonstrar, não deveria estar apenas 

em discursos de autoridades políticas, nem em artigos dentro da legislação brasileira,mas também em 

políticas revisionistas e mecanismos de fiscalização e reformulação das mesmas. Sendo assim, a 

construção de uma política migratória brasileira baseada nos direitos humanos deveria estar alinhada 

ao  interesse nacional em construir uma sociedade mais justa, enriquecida pela diversidade humana. 

Há de se exigir coerência de um Brasil que sustenta internacionalmente um discurso progressista nas 

discussões globais sobre migrações para que faça parte realmente das soluções globais compartilhadas 

para os desafios contemporâneos. Ao burocratizar e restringir a regularização migratória e dificultar a 

integração local, não evita-se o deslocamento, mas degrada-se as condições de vida dos refugiados, 

restringindo a vivência de seus direitos universais garantidos pelo ordenamento internacional e 

nacional. 
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