
LUtAS E LUtOS EM 
tEMPOS PANDÊMICOS

DEZEMBRO/2021 | ANO 11 | NÚMERO 30



2 3



5

SU
M

Á
RI

O

Conexão Migrante
Edição 30 - Dezembro 2020 - Ano 11

Diretoria
Thais La Rosa, diretora-executiva

Paulo Illes, diretor-presidente

Edição
Alessandra Cacioli

Design
Dupla Ideia Design

Conselho Fiscal CDHIC
Luiz Bassegio, Luciane Udovic, Manuela Maculet

Equipe CDHIC
Alessandra Cacioli, Andressa Castelli, Brenda Evelyn Mora Gonzales, 
Deborah Esther Grajzer, Eliana Balbino de Araújo, Federico Marti 
da Rosa Fornazieri, Fernanda Paniguel Teixeira, Florencia Salmuni, 

Gabriela Miranda Gavioli,  Isabella Roberta da Silva, Jéssica de 
Oliveira Queiroz, Larissa Ferreira de Abreu Pereira, Manuela Leal 

Santullo, Nathalia Condé Napolitano, Paulo Illes, Raquel Jevarauskas, 
Renata Rossi, Suellen Dias Ciccotti, Thais La Rosa.

CDHIC – Centro de Direitos Humanos e Cidadania do 
Imigrante

CNPJ: 11.233.851/0001-09
Rua Luís Ferreira, 142, Maranhão/Tatuapé

São Paulo, SP
CEP 03072-020

contato@cdhic.org.br

 @cdhic.migrante
 @cdhic_migrante
 @cdhic

www.cdhic.org.br

EXPEDIENTE 06
EDITORIAL
THAIS LA ROSA

08
FRONTEIRAS E 
MIGRAÇÕES
RELATO SOBRE 
MIGRAÇÕES NA TRÍPLICE 
FRONTEIRA (BRASIL-
PARAGUAI-ARGENTINA) 
DURANTE A PANDEMIA
JESÚS RAFAEL 
DELGADO BRAVO

FECHAMENTO DE 
FRONTEIRAS NA 
PANDEMIA: NECESSIDADE 
OU SELETIVIDADE?
RENATA ROSSI 
IGNÁCIO

18
REGULARIZAÇÃO 
MIGRATÓRIA
REGULARIZAÇÃO: UM 
NOVO DESAFIO PARA OS 
IMIGRANTES
HERVENS CERIDOR 

REGULARIZAÇÃO 
MIGRATÓRIA E O CAOS 
INSTAURADO PELO 
STATUS QUO DA POLÍCIA 
FEDERAL: O PAÍS QUE 
USOU A PANDEMIA 
DE COVID-19 COMO 
INSTRUMENTO DE 
CRIMINALIZAÇÃO DA 
MIGRAÇÃO
RAQUEL JEVARAUSKAS

30
XENOFOBIA 
INSTITUCIONAL
O ACESSO DOS 
IMIGRANTES À SAÚDE 
PÚBLICA NO BRASIL
ERNST CASSÉUS 

SITUAÇÃO DO 
IMIGRANTE DURANTE A 
PANDEMIA DE COVID-19 
E A QUESTÃO DA 
XENOFOBIA
JEAN SAMUEL ROSIER

UMA ORDEM 
XENOFÓBICA
ALEXIA SHELLARD E 
ELISANGELA ROCHA

44
MIGRAÇÃO 
LGBTQIAP+
LUTAS E LUTOS: O 
COMBATE CONSTANTE 
ÀS DISCRIMINAÇÕES 
CONTA POPULAÇÕES 
LGBTQIAP+ EM TEMPOS 
PANDÊMICOS
FERNANDA OCANTO

DIVERSIDADES À 
PROVA DE VIOLAÇÕES 
E ADVERSIDADES: 
QUESTÕES SOBRE 
MIGRANTES LGBTQIAP+
ANDRESSA CASTELLI

54
INF NCIA 
MIGRANTE
UM OLHAR SOBRE A 
INFÂNCIA MIGRANTE
TERESA SEBASTIÃO

EDUCAÇÃO PARA ALÉM 
DA FRONTEIRA E OS 
IMPACTOS DA COVID-19 
PARA CRIANÇAS 
VENEZUELANAS
DEBORAH ESTHER 
GRAJZER

PANDEMIA E EDUCAÇÃO: 
UMA BREVE REFLEXÃO 
SOBRE A IMPORTÂNCIA 
DO AMBIENTE ESCOLAR 
PARA AS RELAÇÕES COM 
O TERRITÓRIO
SUELLEN DIAS 
CICCOTTI

Os artigos e reportagens assinadas não ref letem necessariamente a opinião da revista Conexão 
Migrante e do CDHIC, sendo de responsabilidade exclusiva das respectivas pessoas autoras.



7

POR THAIS LA ROSA 

Passados mais de 20 meses da eclosão global da pandemia de Covid-19, 
são inúmeras, e graves, as consequências que extrapolam a crise sanitária, 
e por ela ou em nome dela, infligem pessoas em maior situação de vul-
nerabilidade de forma implacável. Para as pessoas em mobilidade, as po-
líticas e práticas segregacionistas no controle de fronteiras, ao diferenciar 
entradas terrestres e aéreas, são o exemplo primeiro e maior de como vive-
mos sob a égide da xenofobia institucional endereçada a grupos marcados 
racial e economicamente. Ao isolamento forçado e muitas vezes impossí-
vel, e às fronteiras idiomáticas e culturais, somaram-se a exacerbação do 
medo frente às deportações crescentes, a impossibilidade da regularização 
migratória, a fome, a falta de moradia, o desemprego ou situações de 
provisoriedade no trabalho, a dificuldade no acesso aos serviços públicos 
e privados, dentre tantos outros desmandos e perdas. 
E é na reflexão acerca da elaboração necessária e fundamental de tantas 
perdas, bem como das demandas urgentes das tantas lutas, que damos luz 
à trigésima edição da revista Conexão Migrante, que não poderia nascer 
sob outra temática: Lutas e Lutos em Tempos Pandêmicos. De forma 
inédita, porque do luto também nasce a renovação, esta edição busca pro-
mover um diálogo relacional, colocando pessoas migrantes que vivem no 
Brasil no centro da análise acerca cada um dos eixos escolhidos de forma 
representativa às tantas violações infligidas às populações em movimento: 
Fronteiras e Migrações, Xenofobia Institucional, Regularização Migrató-
ria, Migração LGBTQIAP+ e Infância Migrante. São relatos, vivências e 
elaborações a partir do ponto de vista e experiência dos impactos, agravos 
e contextos migratórios em diferentes regiões do Brasil. Em consonância, 
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convidamos também especialistas e pessoas defensoras dos direitos hu-
manos, muitas das quais lutam diariamente a partir das ações, programas 
e atividades do CDHIC, para uma análise dos cenários contemporâneos 
de cada eixo.
Para além disso, pela primeira vez, todos os conteúdos são produzidos e 
publicados no idioma materno de cada pessoa autora. Afinal, o idioma 
é, em si, uma das primeiras e mais sensíveis fronteiras entre nós, pessoas 
viventes em um mundo abundante em barreiras, segregações, escassez e 
violações aos direitos humanos. E é por essa jornada coletiva e múltipla de 
elaboração de tantas perdas, que não nos paralisam, mas que demandam 
um processo de introjeção para que se tornem força e alimento para as 
lutas porvir, que nos permitimos o luto, não (somente) como um lamen-
to, pranto necessário e tantas vezes sufocado no peito de quem não pode 
dar-se ao privilégio de deter-se em dor, mas também, e principalmente, 
como caminho em que nos (re)conhecemos e nos mobilizamos em luta.
A revista Conexão Migrante – Lutas e Lutos em Tempos Pandêmicos bus-
ca, acima de tudo, ser um chamado, um espaço para, por meio da multi-
plicidade de olhares, idiomas, regiões, lutas, desafios, desmandos, dores e 
alegrias de um povo em movimento, olharmos de forma coletiva para o 
porvir, renovação necessária para seguirmos em frente, nunca parados. Em 
meio à maior pandemia que já vivemos, ou no pretenso hiato pós-pandê-
mico, há de se falar em luto, em perdas reais, de tantas vidas, e perdas reais, 
de tantos direitos. Mas há de se falar em luta, porque para aqueles e aque-
las em que a vida se dá para além do território natal, não resta outra opção. 
E para aqueles e aquelas cujos direitos humanos são missão, tampouco.

SOBRE 
THAIS  
LA ROSA
Thais La Rosa 
é psicóloga e 
internacionalista, 
mestre em Resolução 
de Conflitos 
Interpessoais e 
Interculturais pela 
Portland State 
University e  
diretora-executiva 
do CDHIC – Centro 
de Direitos Humanos 
e Cidadania do 
Imigrante.

LUtAS E LUtOS 
EM tEMPOS 
PANDÊMICOS
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FRONTEIRAS  
E MIGRAÇÕES

Com a finalidade de conter a disseminação da Covid-19 , 
governos de todo o mundo implantaram severas medidas 

de controle de fronteiras. No Brasil, foram evidentes as 
diferentes medidas aplicadas aos acessos por via terrestres 

e aéreas, indicando um tratamento mais restritivo a 
pessoas em maior situação de vulnerabilidade. Para traçar 

um breve panorama das implicações das políticas adotadas, 
a revista Conexão Migrante traz o relato de Jesús Rafael 

Delgado Bravo, ativista migrante que atua na tríplice 
fronteira, e o artigo de Renata Rossi Ignácio, coordenadora 

de projetos do CDHIC e mestranda em Direitos Humanos na 
Central European University, em Viena.  
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Atendimentos da Casa do Migrante Foz do Iguaçu
2016 a 2020

Atendimentos (presenciais e remotos)

At
en
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en

tos

Fonte: Casa do Migrante
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7.664POR JESÚS RAFAEL DELGADO BRAVO

RELATO DE MIGRACIONES 
DURANTE LA PANDEMIA 
EN LA TRIPLE FRONTERA 

(BRASIL-PARAGUAY-ARGENTINA) 

fronteiras
Desde que se dio inicio al cierre 
de las fronteras en Brasil, los 
venezolanos no dejaron de bus-
car las formas de entrar al Bra-
sil, por seguir siendo una de las 
mejores opciones más cercanas 
para intentar buscar una salida a 

braban sumas de dinero exorbi-
tantes. Si alguno no conseguía 
sellar entonces se quedaba en la 
ciudad de Foz do Iguaçu a la es-
pera que las autoridades pudier-
an solucionar su problema. Cla-
ro, esta había que considerar que 
algunos casos esperaban en las 
rúas de la ciudad por varios días 

A Casa do Migrante, 
em Foz do Iguaçu, 

registrou mais de 7,6 mil 
atendimentos em 2020.

AS PORTARIAS QUE 
REGULARIZARAM  
ESSA QUESTÃO 
FORAM CONFUSAS

los problemas socioeconómicos 
que se presentan en Venezuela. 
Por tanto, siguieron entrando por 
las llamadas trochas o caminos 
verdes, situación que trajo mu-
chas consecuencias negativas para 
los migrantes venezolanos, a raíz 

de que no podían regularizar su 
situación migratoria, ya que ex-
istían decretos del gobierno brasi-
lero que impedían tal acción. 

Posteriormente, abren la fron-
tera entre Brasil y Paraguay con 
algunas restricciones a las que 

venezolanos, haitianos y cubanos 
que habían ingresado irregular-
mente al país vieron una opor-
tunidad para tratar de regularizar 
ingresando a la aduana brasileña, 
lo que no todos pudieron hacer, 
ya que Se dejó en manos de los 
funcionarios de inmigración si 
permitirían la entrada legal o no. 
Las porterías que regularizaron 
este tema eran confusas, no había 
una buena interpretación por los 
funcionarios actuantes lo que se 
tenía que recurrir muchas veces 
al Ministerio Público para que 
de alguna forma interviniera en 
algunos casos. 

ENTRADAS ILEGALES
Esos casos también alimentó la 
usura y actos criminales de ma-
fias entre venezolanos y brasile-
ros que ofrecían a los migrantes 
venezolanos que habían entra-
do de manera irregular que era 
posible conseguir su sello de 
entrada por esta frontera y co-
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SOBRE  
JESÚS 

DELGADO
Jesús Rafael Delgado 

Bravo é militar da 
Guarda Nacional 

Bolivariana, saindo 
como sub-sargento 
na especialidade de 
Vigilância Costeira 

por 25 anos de serviço 
contínuo de 1990 a 

2016. Diretor regional 
do estado de Nueva 

Esparta da Associação 
dos Evangélicos 

Uniformes da 
Venezuela, capelão do 

Conselho Evangélico 
Pastoral das Forças 

Armadas Bolivarianas 
do Estado de Nueva 
Esparta. Chegou ao 
Brasil com a família 
(esposa e dois filhos 
menores) em janeiro 
de 2018, foi fundador 

da Associação 
Venezuelana de 

Foz do Iguaçu em 
2019. Possui status 

de imigratório de 
refugiado reconhecido.

fronteiras

debido a que los abrigos y casas 
de pasajes en la ciudad son muy 
escasos y no cuenta con la in-
fraestructura de atender familias 
enteras. Hubo momentos en que 
los funcionarios de migración 
brasileña detectaron el tema de 
las mafias organizadas y restring-
ieron más las entradas. Si no era 
verificable que venían de manera 
legal del Paraguay, entonces era 
los funcionarios de migración 
paraguaya que exigen un pago de 
una multa por entrar de forma 
irregular a su país y era cuando 
entonces le sellaban su pasaporte 
ficha de registro, que era lo que 
pedían los funcionarios de mi-
gración brasileña. Por parte de 
la Asociación de Venezolanos 
en Foz de Iguaçu se hicieron de-
nuncias de estos casos, incluso el 
Ministerio Público Federal. 

Posteriormente, salieron nue-
vas porterías donde las restric-

ciones eran menos y finalmente 
hoy día ya están atendiendo, no 
de tan efectiva y rápida como 
era de esperar más si estando 
respuesta a las solicitudes. Los 
trabajos de asesoría, encamin-
amiento para casas de pasaje o 
albergues eran coordinados con 
la Casa del Migrante y Secretaria 
de Asistencia Social local. 

Cabe destacar que durante la 
pandemia las vagas de empleo 
bajaron mucho. Como se sabe, 
realizamos una solicitud a la 
empresa de agro alimentos LAR 
ubicada en Matelandia – PR. 
Estudiaron la posibilidad de 
contratación de migrantes y la 
respuesta fue casi inmediata lo 
que se solucionó más de un 50 
porciento de los migrantes de-
sempleados en la rregión. Hoy 
ya hay mas de 250 contratados 
en un universo de aproximada-
mente de 500 venezolanos.

Desde o início do fechamento 
das fronteiras no Brasil, os ve-
nezuelanos não param de bus-
car formas de entrar no Brasil, 
pois continua sendo uma das 
melhores e mais próximas op-
ções para tentar encontrar uma 
saída para os problemas so-
cioeconômicos que surgem na 
Venezuela. Por isso, continua-
ram entrando pelas chamadas 
“trilhas” ou “estradas verdes”, 
situação que trouxe muitas 
consequências negativas para os 
migrantes venezuelanos, pelo 
fato de não terem conseguido 
regularizar sua situação migra-
tória, visto que havia decretos 
do governo brasileiro que im-
pediam tal ação.

Posteriormente, abrem a 
fronteira entre Brasil e Paraguai 
com algumas restrições às quais 
venezuelanos, haitianos e cuba-
nos que haviam entrado irregu-
larmente no país perceberam 
como oportunidade de tentar 
se regularizar pela a entrada na 
alfândega brasileira, o que nem 
todos puderam fazer, uma vez 
que foi deixado ao critério dos 
funcionários da imigração se 
eles concederiam entrada legal 
ou não. As portarias que regu-
larizaram esta questão foram 
confusas, não houve uma boa 
interpretação por parte dos 

agentes em exercício, e muitas 
vezes se fazia necessário recor-
rer ao Ministério Público para 
intervir em alguns casos. 

ENTRADAS ILEGAIS
Esses casos também alimenta-
ram a usura e atos criminosos 
de máfias entre venezuelanos 
e brasileiros que ofereciam aos 
migrantes venezuelanos que 
haviam entrado irregularmente 
a possibilidade de obter seu ca-
rimbo de entrada por esta fron-
teira, cobrando somas exorbi-
tantes de dinheiro. Se alguém 
não conseguisse o visto, ficava 
na cidade de Foz do Iguaçu 
esperando que as autoridades 
resolvessem o problema. Cla-
ro, essas tinham de considerar 
que em alguns casos se espe-
ravam nas ruas da cidade por 
vários dias, porque os abrigos 
e casas de passagem na cidade 
são muito escassos e não há in-
fraestrutura para atender famí-
lias inteiras. Houve momentos 
em que os funcionários da imi-
gração brasileira detectaram a 
questão das máfias organizadas 
e restringiram ainda mais as en-
tradas. Se não era possível veri-
ficar que as pessoas vieram le-
galmente do Paraguai, então os 
funcionários da migração para-
guaia exigiram uma multa por 

entrar ilegalmente em seu país, 
e era então que carimbavam o 
formulário de registro do passa-
porte, que era o que pediam os 
funcionários da migração bra-
sileira. Por parte da Associação 
Venezuelana de Foz de Iguaçu, 
foram feitas denúncias sobre 
esses casos, inclusive junto ao 
Ministério Público Federal. 

Mais tarde, surgiram novas 
portarias onde as restrições eram 
menores e, finalmente, hoje eles 
já estão atendendo, não de for-
ma tão eficaz e rápida quanto 
o esperado, mas respondendo 
às solicitações. Os trabalhos de 
orientação e encaminhamento 
a casas de passagem ou abri-
gos foram coordenados com a 
Casa do Migrante e a Secreta-
ria de Assistência Social local. 

Deve-se notar que durante a 
pandemia as vagas de emprego 
caíram muito. Como se sabe, 
fizemos um pedido à empresa 
agroalimentar LAR, localiza-
da em Matelândia – PR. Eles 
estudaram a possibilidade de 
contratação de migrantes e a 
resposta foi quase imediata, o 
que resolveu a situação de mais 
de 50 por cento dos migrantes 
desempregados na região. Hoje 
já são mais de 250 contratados 
em um universo de aproxima-
damente 500 venezuelanos.

RELATO SOBRE MIGRAÇÕES  
NA TRÍPLICE FRONTEIRA  

(BRASIL-PARAGUAI-ARGENTINA)  
DURANTE A PANDEMIA 

Passaportes emitidos (2017 a 2020)
Foz do Iguaçu

7.118

9.903 9.961

3.499

Número de passaportes emitidos

Fonte: Polícia Federal de Foz do Iguaçu

12k

10k

8k

6k

4k

2k
2017 2018 2019 2020

PORTUGUÊS



1514

POR RENATA ROSSI IGNÁCIO

Durante a pandemia da  
COVID-19 vivemos um cená-
rio caótico sendo pessoas cida-
dãs brasileiras; para a população 
imigrante e refugiada, a proble-
mática dimensiona-se. O Brasil 
definitivamente não é um polo 
de atração para imigrantes – se-
gundo dados da Polícia Federal, 
há no país cerca de 700 mil a 1 
milhão de imigrantes, isto é, ao 
redor de 0,4% da população to-
tal, enquanto vivem no exterior 
cerca de 3 milhões de pessoas 

brasileiras. Segundo a congolesa 
Hortense Mbuyi, representante 
do Conselho Municipal de Imi-
grantes de São Paulo, “O Brasil 
recebe, mas o Brasil não acolhe”.

Desde março de 2020, foram 
publicadas 33 Portarias para re-
gular o fechamento das fronteiras 
por parte do governo federal, sob 
a justificativa de conter a disse-
minação do vírus. A atual Porta-
ria nº 658, de 05 de outubro de 
2021[1], carrega vícios de ilegali-
dade, assim como as 32 Portarias 
que a precederam. Preocupa, em 
especial, o artigo 7º, o qual de-
termina como sanções para o seu 
descumprimento a inabilitação 
do pedido de refúgio e as depor-
tações imediatas. Tal artigo coloca 
em risco migrantes em situação de 
vulnerabilidade, bem como possi-
bilita a devolução de solicitantes 
de refúgio a países onde suas vidas 
estão em risco.

Os dados são alarmantes: se-
gundo levantamento da Glo-
boNews, 2.901 pessoas foram 
deportadas em 2020 no Brasil, 

o que representa um aumento 
de 5.708% em comparação com 
2019[2]. Sanções como essas são 
completamente ilegais e incons-
titucionais, pois não garantem 
o direito à defesa e ao devido 
processo legal, estando em de-
sacordo com os procedimentos 
administrativos estabelecidos na 
Lei de Migração brasileira (Lei 
nº 13.445/2017) e em tratados 
internacionais de direitos huma-
nos ratificados pelo Brasil.

POLÍTICAS 
SEGREGACIONISTAS NO 
BRASIL E NO MUNDO
Outro problema grave das Por-
tarias é a discriminação explíci-
ta contra pessoas venezuelanas. 
Com exceção das últimas Porta-
rias, mais de 30 delas impossibi-
litavam que algumas situações de 
permissão à entrada de imigran-
tes, a exemplo dos que possuem 
vínculos familiares no Brasil ou 
que possuem autorização de re-
sidência, fossem estendidas a 
pessoas da Venezuela, gerando 

FECHAMENTO DE FRONTEIRAS 
NA PANDEMIA: NECESSIDADE 
OU SELETIVIDADE?

[1] Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-658-de-5-de-outubro-de-2021-350608125. Acesso em: 12/11/21.
[2] Disponível em: https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/02/21/deportacoes-de-estrangeiros-crescem-5708percent-no-brasil  
 -em-2020.ghtml. Acesso em: 12/11/21.

[3] Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2021/02/brasil-barra-ve-
nezuelanos-na-fronteira-com-base-em-orientacao-inexistente-da-anvisa.shtml?utm_sour-
ce=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=compwa. Acesso em: 12/11/21.

O atual estado de 
emergência e a 
retórica da saúde 
tornam relativamente 
fácil a emissão 
de normativas 
discriminatórias

fronteiras

militarização e da criminalização 
como forma de impedir a entrada 
de pessoas em situação de extrema 
vulnerabilidade durante a crise 
gerada pela pandemia, violando 
compromissos estabelecidos a ní-
vel regional e global.

Essa seletividade não se res-
tringe à América Latina. Na 
Europa, o Coronavírus também 
serviu como um pretexto para 
hostilizar ainda mais a situação 
de entrada especialmente no 
Mediterrâneo. Nesse sentido, 
durante a pandemia alguns pa-
íses europeus implementaram 
uma nova estratégia para rejeitar 
migrantes que viajam pela via 
marítima, declarando o risco de 
portarem o vírus.

uma fila de espera para regulari-
zação nunca antes vista no Brasil. 
Trata-se de uma medida contra-
ditória com o posicionamento 
assumido pelo próprio governo 
de que há uma situação de grave 
e generalizada violação de direi-
tos humanos que perpassa o país. 
Além disso, apesar de alegar que 
as medidas seguem recomenda-
ção da Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa), uma 
matéria da Folha de São Paulo 
afirmou que, segundo notas téc-
nicas da própria Agência, não foi 
recomendado o tratamento desi-
gual a pessoas venezuelanas[3].

O governo brasileiro foi seletivo 
quanto à abertura das fronteiras 
desde o início da crise sanitária, 
tendo em vista que pessoas vin-
das por via aérea, via de regra, não 
tiveram restrições rígidas de en-
trada – na verdade, sequer preci-
savam apresentar testes negativos 
para a COVID-19 ou realizar a 
quarentena. A fronteira terrestre 
com o Paraguai também foi aber-
ta com exclusividade por conta de 
interesses econômicos, enquanto 
migrantes em situação vulnerável 
que entram por via terrestre rece-
bem sanções e ameaças.

Apesar de a pandemia ter gerado 
obstáculos aos fluxos migratórios 
a nível mundial, no Brasil anali-
sa-se que há uma abertura seletiva 
para imigrantes, além de um au-
mento exacerbado da militariza-
ção das fronteiras, o que promove 
o medo, a xenofobia e a violência. 
Além do Brasil, outros países da 
América Latina – como a Colôm-
bia, Chile e Peru – se valeram da 
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Em abril de 2020, a Itália anun-
ciou que, devido à emergência 
sanitária, os portos do país não 
poderiam mais ser considerados 
“lugares seguros” para os de-
sembarques de migrantes. Nessa 
linha, Malta seguiu o exemplo, 
afirmando que seria do próprio 
interesse dos migrantes não co-
locar em risco suas vidas ao lon-

go da travessia. Como resultado, 
centenas de migrantes ficaram 
presos no mar durante semanas, 
entre a Líbia devastada pela guer-
ra e a Europa “insegura”. Alguns 
foram eventualmente resgatados 
por navios, mas impedidos de 
entrar nos portos europeus. Ou-
tros foram deixados à deriva em 
barcos precários[4].

A crise sanitária foi usada como 

uma desculpa para a suspensão 

do direito à mobilidade humana 

através do fechamento seletivo de 
fronteiras e militarização. 

[4] Disponível em: https://theconversation.com/migration-how-europe-is-using-coro- 
 navirus-to-reinforce-its-hostile-environment-in-the-mediterranean-137840. Acesso  
 em: 12/11/21. 
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fronteiras
pulações migrantes e refugiadas 
não foram exceção à regra e, nes-
te contexto, foram impedidas de 
acessar direitos humanos básicos. 
Em um cenário de crescente xe-
nofobia e racismo observado no 
Brasil e no mundo, com ascen-
são de governos de extrema-di-
reita, a crise sanitária foi usada 
como uma desculpa para a sus-
pensão do direito à mobilidade 
humana, através do fechamento 
seletivo de fronteiras e militari-
zação, promovendo violência e 
criminalização em relação às pes-
soas que nunca foram prioridade 
para certos governos. Portanto, o 
vírus - apesar de inicialmente ter 
chego à maioria dos lugares pela 
via aérea -, tendo como vetores 
de transmissão os mais privile-
giados, acabou por vulnerabilizar 
e discriminar desproporcional-
mente as pessoas migrantes que 
entram aos países por vias precá-
rias e em situação de necessidade 
e desamparo.

DIREITO AO ASILO  
OU REFÚGIO
Negar ajuda humanitária devido 
a uma suspeita de risco à saúde 
não é legítimo: embora medidas 
sanitárias possam ser necessárias 
e os governos europeus tenham o 
poder de impor medidas de res-
trição – a exemplo da quarente-
na – aos solicitantes de asilo ou 
refúgio, a emergência sanitária 
não pode impedir a análise de 
pedidos de asilo ou resultar em 
uma expulsão ou deportação nas 
fronteiras dos países, seja por ter-
ra ou por via marítima.

A narrativa desses governos 
gera uma dicotomia entre o di-
reito à saúde e o direito de buscar 
asilo ou refúgio, ou seja, há um 
conflito entre segurança e direi-
tos fundamentais. Os estados 
de emergência criam restrições 
explícitas aos direitos humanos: 
o vírus que enfrentamos atual-
mente desencadeia naturalmen-
te preocupações e temores em 
relação à saúde, mas ao mesmo 
tempo oportuniza a violação de 
direitos de populações vulnerá-
veis. Nessa esteira, o argumento 
da segurança é utilizado para fa-
zer capital político, manipulando 
a população a pensar que a saúde 
dos requerentes de asilo e refúgio 
(e dos nacionais) é prioridade 
máxima. Válido ressaltar como o 
atual estado de emergência e a re-
tórica da saúde tornam relativa-
mente fácil a emissão de norma-
tivas discriminatórias, a exemplo 
das citadas acima.

Sabemos que a pandemia exa-
cerbou e acentuou as já profun-
das injustiças e desigualdades 
existentes em todas as geografias, 
obstaculizando a proteção e ga-
rantia dos direitos humanos das 
populações vulneráveis. As po-

Em fevereiro/21, 
centenas de migrantes 

africanos e haitianos 
sofreram forte 

repressão da polícia 
de fronteiras do Peru 
ao tentarem deixar o 

Brasil pela fronteira de 
Assis Brasil, no Acre, 

com Iñapari.
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Prazos intermináveis para deferimento de refúgio ou 
para concessão de autorizações, filas gigantescas para 

atendimentos de regularização migratória, as crescentes 
deportações e a cronificação de situações de provisoriedade 

no mundo do trabalho e seus impactos para as populações 
em mobilidade são temas apresentados por Hervens Ceridor, 

haitiano que atua no CRAI - SP, e Raquel Jevarauskas, 
assistente social que coordena o Espaço Migrantes do CDHIC.
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validité de tous les documents 
qui ont expiré à partir du 16 
mars 2020. L’ordonnance a 
dû être abrogée car le nombre 
d’immigrants ayant son 
document arrivé à expiration 
augmente de plus en plus et cela 
chaque jour. Certaines personnes 
visitent quotidiennement le site 
Web pour prendre rendez-vous. 
D’autres le font plus de 10 fois 
par jour et même plus. Mais il 
n’y a toujours pas de rendez-vous 
disponible. Cependant, ces deux 
règlements administratifs ont 
exprimé l’idée qu’il appartient 
à l’immigrant de chercher à se 
régulariser au cours du nouveau 
délai imparti. 

Les rendez-vous peuvent être 
pris par email si vous avez une 
urgence justifiée. Mais c’est 
après l’envoi de l’email que vous 
recevez une réponse automatique 
indiquant les formalités qui 
doivent accompagner ce message 

Sem a regularização, 
muitos imigrantes 
enfrentam  
dif iculdades e  
temores no acesso  
aos serviços públicos.

Bien qu’il existe de nombreux 
programmes d’ONG et 
politiques publiques qui visent à 
alléger le sort des immigrants, leur 
vie semble encore compliquée 
en raison de nombreuses 
réalités économiques, sociales, 
linguistiques et culturelles, 

(par exemple, joindre une photo 
de l’écran du site indiquant 
qu’aucun rendez-vous n’est 
disponible). Et l’email indique 
que vous ne devez pas envoyer 
un nouveau message pour ne pas 
brouiller le processus. Vous n’êtes 
donc pas en mesure de rectifier 
le message et de l’envoyer sous 
la forme indiquée. En ce sens, 
la majorité des cas restent sans 
réponse même si l’immigrant a 
une très grande urgence.

Lorsqu’un immigrant arrive 
à obtenir un rendez-vous, par 
miracle, les fonctionnaires de 
l’immigration exigent souvent 
des documents qui ne figurent 
pas sur la liste disponible. 
C’est vrai qu’il existe un point 
indiquant que d’autres pièces 
peuvent être nécessaires, mais 
comment les gens sauront de 
quelle pièce il s’agit et se la 
procurent? Cependant, dans 

a pandemia é um  
elemento que tem 
aumentado as 
desigualdades, a  
exclusão e a discriminação 
contra os imigrantes,  
pois limita o direito  
à regularização
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  en particulier pour ceux qui 

viennent d’arriver. Ce fait s’est 
aggravé depuis le début de la 
pandémie causée par le covid19. 
Non seulement cela provoque 
une crise sanitaire, augmente 
toutes les autres complications 
habituelles des migrants, cette 

situation les met devant un 
autre dilemme pour obtenir ou 
renouveler leurs papiers légaux 
(tels que la carte de résidence: 
RNE dont le nom devient 
CRNM, permis de séjour et 
autres) qui les rendraient aptes à 
commencer à chercher du travail. 

De telles situations viennent 
compliquer un peu plus la vie 
des immigrants. Voyons cela de 
plus près !

L’une des interventions des 
autorités pour lutter contre 
cette vague pandémique 
du virus du corona a été de 
décréter la quarantaine. Cette 
première mesure semble avoir 
été très bonne. Cependant, 
elle a également entraîné des 
fermetures temporaires, un 
fonctionnement réduit pour de 
nombreux services administratifs. 
Ainsi, à partir du 20 mars 2020, 
tous les immigrants qui auraient 
dû demander un document ne 
pouvaient plus le faire. D’autres 
qui ont des documents arrivés 
à expiration ne pouvaient les 
renouveler. Sans parler des 
documents expirés avant le 
20 mars 2020 mais n’ont pas 
été renouvelés en raison des 
difficultés pour prendre un 
rendez-vous. De telles situations 
entraînent des périodes 
interminables pour l’obtention 
du refuge ou d’un titre de séjour 
permanent. Les files d’attente  
pour les services de régularisation 
migratoire deviennent 
gigantesques, les demandes 
sont restées sans réponse et les 
expulsions se multiplient. Et 
dans le monde du travail les 
situations temporaires sont de 
plus en plus chroniques avec de 
gros risque d’exploitation et des 
tâches assimilées à l’esclavage. 
Ces choses ont un impact énorme 
sur les populations en mobilité.

Face à l’évolution de cette 
situation, la police fédérale 
a publié une ordonnance 
administrative le 2 février 2021, 
qui a été reprise le 17 août de 
la même année, prolongeant la 
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de tels cas, l’agent rejette la 
demande de l’immigrant sans 
rééchelonnement.

La question de l’adresse de 
domicile est très compliquée à 
prouver. C’est un élément très 
variable dans ce processus. Ce 
qu’ils acceptent aujourd’hui n’est 
pas ce qu’ils accepteront demain. 
Pourtant, la liste des pièces 
exigées reste toujours la même 
sur le site.

IMPACT SUR LES 
IMMIGRANTS 
La situation ci-dessus fait que de 
nombreux immigrants sont au 
chômage parce qu’ils n’ont pas 
de documents valides. Beaucoup 
d’autres accèdent aux activités 
mais sont encore temporaires car 
ils n’ont pas de papiers.

Dans le cas des immigrants 
ayant leurs papiers expirés, les 
décrets cités ci-dessus prolongent 
leur validité. Mais de nombreuses 
institutions, même au sein 
de l’appareil d’État, n’ont pas 
conscience de ce prolongement. 
En conséquence, l’immigrant 
peut se voir refuser un service 
parce que le document en sa 
possession n’est plus valide. Ce 
que vous lisez ici arrive souvent. 
C’est pourquoi certaines 
personnes impriment les 
ordonnances citées plus haut et 
les portent partout. Mais malgré 
cela, ils ont des difficultés dans 
une série de bureaux.

Pour paraphraser la déclaration 

d’une immigrante bolivienne 
vivant au Brésil, membre du 
mouvement ‘RegularizaçãoJá’, 
rapportée par migramundo, la 
pandémie est un élément qui a 
accru les inégalités, l’exclusion 
et la discrimination à l’encontre 
des immigrants, car elle limite 
le droit à la régularisation. Sans 
la régularisation, de nombreux 
immigrants sont confrontés à des 
difficultés et à la craintes lors de 
l’accès aux services publics.

Dans la même rengaine, 
Handerson Joseph, immigrant 
haïtien et professeur à l’Université 
Fédérale de Rio Grande do Sul, a 
noté : “Beaucoup d’immigrants 
ont peur que s’ils deviennent 
infectés par le virus et ne pourront 
pas se faire soigner dans un poste 
de santé, dans un hôpital. De 
nombreuses personnes perdent 
leur emploi et craignent de ne 
pas en trouver un autre. D’autres 
ont été expulsés parce qu’ils ne 
pouvaient plus payer leur loyer. 
En d’autres termes, la peur 
affecte grandement la population 
migrante.” 

Une des autres choses que 
je voudrais que vous regardiez 
de plus près est le paragraphe 
unique de l’article premier du 
décret du 2 février 2021, qui est 
repris dans l’article premier tiret 
2 du décret du 17 août 2021, qui 
dit : “Infractions administratives 
des immigrants visées dans cet 
article et survenues au plus tard 
le 16 mars 2020, ou divers de 
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NO MUNDO DO TRABALHO, AS  

SITUAÇÕES TEMPORÁRIAS SÃO CADA 

VEZ MAIS CRÔNICAS, COM ALTO 

RISCO DE EXPLORAÇÃO E ATIVIDADES 

ANÁLOGAS À ESCRAVIDÃO

l’art. 109, II, III, et IV, de la loi 
n° 13 445, du 24 mai 2017, ne 
bénéficient pas de la dispense de 
sanctions.” 

Cela signifie qu’un immigrant 
qui devait déposer une demande 
le 15 mars 2020, qui, pour une 
raison ou une autre, ne l’a pas 
fait, devrait se voir infliger une 
amende un jour pour avoir 
déposé cette demande le 16 mars. 
Mais comme il ne peut plus le 
faire après le 16 mars à cause de la 
pandémie et que les ordonnances 
ne tiennent pas compte de ce qui 
s’est passé avant le 16 mars, une 
amende d’un jour (100 reais) 

va devenir une amende de plus 
de 90 jours soit 10 000 reais. 
Même si la possibilité existe 
pour l’immigrant d’intenter une 
action en annulation de ce type 
d’amendes, il vaudrait mieux que 
le décret n’ignore pas ces cas. Car 
souvenez-vous! Il faut du temps 
et des débours nécessaires pour 
y arriver. Et prévenir vaut mieux 
que guérir.

La grande incertitude 
qui plane dans l’esprit des 
immigrants pour les questions 
de régularisation leur donne 
beaucoup d’inquiétude. Ils ont 
beaucoup de mal à trouver du 

travail. Aucune planification 
à moyen et long terme n’est 
possible. Mélangé aux réalités 
de la vie quotidienne, cela peut 
affecter la santé mentale des 
immigrants. Au vu de tous ces 
problèmes nous nous posons 
la question, ne serait-il pas très 
bon d’impliquer les immigrants 
dans les politiques publiques 
migratoires aux niveaux régional 
et fédéral, comme cela commence 
à se produire dans certaines 
communes comme Sao Paulo ? 
Améliorer les conditions et la vie 
des immigrants, c’est bien. Le 
faire avec eux, c’est bien mieux.

[1] https://migramundo.com/imigrantes-e-pesquisadores-criticam-politica-migratoria-brasileira-na-pandemia-e-defendem-projeto-de  
 -regularizacao/; visité le: 11.11.2021
[2] https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-25/2021-direx/pf-de-17-de-agosto-de-2021-340771055; visité le: 10.11.2021
[3] https://migramundo.com/imigrantes-e-pesquisadores-criticam-politica-migratoria-brasileira-na-pandemia-e-defendem-projeto-de-re 
 gularizacao; vizite: 11.11.2021
[4] https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-25/2021-direx/pf-de-17-de-agosto-de-2021-340771055 ;vizite: 10.11.2021
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REGULARIZAÇÃO: UM NOVO 
DESAFIO PARA OS IMIGRANTES

Embora existam muitos programas de 
ONGs e políticas públicas que visam aliviar 
o sofrimento dos imigrantes, a vida deles 
ainda parece complicada devido a muitas 
realidades econômicas, sociais, linguísticas e 
culturais, especialmente para os recém-che-
gados. Esse fato se agravou desde o início da 
pandemia causada pelo Covid19. Isso não só 
causa uma crise de saúde, mas aumenta todas 
as outras complicações diárias dos migrantes, 
como também os coloca diante de outro di-
lema para obter ou renovar seus documentos 
legais (como a carteira de residência: RNE 
cujo nome passa a ser CRNM, autorização 
de residência e outros) que os tornariam ap-
tos para começar a procurar emprego. Essas 
situações complicam ainda mais a vida dos 
imigrantes. Vamos olhar mais de perto!

Uma das intervenções das autoridades 
para lutar contra essa onda pandêmica do 
vírus corona foi declarar a quarentena. Essa 
primeira medida parece ter sido muito boa. 
No entanto, também resultou em fecha-
mentos temporários, operações reduzidas 
para muitos serviços administrativos. Assim, 
a partir de 20 de março de 2020, todos os 
imigrantes que deveriam ter solicitado um 
documento não puderam mais fazê-lo. Ou-
tros que tiveram documentos vencidos não 
puderam renová-los. Isso sem falar nos do-
cumentos que venceram antes de 20 de mar-
ço de 2020, mas não foram renovados por 
causa de não conseguir agendamento. Tais 
situações levam a períodos intermináveis de 
obtenção de refúgio ou de autorização de re-
sidência permanente. As filas para os serviços 
de regularização migratória tornaram-se gi-
gantes, as solicitações ficaram sem resposta e 
as deportações seguem aumentando. E, no 
mundo do trabalho, as situações temporárias 
são cada vez mais crônicas, com alto risco de 
exploração e atividades análogas à escravi-
dão. Essas situações têm um grande impacto 
sobre as pessoas em mobilidade.

Diante do desdobramento desse cenário, a 
Polícia Federal emitiu uma portaria em 2 de 
fevereiro de 2021, retomada em 17 de agosto 
do mesmo ano, prorrogando a validade de 
todos os documentos que expiraram a par-
tir de 16 de março de 2020. A portaria teve 
de ser replicada duas vezes porque o núme-
ro de imigrantes com documentos caducos 
aumenta cada vez mais, a cada dia. Algumas 
pessoas visitam o site diariamente para mar-
car um agendamento. Outras fazem isso 10 
vezes ao dia ou até mais. Mas ainda não há 
data disponível. No entanto, as portarias 

mencionadas acima expressam a ideia de 
que cabe ao imigrante buscar a regularização 
dentro do novo prazo.

Os agendamentos podem ser feitos por 
e-mail se você tiver uma emergência justifi-
cada. Mas é após o envio do e-mail que você 
recebe uma resposta automática indicando 
as formalidades que devem acompanhar esta 
mensagem (por exemplo, anexar uma foto 
da tela do site indicando que não há agen-
da disponível). E o e-mail diz que não pode 
enviar uma nova mensagem para não con-
fundir o processo. Portanto, você não pode 
corrigir a mensagem e enviá-la na forma in-
dicada. E por isso, a maioria dos casos fica 
sem resposta, mesmo que o imigrante tenha 
uma emergência muito grande.

Quando um imigrante consegue garantir 
uma entrevista, por milagre, os funcionários 
da imigração costumam exigir documentos 
que não estão na lista oficial disponível no 
site. É verdade que há um ponto que indica 
que mais documentos podem ser necessários. 
Mas como as pessoas vão poder apresentar 
esses documentos na hora da solicitação? No 
entanto, nesses casos, o funcionário rejeita o 
pedido do imigrante sem reagendar.

Uma outra questão que causa dor é com-
provar o endereço residencial. É um elemen-
to muito variável neste processo. O que eles 
aceitam hoje não é o que aceitarão amanhã. 
No entanto, a lista de documentos necessá-
rios sempre permanece a mesma no site.

IMPACTO SOBRE  
OS IMIGRANTES

A situação acima faz com que muitos imi-
grantes fiquem desempregados por não pos-
suírem documentos válidos. Muitos outros 
conseguem empregos, mas ainda são tem-
porários porque não possuem documentos 
em dia.

No caso das pessoas com documentos ven-
cidos, as portarias citadas prorrogam sua va-
lidade. Mas muitas instituições, mesmo den-
tro do sistema do Estado, desconhecem essa 
extensão. Como resultado, o imigrante pode 
ter o trabalho recusado porque o documento 
em sua posse não é mais válido. O que você 
acabou de ler aqui acontece muito. É por 
isso que algumas pessoas imprimem essas 
portarias e as levam com elas em todos os lu-
gares. Mas, apesar disso, esses migrantes têm 
dificuldade em conseguir alguns serviços.

Parafraseando a afirmação de uma imi-
grante boliviana residente no Brasil, inte-
grante do movimento RegularizaçãoJá, rela-

tado pelo Migramundo, a pandemia é um 
elemento que tem aumentado as desigualda-
des, a exclusão e a discriminação contra os 
imigrantes, pois limita o direito à regulariza-
ção. Sem a regularização, muitos imigrantes 
enfrentam dificuldades e temores no acesso 
aos serviços públicos.

Na mesma linha, Handerson Joseph, imi-
grante haitiano e professor da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, comentou: 
“Muitos imigrantes temem que se infectem 
com o vírus e não possam procurar trata-
mento em um posto de saúde, em um hos-
pital. Muitas pessoas perdem o emprego e 
temem não encontrar outro. Outros foram 
despejados porque não podiam mais pagar 
o aluguel. Em outras palavras, o medo afeta 
muito a população migrante.”1

Uma outra coisa que gostaria que vocês 
examinassem mais de perto é o parágrafo 
único do Artigo 1 da portaria de 2 de feverei-
ro de 2021, que se repete no Artigo 1, inciso 
2 da portaria de 17 de agosto de 2021, que 
diz: “As infrações administrativas praticadas 
pelos imigrantes contemplados neste artigo e 
ocorridas em data anterior a 16 de março de 
2020, ou diversas do art. 109, II, III, e IV, da 
Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017, não 
se beneficiam da dispensa de penalidade”.2

Isso significa que um imigrante que de-
veria entrar com o pedido em 15 de março 
de 2020, que por algum motivo não o fez, 
deverá ser multado por atrasar de um dia e 
protocolar esse pedido em 16 de março. Mas 
como ele não pode mais entrar com o pedi-
do depois de 16 de março por causa da pan-
demia e as portarias não levam em conta o 
que aconteceu antes de 16 de março, a multa 
por ter atrasado um dia (100 reais) passará 
a ser um atraso de mais de 90 dias ou seja, 
de 10.000 reais. Ainda que exista a possi-
bilidade de o imigrante interpor recurso de 
anulação deste tipo de multas injustas, seria 
melhor que a portaria não desconsiderasse 
esses casos. Porque, lembre-se, é preciso tem-
po, dinheiro também para chegar lá! Melhor 
prevenir do que remediar.

A grande incerteza que enche a cabeça dos 
imigrantes sobre as questões de regularização 
dá muita preocupação. Eles enfrentam mui-
to mais dificuldades para conseguir empre-
go. Nenhum planejamento de médio e lon-
go prazo é possível. Misturado às realidades 
da vida cotidiana, isso pode afetar a saúde 
mental dos imigrantes. Diante de todos es-
ses problemas nos perguntamos: não seria 
melhor envolver os imigrantes nas políticas 
públicas de migração em âmbito regional e 
federal, como está acontecendo em alguns 
municípios como São Paulo? Melhorar as 
condições e a vida dos imigrantes é bom. Fa-
zer isso com eles é melhor ainda.tr
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DEFI POU IMIGRAN YO

Mèmsi genyen anpil pwogram ONG 
ak politik piblik ki anvizaje soulaje 
sò imigran yo, lavi yo toujou sanble 
konplike akoz anpil reyalite ekonomik, 
sosyal, lengistik ak kiltirèl, sitou pou 
sila yo ki apèn rive.  Reyalite sa vin pi 
grav ankò depi lè pandemi kowona viris 
la te kòmanse. Non sèlman li okazyone 
you kriz sanitè, epi ogmante tout lòt 
konplikasyon abityèl migran yo konn 
genyen, li mete yo devan you lòt dilèm 
pou rive fè oubyen renouvle papye legal 
yo (tankou  CRNM, otorizasyon pou 
rezidan ak lòt ankò) ki ap mete yo aktif 
epi kòmanse chache travay. Sitiyasyon 
konsa vini rann lavi imigran yo pi difisil 
ak pi konplike. Ann al gade li pi pre! 

Youn nan entèvansyon otorite yo te 
fè pou kontre pandemi kowona viris 
la se te dekrete karantèn. Premye mezi 
sa sanble te bon anpil. Men tou li te 
okazyone fèmti total pandan you tan, 
fonksyonman redwi pandan you lòt 
tan pou anpil sèvis administratif. Konsa 
depi nan dat 20 mas 2020 tout imigran 
ki ta dwe fè you demann dokiman pat 
kapab fè sa. Sa yo gen dokiman espire 
pa anmezi pou renouvle li. San konte sa 
yo ki te gentan espire depi avan dat sa 
men ki pat renouvle akoz randevou a ki 
pat fasil. Sitiyasyon sa lakoz peryòd pou 
w tann avan yo akòde refij oswa pèmi 
rezidans pèmanan pa janm fini. Vin 
genyen you gwo fil long ak moun kap 
mande sèvis regilarizasyon imigrasyon, 
san repons. Poutan yap fè depòtasyon 
tribòbabò epi nan zafè travay menm 
sitiyasyon tanporè a tounen kwonik, 
imigran riske viktim esplorasyon, travay 
esklav ak lòt ankò. Bagay sa yo genyen 
anpil enpak sou popilasyon imigran yo.

Pandan sitiyasyon sa ap dewoule 
sou you bò, lapolis federal pibliye you 
reglèman administratif nan dat 2 fevriye 
2021 ke li reprann nan dat 17 out menm 
ane sa ki pwolonje validite tout dokiman 
ki espire apati dat 16 mas 2020. Yo te 
obilje reprann regleman an paske vin 
genyen plis migran avèk dokiman 
espire chak jou. Gen moun ki vizite sit 
entènèt ki la pou pran randevou a chak, 
menm pliske 10 fwa chak jou. Toujou 
pa genyen randevou disponib. Poutan 

tou 2 regleman sa yo esprime lide ke se 
nan reskonsablite sitayen pou chache 
regiliraze li nan nouvo dèle yo bay la. Yo 
mete posiblite pou pran randevou nan 
imel si w gen you ijans jistifye. Men se lè 
w fin voye imel la ou resevwa yourepons 
otomatik ki endike fòmalite ki dwe 
akonpaye mesaj sa (egzanp  tankou 
anekse foto ekran sit la ki di pa gen 
randevou disponib). Epi imel la endike 
ke w pa dwe voye 2 mesaj. Konsa ou 
pa anmezi rektifye mesaj la epi voye li 
nan fòmalite yo endike a. Nan sans sa, 
majorite ka yo  rete san repons menm si 
gen imigran an gen ijans.

Lè you imigran rive jwenn you 
randevou nan moman sa fonksyonè yo 
konn egzije pyès ki pa figire nan lis ki 
disponib. Menm si genyen you pwen ki 
di yo kapab egzije lòt pyès. Kijan pou 
moun fè konnen pou li mache ak pyès 
sa? Poutan nan ka sa yo, fonksyonè a 
ranvwaye imigran an san li pa ba li you 
nouvo randevou.

Zafè adrès la menm se bagay ki 
konplike anpil pou pwouve. Sa se bagay 
pi plis varye nan pwosesis la. Sa yo asepte 
jodia se pa li yo ap asepte demen. Poutan 
lis la toujou rete menm jan sou sit la.  

ENPAK SOU IMIGRAN YO
Sitiyasyon nou sot site la yo lakoz 

anpil imigran nan chomaj poutèt yo pa 
gen dokiman valid. Anpil lòt rive jwenn 
aktivite men se tanporè toujou paske yo 
pa gen dokiman.

Nan ka imigran ki genyen dokiman 
espire yo, dekrè nou te site anwo 
yo pwolonje validite yo. Men anpil 
enstitisyon, mèm anndan aparèy leta, 
pa okouran de pwolongasyon sa. Sa ki 
fè imigran an kapab wè yo refize li you 
sèvis paske dokiman ki nan men li a 
gentan pase dat espirasyon. Sa ou li la a 
rive souvan wi. Se sa ki fè gen moun ki 
enprime dekrè ki mache avèk li. Men 
malgre sa yo jwenn difikilte nan you seri 
de biwo.

Pou parafraze deklarasyon Jobana 
Moya, you imigran kap viv Brezil, manm 
mouvman ‘RegularizaçãoJá’, te fè epi 
migramundo repòte l, pandemi an se yon 
eleman ki te gwosi inegalite, esklizyon ak 

diskriminasyon kont imigran, paske li 
limite dwa pou yo jwenn regilarizasyon. 
San regilarizasyon an anpil imigran ap fè 
fas ak difikilte ak laperèz lè pou yo aksede 
nan sèvis piblik yo.

Nan menm lanse sa a, Handerson 
Joseph, imigran ayisyen, pwofesè nan 
inivèsite federal Rio Grande do Sul fè 
konsta sa : “Gen anpil imigran ki pè pou 
si yo ta vin enfekte ak viris la epi yo pa 
kapab jwenn swen nan yon pòs sante, 
nan yon lopital. Anpil moun pèdi travay 
yo, yo enkyete paske yo pako jwenn yon 
lòt travay. Gen lòt yo mete deyò lakay 
yo, paske yo pa t kapab peye lwaye yo. 
Nan lòt mo, laperèz afekte popilasyon 
migran an anpil.” 

Youn nan lòt bagay mwen ta renmen 
ou gade pi prè se paragraf inik atik 
premye a nan dekrè 2 fevriye 2021 an, 
ki reprann nan atik atik premye tirè 2 
dekrè 17 out 2021 an ki di, m ap site:  
“As infrações administrativas praticadas 
pelos imigrantes contemplados neste 
artigo e ocorridas em data anterior a 16 
de março de 2020, ou diversas do art. 
109, II, III, e IV, da Lei nº 13.445, de 
24 de maio de 2017, não se beneficiam 
da dispensa de penalidade.” 

Sa vle di, you imigran ki te dwe depoze 
you demann 15 mas, ki pou you rezon 
oswa you lòt pat rive fè sa ta pral peye 
amann you jou pou depoze demann sa le 
16 mas. Men piske dekrè a  pa pran sa ki 
pase avan 16 mas an konsiderasyon, you 
amann pou you jou (100 reyal nan anpil 
ka)  kapab tounen you amann pou pliske 
90 jou (10.000 reyal).  Menm si posiblite 
a egziste pou imigran an kontakte DPU 
pou entante you aksyon pou anile kalite 
amann sa yo, li ta pi bon si dekrè a pat 
inyore ka sa yo. Prevni toujou pibon pase 
geri.  

Gwo ensètitid ki plane nan lespri 
imigran yo pou zafè regilarizasyon nan 
lapolis federal ba yo anpil kè sote. Yo 
genyen gwo pwoblèm pou jwenn travay. 
Yo pakab fè okenn planifikasyon a 
mwayentèm ak lontèm. Melanje ak tout 
reyalite lavi chak jou yo, koze sa kapab 
afekte sante mantal imigran yo. Parapò 
ak tout pwoblèm sa yo nou ap mande tèt 
nou, èske li pa ta bon anpil pou enplike 
imigran yo nan politik piblik migratwa 
nan nivo rejyonal ak federal menm jan sa 
kòmanse fèt nan kèk minisipalite tankou 
Sao Paulo?  Amelyore kondisyon ak lavi 
imigran yo se byen. Fè li avèk yo se pi 
byen ankò.

24 PORTUGUÊSCRIOULO HAITIANO



2726

REGULARIZAÇÃO

POR RAQUEL JEVARAUSKAS

A pandemia do Covid-19 causou 
impactos globais para além do 
processo de saúde e doença, com 
evolução no campo científico e 
na medicina. Provocou danos 
nas estruturas sociais, econômi-
cas, políticas e culturais, afinal, 
ninguém estava preparado para 
lidar com uma crise sanitária de 
tamanha magnitude. Analisando 
o perverso cenário atual, não há 
como reduzir os impactos das 
decisões políticas do Governo do 

Estado de São Paulo no início da 
pandemia. Estávamos enfrentan-
do um vírus invisível e as medi-
das de isolamento social foram 
iniciativas essenciais para a não 
disseminação e contágio, mas, 
o que não estava previsto nesse 
molde, era a precarização dos 
serviços de migração executados 
pelos órgãos competentes.

É importante destacar que a 
população migrante vem en-
frentando inúmeros desafios ao 

longo dos últimos anos em con-
sequência dos desmontes de po-
líticas públicas e no que tange os 
trâmites de regularização migra-
tória desde meados de 2019. Os 
impedimentos perpassam desde 
a falta de agendamento até a vio-
lência estatal cometida por pro-
fissionais terceirizados e precari-
zados, vítimas de um sistema que 
esmaga as condições mínimas de 
trabalho que, notoriamente, nos 
remetem a uma sensação de pou-
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PELO STATUS 

QUO DA POLÍCIA 
FEDERAL: 
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A PANDEMIA DO 

COVID-19 COMO 
INSTRUMENTO DE 
CRIMINALIZAÇÃO 

DA MIGRAÇÃO

co preparo sobre os direitos ga-
rantidos na Lei de Migração pela 
falta de capacitação continuada. 
Em uma análise aguda, a fragili-
dade do sistema de acolhimento 
sempre existiu e a pandemia só 
evidenciou o quão ineficaz este 
modus operandi é.

MEDO E INSEGURANÇA: 
IMPOSSIBILIDADE DE 
DOCUMENTAÇÃO E 
SUAS CONSEQUÊNCIAS
Em março de 2020, no auge do 
lockdown, a Polícia Federal pu-
blicou uma Mensagem Oficial-
-Circular DIREX nº 04, de 16 
de março de 2020 que abordava 
as “Orientações para a realização 
de atendimentos e atividades de 
Polícia de Imigração diante de 
medidas de proteção para en-
frentamento da emergência de 
saúde pública de importância 
internacional decorrente do Co-
ronavírus (COVID-19)”. Esta-
va estabelecida a suspensão dos 
atendimentos presenciais, exceto 
para casos considerados de extre-
ma necessidade e após avaliação 
da unidade descentralizada. É 
interessante enfatizar que após 
muita pressão e cobrança da 
comunidade migrante e de or-
ganizações da sociedade civil, a 
Polícia de Imigração publicou no 
site oficial quais seriam os “casos 
considerados de extrema necessi-
dade”. De antemão, a Coordena-
ção Geral de Polícia de Imigra-
ção havia informado no Ofício 
Circular a suspensão dos prazos 
migratórios até o fim da conta-
gem da situação de emergência 
de saúde pública.

A suspensão dos prazos migra-
tórios aliviou o medo e preocu-
pação da população migrante no 
que diz respeito às aplicações de 

O que não estava 
previsto nesse molde 
era a precarização 
dos serviços de 
migração executados 
pelos órgãos 
competentes.

multa e perda dos prazos migra-
tórios, porém, por falta da cir-
culação desta nota, bancos, ór-
gãos públicos, cartórios e outros 
serviços se recusaram a prestar 
qualquer serviço a esse público 
por apresentarem “documentos 
vencidos ou a sua ausência”, em 
consequência, multiplicando em 
inúmeras vezes as violações aos 
direitos humanos. 

Mais à frente, no mês de julho 
de 2020, a Polícia Federal de São 
Paulo retomou os atendimen-
tos presenciais mediante agen-
damentos. Porém, o que temos 
enfrentado até os dias atuais é a 
falta de datas disponíveis no site 
para que os serviços de regulari-
zação migratória sejam concluí-
dos com êxito. 

Além daquele Ofício Circu-
lar, a Polícia Federal publicou 
mais dois documentos no Diário 
Oficial da União (DOU), sen-
do a Portaria nº 21-DIREX/PF, 
publicada no Diário Oficial da 

União de 08/03/2021 e a Porta-
ria nº 25-DIREX/PF, publicada 
no Diário Oficial da União de 
26/08/2021, que dispõe sobre a 
prorrogação de prazo para regu-
larização migratória dos residen-
tes no país em consequência de 
uma quantidade expressiva de 
imigrantes pendentes de regu-
larização documental em razão 
das restrições causadas pela pan-
demia de COVID-19. A última 
Portaria divulgada estende os 
prazos migratórios para o mês de 
março de 2022.

Mediante o colapso instaurado 
em decorrência da extensão de 
prazos e da falta de agendamento 
para o pedido de regularização 
documental, recebemos diversas 
demandas e denúncias de mi-
grantes que foram indevidamen-
te multados pela Polícia Federal, 
mesmo as portarias afirmando 
que tais medidas foram tomadas 
para evitar punições administra-
tivas por atraso no registro de 
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REGULARIZAÇÃOvisto ou obtenção de autoriza-
ção de residência. Além disso, a 
falta da emissão e/ou renovação 
da documentação impede a in-
serção no mercado de trabalho 
formal, ou, até mesmo, gera 
demissões pela falta de conheci-
mento dos empregadores no que 
tange a burocracias documentais. 
No campo da assistência social, 
as violações também acontecem 
pela falta de inclusão nos progra-
mas e benefícios sociais, assim, 
impedindo que uma camada de 
pessoas em situação de vulnera-
bilidade social tenha acesso aos 
direitos garantidos na legislação 
brasileira que prevê igualdades 
entre migrantes e nacionais.

Além da realidade até aqui 
apresentada, é importante acen-

SOBRE RAQUEL JEVARAUSKAS
Raquel Jevarauskas é graduada em Serviço Social 
pela PUC-SP e coordena o Espaço Migrantes do  
Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante 
(CDHIC), uma equipe que oferece assistência social, 
jurídica, psicológica e regularização migratória 
gratuitas para pessoas migrantes.

te a audiência pública presidida 
pela Deputada Federal Fernanda 
Melchionna (PSOL/RS), a par-
lamentar iniciou a sessão enfa-
tizando o impacto da pandemia 
nas questões migratórias, sobre-
tudo, os prazos, expedição de 
documentos e uma série de direi-
tos que têm sido dificultados ao 
longo deste período. A Deputada 
Federal também reforçou que di-
reitos humanos não têm frontei-
ras. Durante a comissão, o De-
legado de Polícia Federal André 
Zaca Furquim informou que a 
instituição estuda a realização de 
mutirões para dar conta da de-
manda reprimida, porém, após 

mais de três meses do ocorrido, 
ainda prevalecem todas as lacu-
nas que foram expostas para os 
órgãos responsáveis que estavam 
presentes na audiência pública. 

Aparentemente, os “invisíveis” 
permanecem na mesma con-
dição. Se considerarmos que o 
primeiro passo para a cidadania 
é a obtenção da documentação 
para que cidadãos em território 
nacional tenham acesso à digni-
dade humana por via dos direitos 
civis e sociais, podemos afirmar 
que há um luto compulsório pra-
ticado pelo Estado.

Para que não esqueçamos: Aquí 
se respira lucha!

Se considerarmos que o primeiro 

passo para a cidadania é a 
obtenção da documentação para 

que cidadãos em território 
nacional tenham acesso à 
dignidade humana por via dos 

direitos civis e sociais, podemos 

af irmar que há um luto compulsório 

praticado pelo Estado.

tuar que foi publicada no DOU 
a Portaria nº 120, de 17 de mar-
ço de 2020 que esboçava sobre a 
restrição excepcional e temporá-
ria de entrada no país de estran-
geiros provenientes da República 
Bolivariana da Venezuela. Mais 
adiante, essa Portaria passou por 
mais de 30 atualizações e em 
cada uma delas foi perceptível, 
em teor de regras, a criminaliza-
ção da migração. Um dos pon-
tos focais deste documento foi 
o fechamento de fronteiras. No 
presente momento, a Portaria nº 
658, de 5 de outubro de 2021 
que ainda está em vigor, perma-
nece implicando 03 penalidades 
em caso de descumprimento de 
ordem: responsabilização civil, 
administrativa e penal; repatria-

ção ou deportação imediata e ina-
bilitação de pedido de refúgio.

A instalação dessas portarias e 
as penalidades expostas de modo 
escancarado mostram o lado sele-
tivo, perverso, racista e xenófobo 
do governo atual. Segundo dados 
do portal de notícias do G1, em 
fevereiro de 2021, o país registrou 
um aumento de 5.708% no nú-
mero de deportações só no ano 
de 2020 devido a entrada de mi-
grantes pelas fronteiras secas (ter-
restres). Deste modo, colocando 
em xeque os avanços que foram 
conquistados com muita luta 
através de movimentos sociais e 
do legislativo para que a nova Lei 
de Migração tivesse avanços sig-
nificativos no campo de políticas 
públicas e direitos humanos. 

TENTATIVAS  
DE DIÁLOGO
É inegável que nos últimos 18 
meses de crise sanitária, política, 
social e econômica, coletivos da 
comunidade migrante, órgãos pú-
blicos e organizações sociais parti-
ciparam de alguns diálogos com a 
Polícia Federal buscando respos-
tas para compreender a falta de 
agendamento para a regularização 
documental. Além destes, no dia 
25 de junho de 2021, foi organi-
zada uma manifestação em frente 
à sede da Polícia Federal em São 
Paulo, na Lapa, para que tivésse-
mos respostas mais consolidadas, 
mas não houve sucesso (foto aci-
ma). Durante o ato pacífico, as 
faixas e cartazes ecoavam questio-
namentos sobre os agendamen-
tos, afirmavam que migrar é um 
direito humano e expuseram que 
toda fronteira era uma invenção.  

No dia 04 de agosto de 2021, 
a Comissão de Direitos Huma-
nos e Minorias debateu sobre 
a regularização migratória e o 
fechamento de fronteiras no 
contexto da pandemia. Duran-
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No Dia do Imigrante (21/06/2021), migrantes e representantes 
da sociedade civil realizam manifestação em frente à sede da 
Polícia Federal em São Paulo. A falta de agendamento para 
regularização migratória foi uma das principais demandas.



Dois haitianos vivendo no Brasil, Ernst Casséus 
e Jean Samuel Rosier, ativistas pelos direitos 
das pessoas migrantes, trazem suas visões e 

experiências sobre as s violações sofridas pela 
população migrante no acesso a serviços públicos 

ou privados, a exemplo do sistema de saúde, 
educação, e outros. As convidadas Alexia Shellard 
e Elisangela Rocha são coautoras em um análise 

profunda sobre a construção e implicações de uma 
ordem xenofóbica orquestrada e vigente.

XENOFOBIA 
INSTITUCIONAL
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POR ERNST CASSÉUS Quand un immigrant décide de 
laisser son pays natal s´installer 
sur une autre terre, autre que 
ses rêves, il apporte aussi dans 
son sac ses problèmes de santé. 
Une fois arrivé à sa destination, 
ces problèmes seront désormais 
traités par les nouveaux 
professionnels du système de santé 
local. Le Brésil, depuis un certain 
temps, est la scène d´un grand 
mouvement d´immigration, 
où des milliers d´Haïtiens 
tentent de recommencer leur 
vie.  Rio de Janeiro, siège de la 
Coupe du Monde de 2014, est 
l´une des villes adoptées para 
les immigrants Haïtiens pour 
leur nouvelle demeure. Pour 
s´intégrer à la nouvelle société, la 

langue portugaise est le premier 
et le plus grand défi qu´ils doivent 
surmonter. Car le contrôle de cet 
outil linguistique dépend divers 
aspects de la vie des immigrants : 
santé, emploi et intégration. 

La Constitution Fédérale du 
Brésil dans son article 5, garantit 
aux étrangers les mêmes droits 
que les Brésiliens en ces termes 
: “Tous sont égaux par devant 
la loi, sans aucune distinction 
de nature, garantissant aux 
Brésiliens et étrangers résidant 
dans le pays, la non-violation 
du droit à la vie, la liberté, à 
l´égalité, à la sécurité et à la 
propriété”. L´article 6 poursuit 
“Ce sont les droits sociaux : 
éducation, santé, alimentation, 

L’ACCÈS DES 
IMMIGRANTS À LA 
SANTÉ PUBLIQUE 

AU BRÉSIL

Quando um imigrante 
decide deixar sua  
terra natal para 
aventurar-se em um 
outro país, além dos 
sonhos, ele leva consigo 
seus problemas de saúde.

professionnels vont aider dans 
l’assistance à ces immigrants.
Deux cas ont appelé notre 
attention récemment sur les 
réseaux sociaux. Le premier est 
celui de l´immigrante Haïtienne 
Joanneda Renaud, étant en 
grossesse, elle a cherché une 
clinique de la famille à São Paulo 
pour se faire consulter, parce 
qu’elle avait des vomissements, 
symptômes très communs dans 
cette phase de la grossesse. 
Après 30 jours d´hospitalisation, 
elle a eu un test positif pour le 
coronavirus. Elle vit depuis deux 
ans dans le pays cependant elle et 
son copain n’étaient pas capables 
de communiquer correctement 
avec l’équipe médicale de l’hôpital 
das Clinicas. Son frère, Eddy 
Renaud, s´est désespéré après 
maintes tentatives infructueuses 
d´avoir des nouvelles sur l’état 
de santé de la patiente. L’hôpital 
a affirmé qu´ils ont vainement 
essayé d’établir des contacts avec 
la famille de la patiente depuis son 
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emploi, hébergement, transport, 
loisir, sécurité, providence social, 
protection à la maternité et à 
l´enfance, assistance aux démunis 
selon cette Constitution”. Ayant 
les garantis aux services de 
santé assurés, les immigrants 
Haïtiens ont besoin de connaitre 
comment fonctionne le système 
de santé du pays d´accueil qui 
est totalement différent de celui 
d´Haïti.

La secrétairerie de Santé 
de São Paulo a embauché en 
2016, un immigrant Angolais 
José Kinvunzila, pour travailler 
dans la clinique de la famille du 
quartier Sé.  Cette clinique se 
trouve dans le centre-ville, là où 
il existe une forte concentration 
d’immigrants Haïtiens, Chinois, 
Boliviens et plusieurs autres pays 
Africains.  Cet engagement a 
beaucoup aidé dans la réception 
des immigrants qui constituent 
près de 10 % des patients que 
reçoit la clinique de la famille. 
Des initiatives pareilles feraient 
une grande différence dans 
l’assistance aux immigrants, 
car il est fondamental d’établir 
la confiance et de rompre 
les barrières linguistiques. 
Quelques immigrants, faute de 
connaissance du fonctionnement 
du système de santé Brésilien, 
tout simplement ne procurent 
pas les centres de santé pour 
résoudre leurs problèmes de 
santé. Pour illustrer mieux ce 
cas, nous avons une immigrante 
Haïtienne qui vit dans le pays 
depuis deux ans, dont son fils a 
5 ans, cependant il ne sait pas 
encore parler à cet âge.  L’un 
des espoirs que nous avons est 
l´arrivée des étudiants Haïtiens 
dans les universités publiques 
Brésiliennes, car ces futurs 
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arrivée. Il ne pourrait pas exister 
un moyen de communication 
pour les cas de ces immigrants 
qui ne dominent pas la langue 
portugaise afin de faire cette 
liaison avec les institutions 
de santé ?  La création d’une 
application serait idéale pour 
permettre la communication des 
immigrants et des touristes avec 
l’équipe médicale.

L´autre cas est arrivé dans 
la capitale de l´État de Rio de 
Janeiro. L´immigrante Sendy 
Eristal est arrivée enceinte dans 
le pays au mois d´octobre de l 
´année dernière. Elle a réalisé 
l’accompagnement dans la 
clinique de la famille dans le 
quartier Vila Sapê, là où elle 
résidait. Lors de sa dernière 
consultation, elle a été emmenée 
à la maternité Leila Diniz pour 
réaliser l´accouchement, car il 
s´agissait d´une grossesse risquée 
à cause de sa situation de santé. 
Après l’accouchement son état 
de santé s’est aggravé, pour 
cette raison elle a été transférée 
dans le centre thérapie intensive 
à l’hôpital dos Servidores au 
centre-ville. Le jour de l´exéat des 
jumeaux prématurés auxquels 
elle a donné naissance, ils ont été 
donnés à une famille adoptive 
sans une communication 
formelle à la famille de Sendy. 
En Haïti dans ce cas précis, 
les enfants seraient remis à la 
cousine de la patiente qui l’avait 
accompagnée durant la période 
d´hospitalisation. De ce fait 
naît l’angoisse de la famille pour 
savoir la localisation des jumeaux. 
Après plusieurs péripéties et avec 
l’aide d’une tierce personne, 
la famille a réussi à visiter les 
enfants.  Sendy a défié toutes 
les prévisions, 15 jours après elle 

est sortie de la thérapie intensive 
et a pu récupérer ses enfants. 
Tous ces tourments pourraient 
être évités si la famille avait été 
communiqué préalablement par 
les employés de la maternité 
Leila Diniz. Les immigrants 
n´auraient pas les mêmes droits 
d´être communiqués comme les 
patients Brésiliens ?

Pour mieux assister les 
immigrants, les secrétaireries 
de Santé des municipalités qui 
ont une forte concentration 
d’immigrants, pourraient suivre 
l’exemple de la secrétairerie 
de UBS du quartier Sé,  en 
employant des immigrants 
comme agents communautaires 
de santé et facilitateurs. Mato 
Grosso est un autre État qui 
a innové dans le secteur de 
l’éducation, en introduisant des 
immigrants comme interprètes 
dans les écoles publiques pour 
une meilleure intégration des 
immigrants dans le milieu 
scolaire. Il serait intéressant 
d´avoir ces interprètes dans 

quelques cliniques dans certaines 
zones stratégiques où il y a une 
forte présence des immigrants 
et des touristes. Il est nécessaire 
d’améliorer la communication 
avec les immigrants en distribuant 
des dépliants, des feuillets 
contenant des informations dans 
la langue des immigrants afin 
que la communication soit plus 
efficiente, car il y a beaucoup 
d’immigrants qui ne savent 
pas parler le portugais. Cela 
permettrait un meilleur abordage 
de la santé des immigrants et 
une avancée sur les barrières 
linguistiques qui constituent 
un véritable enjeu pour assister 
ces communautés. Des soins 
humanitaires font une grande 
différence dans le traitement de 
n’importe quelle maladie. Et un 
pays qui se préoccupe de la santé 
des immigrants est un pays qui a 
le plein contrôle sur la santé de sa 
population.

É preciso melhorar a 
comunicação com os 
imigrantes através de 
folhetos, cartilhas, na 
língua dos imigrantes, 
para que a comunicação 
seja mais ef iciente” tr
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O ACESSO DOS IMIGRANTES  
À SAÚDE PÚBLICA NO BRASIL

Quando um imigrante decide deixar 
sua terra natal para aventurar-se em um 
outro país, além dos sonhos, ele leva 
consigo seus problemas de saúde. Ao 
chegar a seu destino, esses problemas 
serão enfrentados por um sistema de 
saúde desconhecido. O Brasil, nesses 
últimos anos, é palco de um movimen-
to migratório excecional, onde milhares 
de haitianos procuram um novo reco-
meço. Rio de Janeiro, sede da Copa do 
Mundo de 2014, é uma das cidades 
adotadas pelos imigrantes haitianos. 
Para integrar-se à nova sociedade, a lín-
gua portuguesa é o primeiro e o mais 
importante dos desafios que eles devem 
superar. Isso porque o domínio dessa 
ferramenta linguística impacta direta-
mente a vida do imigrante: emprego, 
integração e saúde.  

A Constituição Federal do Brasil, em 
seu artigo 5º, garante aos estrangeiros 
os mesmos direitos que os brasileiros: 
“Todos são iguais perante a lei, sem dis-
tinção de qualquer natureza, garantin-
do-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no país a inviolabilidade do 
direito à vida, à liberdade, à igualdade, 
à segurança e à propriedade.” No artigo 
6º: “São direitos sociais:  a educação, a 
saúde, a alimentação, o trabalho, a mo-
radia, o transporte, o lazer, a segurança, 
a previdência social, a proteção à ma-
ternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Consti-
tuição”. Garantido o seu direito aos ser-
viços de saúde, os imigrantes haitianos 
precisam conhecer o funcionamento do 
sistema de saúde do anfitrião, que é to-
talmente diferente do Haiti. 

A Secretaria de Saúde de São Paulo 
contratou, em 2016, o imigrante an-
golano José Kinvunzila, para trabalhar 
na Unidade Básica de Saúde da Sé. 
Região Central da cidade, onde existe 
uma forte concentração de imigrantes 
haitianos, chineses, bolivianos e de vá-
rios países da África. Essa contratação 
ajudou muito no atendimento dos imi-
grantes, que constituem cerca de 10% 
dos pacientes atendidos na Unidade. 
Iniciativas como essa fariam uma gran-
de diferença no atendimento aos imi-

grantes, onde é fundamental estabele-
cer a confiança do paciente e quebrar a 
barreira linguística. Alguns imigrantes, 
por não saber como funciona o siste-
ma de saúde brasileiro, simplesmente 
não procuram ajuda para resolver suas 
questões de saúde. Para ilustrar, temos 
o caso de uma imigrante haitiana que 
mora há dois anos no Brasil, o filho está 
com 5 anos e ainda a criança não sabe 
falar. Uma esperança é a introdução 
dos haitianos nas universidades públi-
cas brasileiras, pois esses irão auxiliar 
futuramente os médicos brasileiros no 
atendimento dessa demanda.

Dois casos, recentemente, chamaram 
a atenção nas redes sociais. O primeiro 
é da imigrante haitiana Joanneda Re-
naud, gestante, que procurou uma uni-
dade de saúde, em São Paulo,  por sin-
tomas de vômito,  comum nessa fase.  
Após 30 dias de internação, ela testou 
positivo para Covid-19.  Ela mora há 
dois anos no Brasil, porém, nem ela 
nem o namorado conseguiram se co-
municar corretamente com a equipe do 
Hospital das Clínicas. O irmão dela, 
Eddy Renaud, se desesperou, depois de 
muitas tentativas infrutíferas para ter 
informações sobre o quadro clínico da 
mesma.  O hospital afirmou que tentou 
contato com os familiares da pacien-
te desde que ela chegou ao local. Não 
poderia existir uma ponte para esses 
casos de imigrantes que não dominam 
o português para fazer essa ligação com 
as instituições de saúde? Um aplicativo 
seria ideal para permitir a comunicação 
dos imigrantes e os turistas que não fa-
lam a língua portuguesa com a equipe 
médica.

O outro caso aconteceu na cidade do 
Rio de Janeiro. A imigrante Sendy Eris-
tal chegou grávida no país, em outubro 
do ano passado. Ela fazia normalmente 
seu pré-natal numa clínica da família 
na zona oeste da cidade. Na sua última 
consulta, foi levada de ambulância para 
a Maternidade Leila Diniz para dar à 
luz, pois a gravidez era de risco tendo 
em vista a sua situação de saúde. De-
pois do parto, o quadro clínico dela se 
agravou, ocasionando sua transferência 

para a UTI do Hospital dos Servidores, 
no centro da cidade. No dia da alta dos 
gêmeos, que são prematuros, eles foram 
entregues a uma família acolhedora 
sem a devida comunicação à família. 
No Haiti, neste caso, os bebês seriam 
entregues à prima da paciente que a 
acompanhava no hospital. Daí come-
çou o desespero da família para localizar 
os bebês. Depois de muitas peripécias e 
com ajuda de terceiros, a família con-
seguiu visitá-los. Contrariando todas 
as previsões, 15 dias depois, Sendy teve 
alta da UTI e pode recuperar os filhos. 
Todo esse transtorno poderia ser evita-
do se a família tivesse sido comunicada 
previamente pelos funcionários da Ma-
ternidade Leila Diniz. Os imigrantes 
não teriam os mesmos direitos de serem 
comunicados também como é o caso 
com os pacientes brasileiros?

Para atender melhor os imigrantes, 
as Secretarias de Saúde dos municípios 
que concentram grande presença de 
imigrantes, poderiam seguir o exemplo 
da UBS da Sé, contratando imigran-
tes como agentes comunitários e fa-
cilitadores. Outro Estado que inovou 
no âmbito da educação, introduzindo 
intérprete nas escolas Estaduais para 
uma melhor integração dos imigrantes 
no espaço escolar. Seria satisfatório ter 
esses intérpretes em alguns postos de 
saúde em zonas estratégicas onde há 
uma maior concentração de imigran-
tes e turistas. É preciso melhorar a co-
municação com os imigrantes através 
de folhetos, cartilhas, na língua dos 
imigrantes, para que a comunicação 
seja mais eficiente, pois existem vários 
imigrantes que ou compreendem pou-
co ou quase nada do português. Isso 
permitiria uma melhor compreensão 
e seria um avanço para combater a 
barreira linguística, que constitui um 
problema para o atendimento a essas 
comunidades de imigrantes. Um aten-
dimento humanizado faz uma grande 
diferença no tratamento de qualquer 
doença. Um país que se preocupa com 
a saúde dos imigrantes é um país que 
tem pleno controle da saúde dos seus 
habitantes.

PORTUGUÊS
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Chenofobi se lè yon nasyon 
manifeste entolerans fas a 
imigran ki ap viv nan peyi an 
souvan san pran an kont kesyon 
de nasyonalite, ras, koulè, kilti, 
relijyon, eksetera. E menm 
entolerans sa kapab manifeste 
o nivo tout enstitisyon peyi an 
tankou sante, edikasyon, mache 
travay elatriye. Lè entolerans 
lan rive nan nivo sa, nou di 
ke nou nan estad chenofobi 
enstitisyonèl. E se yon sitiyasyon 
ki grav paske imigran an twouve 

li nan yon sitiyasyon de risk 
paske menm pwòp gouvènman 
ansanm ak enstitisyon li yo pa 
ekipe oubyen engaje pou bay 
pwoteksyon ak imigran sa yo. 
Enstitisyon ki gen responsabilite 
pou pwoteje imigran yo kapab 
menm rive nan yon pwen ke 
se menm yo menm nan ki ap 
manisfeste vyolans kont imigran 
sa yo tankou sa te ki te pase sou 
fwontyè Etazini kont ayisyen yo. 
Nan liy ki gen pou swiv yo, nou 
pral gade kouman chenofobi 

SITIYASYON IMIGRAN 
PANDAN PANDEMI 

KOVID-19 LAN E KESYON 
CHENOFOBI AN

yo fèmen e an menm tan lèse 
antre ayeryen yo ouvè. Li klè ke 
gouvènman gen enfòmasyon sou 
gwoup imigran ki antre pi souvan 
nan avyon e ki gwoup moun ki 
antre pi souvan sou fwontyè tèrès 
yo. Yon lòt tèm nou kapab itilize 
nan plas rasism enstitisyonèl 
pou seri politik selektif sa yo se 
chenofobi selektif enstitisyonèl 
puiske chenofobi nan Brezil 
pa manisfeste kont yon gwoup 
moun detèmine espesifikman 
moun kontinan ewopeyen yo. 

Li enpòtan pou nou souliye ke 
menm si mond lan te rive paralize 
pandan Kovid-19 lan, anpil 
moun san opsyon te kontinye 
trajè yo pou yo ka siviv. OIM 
anrejistre anviwon 281 milyon 
imigran entènasyonal an 2020. 
Men an rezon de rediksyon 
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batay Vètyè an  18 novanm 1803 
pou rive nan endepandans total 
premye pèp nwa premye janvye 
1804 nan Amerik Santral te jere 
yon seri de preyokipasyon o nivo 
elit e gouvènman Brezilyen yo e 
sa te fè ke yo te ouvri pòt fwontyè 
yo pou imigran ki sòti an Ewòp 
nan objetik pou te rann nimewo 
moun blan plis ke moun nwa. 
Ki donk yon estrateji pou evite 
sa kite rive an Ayiti an rive sou 
tèritwa Brezil la.
A pati de moman sa, pandan 
anviwon plis ke yon syèk 
gouvènman Brezil la apiye 
imigrasyon Ewopeyèn lan atravè 
politik piblik solid aktivman. Pa 
egzanp gen rejis ki montre ke 
gouvènman nan kèk okazyon te 
mete a dispozisyon Ewopeyen 
yo transpò gratis, kay, pòsyon 
tè ansanm ak betay e lajan pou 
apiye premye ane etablisman 
yo nan peyi an. Desizyon sa yo 
te gen enstriman jiridik ki te 
apiye yo e menm enstriman sa 
yo te entèdi antre imigran yon 
seri de nasyon espesifikman nwa 
yo. Politik piblik sa yo o nivo 
gouvènman an e enstitisyon yo 
pwouve depi nan baz ke se pa 
tèlman yon kesyon de chenofobi 
enstitisyonèl men yon kesyon de 
rasism enstitisyonèl.

Pou nou antre kounye an 
dirèkteman nan peryòd pandemi 
Kovid-19 lan, nou kapab remake 
klèman ke gouvènman adopte 
yon politik selektif lòske li 
detèmine ke antre frontyè tèrès 

POR JEAN SAMUEL ROSIER

As instituições 
responsáveis pela 
proteção dos imigrantes 
podem até chegar ao 
ponto em que elas 
mesmas manifestam 
violência contra esses 
imigrantes

enstitisyonèl sa manifeste nan 
Brezil sitou pandan peryòd 
pandemi Kovid-19 lan.

Avan nou antre nan peryòd 
pandemi Kovid-19 lan, li 
enpòtan pou nou fè yon ti 
vwayaj nan listwa imigrasyon 
peyi Brezil san okenn pretansyon 
pou nou bay tout detay. Istwa 
peyi an fè nou remake ke se 
pwòp gouvènman an ki te apiye 
premye gran ond imigrasyon ke 
peyi an te konnen. Revolisyon 
ayisyèn lan ki te pran fen ak 
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A maioria das 
instituições ainda 
exige que imigrantes 
apresentem documentos 
migratórios válidos, 
apesar dos instrumentos 
legais que tornam 
válidos até 15/03/2022 
os documentos de todos 
os imigrantes que 
expiraram a partir de 
16/03/2020. tr
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SITUAÇÃO DO IMIGRANTE DURANTE A PANDEMIA 
DE COVID-19 E A QUESTÃO DA XENOFOBIA

Xenofobia é quando uma na-
ção manifesta intolerância diante 
dos imigrantes que vivem no país, 
muitas vezes sem levar em conta 
questões de nacionalidade, raça, 
cor, cultura, religião, etc. Esta mes-
ma intolerância pode se manifestar 
ao nível de todas as instituições 
do país, como saúde, educação, 
mercado de trabalho e assim por 
diante. Quando a intolerância 
atinge esse patamar, dizemos que 
estamos no estágio de xenofobia 
institucional. E é uma situação 
grave porque o próprio governo e 
as suas instituições não estão equi-
pados nem comprometidos com a 
proteção desses imigrantes que se 
encontram em situação de risco. 
As instituições responsáveis pela 
proteção dos imigrantes podem 
até chegar ao ponto em que elas 
mesmo manifestam violência con-
tra esses imigrantes, como acon-
teceu na fronteira dos EUA com 
os haitianos. Nas linhas a seguir, 
veremos como essa xenofobia ins-
titucional se manifestou no Brasil, 
especialmente durante o período 
pandêmico de Covid-19.

Antes de entrar no período da 
pandemia Covid-19, é importante 
fazer um breve tour pela história 
da imigração no Brasil, sem pre-
tensão de dar detalhes completos. 
A história do país mostra que foi o 
próprio governo que apoiou a pri-
meira onda migratória conhecida 
para o país em razão da Revolu-
ção haitiana, que terminou com a 
Batalha de Vertières em 18 de no-
vembro de 1803, tornando assim 
os haitianos o primeiro povo negro 
independente da América Central 
e do mundo em primeiro de janei-
ro de 1804. Esta independência 
conseguiu levantar preocupações 
da elite brasileira e fez o governo 

brasileiro a abrir suas fronteiras 
para europeus com o objetivo de 
aumentar o número de pessoas 
brancas no país. Esta foi, portanto, 
uma estratégia para impedir que o 
mesmo acontecimento chegasse ao 
território brasileiro.

Durante mais de um século o 
governo brasileiro tem apoiado 
ativamente a imigração européia 
por meio de sólidas políticas pú-
blicas. Por exemplo, existem regis-
tros que mostram que o governo, 
em algumas ocasiões, forneceu aos 
europeus transporte gratuito, alo-
jamento, herança, gado e dinheiro 
para apoiar os seus primeiros anos 
de estabelecimento no país. Essas 
decisões foram amparadas por ins-
trumentos legais, os mesmos que 
proibiram a entrada de imigran-
tes de uma série de nações espe-
cificamente negras. Essas políticas 
públicas em nível governamental 
provam desde o início que não se 
trata tanto de uma questão de xe-
nofobia institucional, mas de uma 
questão de racismo institucional.

Para entrar agora diretamen-
te no período da pandemia de  
Covid-19, podemos ver claramen-
te que o governo adotou uma po-
lítica seletiva ao determinar que as 
entradas das fronteiras terrestres 
fossem fechadas e, ao mesmo tem-
po, que as entradas aéreas fossem 
abertas. É claro que o governo tem 
informações sobre os grupos de 
imigrantes que entram em aviões 
com mais frequência e quais gru-
pos de pessoas que entram com 
mais frequência nas fronteiras ter-
restres. Outro termo que podemos 
usar no lugar de racismo institu-
cional para essas séries de políticas 
seletivas é xenofobia seletiva insti-
tucional, uma vez que a xenofobia 
no Brasil não se manifesta contra 

um grupo específico de pessoas, os 
povos do continente europeu.

É importante notar que, embo-
ra o mundo estivesse paralisado 
durante a Covid-19, muitas pes-
soas sem opções continuaram sua 
jornada para sobreviver. A OIM 
registrou cerca de 281 milhões 
de imigrantes internacionais em 
2020. Mas devido à redução do 
número de agentes policiais fede-
rais nos espaços físicos fechados 
durante a pandemia, muitos imi-
grantes permaneceram sem docu-
mentos migratórios por mais de 
um ano. Essa situação faz com que 
estes  não possam usufruir do direi-
to a saúde, educação, emprego, o 
direito de alugar uma casa ou abrir 
uma conta bancária, uma vez que 
a maioria das instituições, senão 
todas, ainda exigem que os imi-
grantes apresentam documentos 
migratórios válidos antes de qual-
quer serviço, apesar da existência 
de dois instrumentos legais (Por-
taria nº 21 da DIREX-PF e Por-
taria nº 25/2021-DIREX/PF) que 
tornam válidos até 15 de março de 
2022, os documentos de todos os 
imigrantes que expiraram a partir 
de 16 de março de 2020. Duran-
te a pandemia, muitos imigrantes 
receberam ameaças de deportação, 
quando se apresentaram na polí-
cia federal para se regularizar, em 
razão da proibição de entrada nas 
fronteiras terrestres.

Por fim, para concluir, a maioria 
das pessoas na situação que aca-
bamos de descrever no Brasil vêm 
da Venezuela ou do Haiti. Isso 
mostra claramente quais grupos e 
raças são visados pela política go-
vernamental durante a pandemia, 
que é a manifestação de xenofobia 
institucional seletiva ou racismo 
institucional.

PORTUGUÊS
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nimewo ajan polis federal yo 
pandan pandemi an, anpil 
moun rete plis ke yon ane san 
dokiman migratwa. Sitiyasyon sa 
fè ke anpil imigran pa ka jwi dwa 
sante, edikasyon, travay, dwa 
pou lwe yon kay oubyen ouvri 
yon kont bankè puiske majorite 
enstitisyon yo, pou nou pa di 
tout, toujou egzije imigran yo 
dokiman migratwa valid yo avan 
nenpòt sèvis malgre egzistans 
2 enstriman jiridik (Portaria 
nº 21 da DIREX-PF e Portaria 
nº 25/2021-DIREX/PF) ki de 
manyè rezime konsidere valid 
jiska 15 mas 2022 dokiman 
tout imigran ki ekspire a pati 
de 16 mas 2020. Anpil imigran 
pandan pandemi an ki ap chache 
lavi resevwa anpil fwa menas 
depòtasyon lè yo tante prezante 
tèt yo nan polis federal puiske 
te gen entèdiksyon antre sou 
fwontyè tèrès yo. 

Anfen pou nou konkli, 
majorite moun ki nan sitiyasyon 
sa ki nou apèn dekri la nan Brezil 
sòti Venezwela oubyen Ayiti. Sa 
montrè klèman ki gwoup e ki ras 
politik gouvènman sible pandan 
pandemi an ki se manifestasyon 
chenofobi selektif enstitisyonèl 
ou rasism enstitisyonèl. 
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XENOFOBIA

Barreiras, muros, cercas... obstá-
culos que travam a mobilidade 
e limitam a liberdade. Confor-
me classe, origem, gênero, as 
fronteiras se recrudescem ou se 
flexibilizam, penalizando par-
ticularmente os espoliados de 
terras, de documentos, de direi-
tos. Vivemos uma era em que 
as distâncias se encurtaram, mas 
apenas para alguns privilegiados. 

Segundo dados da Organização 
Internacional para Migrações, 
entre janeiro e junho de 2021, 
mais de 1146 pessoas morreram 
afogadas tentando chegar à Eu-
ropa. Já a organização Humane 
Borders revela que, apenas em 
junho de 2021, 43 pessoas foram 
encontradas mortas, na travessia 
entre México e Estados Unidos. 

De maneira nenhuma, porém, 

as pessoas são impedidas apenas 
por  limites naturais. Há um 
movimento crescente de frontei-
rização, nas palavras do filósofo, 
Achille Mbembe[1]. Enquanto no 
fim dos anos 1980, apenas exis-
tiam por volta de uma dezena, 
há hoje 70 barreiras fronteiriças 
bloqueando a passagem de mi-
grantes e refugiados[2]. Milha-
res de quilômetros construídos 

UMA ORDEM  
XENOFÓBICA

para segregar populações que 
fogem da pobreza, da violência, 
da fome. E não só isso! Europa 
e Estados Unidos têm trabalha-
do pela externalização de suas 
fronteiras, celebrando acordos 
obscuros para desmantelar rotas 
de migração desde outros países 
e continentes.

Para justificar essa arquitetura 
castelar, o discurso veiculado pe-
las mídias hegemônicas cria todo 
um imaginário em torno do ou-
tro, do estrangeiro, daquele que 
ameaça a ordem interna e que 
“rouba empregos” dos nacionais. 
Não por acaso, recentemente foi 
publicada uma matéria no jornal 
português Diário de Notícias, a 
reclamar que certas crianças por-
tuguesas só falam “brasileiro”[3]. 
Na reportagem, a ideia de uma 
língua estática a ser defendida de 
possíveis variantes vindas de fora 
reforça uma distinção entre os 
de cá e os de lá. E ignora a dinâ-
mica da língua, da cultura e da 
própria humanidade, sempre em 
movimento, sempre em trânsito 
abolindo os tradicionais concei-
tos de fronteiras nacionais. A re-
portagem coloca a questão da di-
versidade linguística como uma 
doença a ser combatida e tratada. 

[1] http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/593457-estamos-vivendo-na-civilizacao-do-hardware-militar-nao-para-a-guerra-mas-para-a 
 -fronteirizacao-afirma-achille-mbembe
[2] https://brasil.elpais.com/brasil/2017/02/27/album/1488207932_438823.html#foto_gal_1

[3] https://www.dn.pt/sociedade/ha-criancas-portuguesas-que-so-falam-brasilei-  
 ro-14292845.html

Milhares de quilômetros 
de barreiras foram 
construídos para 
segregar populações 
que fogem da pobreza, 
da violência, da fome. 

CRISES NACIONAIS
Num momento delicado, em 
que crises climáticas se assomam 
a crises econômicas e políticas, o 
nacionalismo alimenta precon-
ceitos ao invés de acolhimento, 
inventando uma homogeneida-
de que somente existe enquanto 
dispositivo de controle e mani-
pulação. A maioria dos Estados 
nações se formaram nos dois úl-
timos séculos embasados em nar-
rativas construídas em torno de 

POR ALEXIA SHELLARD E ELISANGELA ROCHA
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[4] BAUMAN, Zygmunt. Modernidade 
líquida. Rio de Janeiro, Zahar, 2001.

[5] https://www.bbc.com/portuguese/
internacional-44584132.

A fotografia do do chefe 
Apache Geronimo e 

três de seus guerreiros, 
tirada em 1886, tem 
sido usada em uma 

comparação irônica com o  
Department of Homeland 

Security (Departamento 
de Segurança Interna) dos Estados Unidos, 

responsável pelo combate ao terrorismo doméstico 
e internacional. Ao usar o slogan “Fighting 

Terrorism Since 1492” (Combatendo o Terrorismo 
desde 1492), a imagem cria uma analogia com a 

resistência de Geronimo e seu povo à repressão do 
governo americano durante as Guerras Apaches no 

final século XIX, expandindo essa representação à 
destruição das culturas nativas nas Américas desde 

a invasão do continente por Colombo, em 1492.

XENOFOBIA
ção do planeta, grandes conti-
gentes de pessoas são, cada vez 
mais, obrigados a migrar em de-
corrência de catástrofes ambien-
tais. E mais, o aumento das de-
sigualdades entre as nações está 
diretamente ligado às alterações 
climáticas. 

É urgente que se busque uma 
solução conjunta global. A fome, 
a pobreza e a violência são fatores 
expulsivos, mas não são causados 
exatamente por aqueles que as 
vivem. Como revela o relató-
rio do Transnational Institute, 
a venda de armas fabricadas na 
Europa força milhões de pessoas 
saírem de suas casas , a Síria é um 
exemplo. Acrescente-se também 
a responsabilidade das grandes 
corporações que, através da de-
gradação ambiental, provocam 
o êxodo de outras milhões de 
pessoas anualmente. São essas as 
cruciais questões a se considerar 
numa discussão sobre migração.

violências são originários de pa-
íses considerados não desenvol-
vidos ou menos desenvolvidos. 
Os haitianos sofrem xenofobia 
no Brasil, os brasileiros sofrem 
em Portugal, e os portugueses 
sofrem na Inglaterra.

Maus tratos, insegurança e dis-
criminação, são portanto, situ-
ações constantes na vida de mi-
grantes. Anualmente, centenas 
de milhares de pessoas são bar-
radas antes de entrar nos países 
de destino, sendo muitas vezes 
separadas de suas famílias. Entre 
o fim de abril e o início de maio 
de 2018, o governo estaduni-
dense separou de seus pais mais 
de 2300 crianças[5]. Em 2019, 
segundo dados da Frontex, a 
União Europeia emitiu ordens 
de expulsão para 298 mil pessoas 
que não cumpriam os requisitos 
exigidos pelas legislações para 
permanecer nos respectivos pa-
íses. Filas intermináveis e buro-
cracias indesatáveis ainda se so-
mam às dificuldades enfrentadas 
pelas pessoas que migram ou que 
pretendem migrar. 

UM MUNDO E VÁRIAS 
HUMANIDADES?
Em pleno século XXI, num con-
texto de crise ambiental, há que 
se repensar as fronteiras. Ares, 
águas, catástofres e poluição não 
respeitam limites nacionais. O 
modo de produção capitalista 
deixa um rastro de destruição: 
florestas queimadas, mares en-
venenados, rios assoreados. E 
embora certas populações sejam 
mais afetadas, toda a humanida-
de é prejudicada pela degrada-
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Desde a tenra infância, 
as crianças são levadas 
a culturar histórias 
e tradições que 
invisibilizam, calam ou 
oprimem determinados 
segmentos da população.

populações uniformes. Mas essas 
narrativas foram contrariadas 
de maneira violenta: sangrentas 
guerras civis levaram à morte de 
centenas de milhões de pessoas 
apenas na segunda metade do sé-
culo XX. 

Mesmo assim, nos Estados 
nacionais, o sistema de ensino é 
quase sempre fundamentado em 
volta de um paradigma compres-
sor da diversidade. Desde a tenra 
infância, as crianças são levadas a 
se identificar nesses termos, cul-

tuando histórias e tradições que 
invisibilizam, calam ou oprimem 
determinados segmentos da po-
pulação. Ao chegar na idade 
adulta, muitas cultivam indife-
rença e  até desprezo em relação 
aos considerados “outros”, rece-
bendo as notícias de mortes, pri-
sões e deportações de migrantes 
com naturalidade e até contenta-
mento.

Poderiam ter aprendido na 
escola que as populações estão 
sempre em movimento, que as 
culturas são dinâmicas e que as 
fronteiras são historicamente 
datadas. Afinal, como declara 
Bauman, as fronteiras não reco-
nhecem e registram um estra-
nhamento já existente; elas são 
traçadas antes que o estranha-
mento seja produzido[4]. 

As fronteiras atuais são, em 
grande medida, efeito de longos 
séculos de colonialismo. Repro-
duzem uma hierarquização de 
poderes que não tem relação di-
reta com as especificidades dos 
povos, mas com um modelo 
de organização econômica que 
institui um padrão de desenvol-
vimento ditado pelo capital. A 
xenofobia se estrutura em torno 
dessa hierarquização, na medida 
em que os principais alvos das 
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As lutas das pessoas no espectro da 
interseccionalidade entre migração e 

questões de identidade de gênero e 
orientação sexual são discutidas por 

Fernanda Ocanto, venezuelana, lésbica, 
não-binária e ativista; e Andressa Castelli, 
psicóloga do CDHIC, mestra em psicologia 

clínica e atuante em saúde mental para 
pessoas migrantes e refugiadas.
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POR FERNANDA OCANTO

 LGBtQIAP+
El período sumamente com-

plejo en el que todos vivimos en 
la pandemia COVID-19 llega ac-
tualmente a Brasil al nivel de más 
de 612.000 muertes y en el mun-
do se encuentra en 5 millones de 
muertes. Ante este escenario de 
difícil comprensión en su totali-
dad, es de suma importancia ha-
blar y prestar atención a los pro-
cesos migratorios, especialmente 

ciudades o regiones del país han 
avanzado de manera suficiente y 
efectiva en el acceso a la vivienda, 
atención especializada, acceso a la 
salud, acceso a la educación, ali-
mentación, acceso al trabajo, etc.

Mi trayectoria personal como 
migrante me trae muchas re-
flexiones en torno a las múltiples 
formas de lesbofobia y discri-
minación en las diferentes ciu-
dades donde he vivido. En mi 
percepción personal, si opto por 
migrar a una ciudad más rural, 
las dificultades de ser contratada 
para un trabajo en mi área serán 
mayores por ser una mujer mi-
grante lesbiana. El silenciamien-
to que hemos sufrido la comuni-
dad LGBTQIA +, por ejemplo 
en trabajos donde se nos exige 
ser “discretos” o evitar hablar 
de temas sumamente necesarios 
como la transfobia, el machismo 
o la masculinidad tóxica, es una 
violencia profunda para quienes 
están intentando para sobrevivir 
a un empleo durante la pande-
mia y su estatus como redes de 
apoyo y miembros de la familia, 
o su documentación puede ser 
compleja por ser inmigrante.

Esto sin comparar otras formas 
de ubicación en el mundo que, 
junto con los marcadores raciales 
y de clase, generan peores condi-
ciones de vida y un mayor obje-
tivo de asesinato.

La discriminación basada en 
la orientación sexual y / o la 
identidad de género, así como 
el racismo y la xenofobia contra 
los migrantes no es algo del mo-
mento. Claramente durante la 
pandemia, todo esto se hizo más 
evidente y crudo en un país don-
de el duelo y la lucha no cesan.

Si no se tienen en cuenta estos 
temas, la recepción e inclusión 

LUCHAS Y DUELO:  
LA LUCHA CONSTANTE 
CONTRA LA DISCRIMINACIÓN 
DE LAS POBLACIONES 
LGBTQIA+ EN TIEMPOS DE 
PANDEMIA
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a los de las personas LGBTQIA 
+, que aún no obtienen la visi-
bilidad y las respuestas necesarias 
para reducir y erradicar todas las 
violaciones contra nosotros.

En las diferentes dimensiones 
de la garantía de derechos, la 
pandemia provocada por el Co-
ronavirus ha abierto grandes bre-
chas y dificultades extremas para 
la vida de personas cuyas iden-
tidades de género y orientación 
sexual están fuera del sistema he-
terocisnormativo. Se ha hablado 
mucho de las consecuencias del 
aislamiento social para quienes 
viven o conviven con agresores 
o entornos familiares violentos. 
Por otro lado, pensar en la salud 
mental de quienes se encuen-
tran en estas condiciones lleva a 
pensar en el debilitamiento de 
las estrategias para enfrentar las 
nuevas dinámicas de prevención 
y protección de la salud que in-
troduce la pandemia.

Pensar la migración de mane-

ra transversal lleva a pensar que 
puede haber sido vivida como 
una estrategia para evitar tales 
discriminaciones y entornos vio-
lentos (no limitados al ámbito 
familiar, ya que se extienden al 
contexto laboral, institucional o 
comunitario). Sumado a esto, la 
pérdida de empleo o fuentes de 
ingresos, los efectos en términos 
de acceso y permanencia a una 
vivienda digna, se entrelazan y 
empeoran las condiciones de 
vida de estas poblaciones.

Más allá de establecer una ex-
plicación con un solo sentido o 
causa, los ejemplos en los que la 
migración LGBTQIA + nos lle-
van a resaltar las regresiones en 
el actual contexto político y eco-
nómico brasileño, que solo ha 
agregado violencia institucional 
y micro violencia contra pobla-
ciones históricamente silenciadas 
y oprimidas. La opresión e invi-
sibilidad de las personas LGB-
TQIA + se refleja en la falta de 
políticas públicas específicas para 
atender a esta población. Incluso 
con aparentes avances en la le-
gislación y las políticas públicas 
para inmigrantes, no todas las 

A discriminação por 
orientação sexual e/ou  
por identidade de gênero, 
bem como o racismo e a 
xenofobia contra  
migrantes não é uma coisa 
só de agora. Claramente 
durante a pandemia,  
todas estas f icaram  
mais evidentes e cruas

ESPANHOL
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LUTAS E LUTOS: O COMBATE 
CONSTANTE ÀS DISCRIMINAÇÕES 
CONTRA POPULAÇÕES LGBTQIA+ 

EM TEMPOS PANDÊMICOS

a acolhida das pessoas 
migrantes deve 
acolher também suas 
especif icidades como 
LGBtQIA+, quando  
for o caso

 LGBtQIAP+

O período extremamente 
complexo em que todos vi-
vemos na pandemia do CO-
VID-19 chega atualmente no 
Brasil no patamar de mais de 
612 mil mortes e no mundo 
se encontra pelos 5 milhões de 
óbitos. Diante desse cenário 
difícil de compreender na sua 
completude, é extremamente 
relevante falar e se atentar so-
bre os processos migratórios, 
principalmente os das pessoas 
LGBTQIA+, que ainda não 
ganham a visibilidade e as res-
postas que se precisam para 
diminuir e erradicar todas as 
violações contra nós.

Nas diferentes dimensões da 
garantia de direitos, a pande-
mia decorrente do Coronaví-
rus abriu grandes lacunas e di-
ficuldades extremas para a vida 
das pessoas cujas identidades 
de gênero e orientação sexual 
estão fora do sistema heterocis-
normativo. Amplamente tem 
se falado das consequências do 
isolamento social para quem 
mora ou convive com pessoas 
agressoras ou ambientes fa-
miliares violentos. Por outro 
lado, pensar na saúde mental 
de quem se encontra nessas 
condições, leva a pensar no en-
fraquecimento das estratégias 
para enfrentar as novas dinâ-

micas de prevenção e prote-
ção da saúde introduzidas pela 
pandemia. 

Pensar a migração transver-
salmente leva a crer que a mes-
ma pode ter sido vivenciada 
como estratégia para evitar di-
tas discriminações e ambientes 
violentos (não limitados ao âm-
bito familiar, pois se estendem 
ao contexto laboral, institucio-
nal ou comunitário). Somado 
a isso, a perda de emprego ou 
fontes de renda, as afetações 
em termos de acesso e per-
manência à moradia digna, se 
entrelaçam e agravam as condi-
ções de vida dessas populações. 

Fora de estabelecer uma ex-
plicação com uma única dire-
ção ou causa, os exemplos em 
que a migração LGBTQIA+ 
nos levam a destacar as regres-
sões do contexto político e eco-
nômico brasileiro atual, o qual 
só tem acrescentando as vio-
lências institucionais e as mi-
cro violências sobre as popula-
ções historicamente silenciadas 
e oprimidas. A opressão e in-
visibilidade das pessoas LGB-
TQIA+ se refletem na falta de 
políticas públicas específicas 
para atender esta população. 
Ainda com aparentes avanços 
nas legislações e políticas pú-
blicas para imigrantes, nem 

todas as cidades ou regiões do 
país têm avançado o suficiente 
e de forma eficaz no acesso à 
moradia, atendimento especia-
lizado, acesso à saúde, acesso à 
educação, alimentação, acesso 
ao trabalho, etc. 

Minha trajetória pessoal 
como migrante me traz muitas 
reflexões entorno às múltiplas 
formas de lesbofobia e discri-
minação nas diferentes cidades 
onde tenho morado. Na minha 
percepção pessoal, se eu optas-
se migrar para uma cidade mais 
interiorana, as dificuldades de 
ser contratada para um empre-
go na minha área serão maio-
res por ser uma mulher lésbica 
migrante. O silenciamento que 
nós, comunidade LGBTQIA+ 
temos sofrido, por exemplo 
nos trabalhos onde se nos exi-
ge sermos “discretos” ou evitar 
falar de temas extremamente 
necessários como a transfobia, 
o machismo ou masculinidade 
tóxica, é uma violência profun-
da para quem está tentando so-
breviver a um emprego duran-
te a pandemia e sua condição 
de redes de apoio e familiares, 
ou sua documentação pode ser 
complexa por ser imigrante. 

Isso sem colocar em compara-
ção outras formas de localização 
no mundo que junto ao marca-

dor racial e de classe, geram piores 
condições de subsistência e maior 
alvo de assassinato.  

A discriminação por orienta-
ção sexual e/ou por identidade 
de gênero, bem como o racismo 
e a xenofobia contra migrantes 
não é uma coisa só de agora. 
Claramente durante a pande-
mia, todas estas ficaram mais 
evidentes e cruas em um país 
onde o luto e a luta não cessam. 

Se essas questões não forem 
levadas em consideração, o 
acolhimento e inclusão da po-
pulação LGBTQIA+ migrante 
pode ficar em risco maior ao já 
estabelecido pelas violências es-
truturais. É necessário que no 
momento da acolhida das pes-
soas migrantes sejam acolhidas 
também nas suas especificidades 
como LGBTQIA+, quando for 
o caso. Com respeito e digni-
dade e com uma visão em que 
todas as lutas contra o precon-
ceito sejam reforçadas em todos 
os âmbitos. É um papel da so-
ciedade, das organizações civis, 
ONGs e principalmente do po-
der público

O papel da política pública se-
gue sendo gerar condições melho-
res para toda a população, e isso 
segue longe de ser efetivado num 
país cujo projeto de extermínio é 
permanente. 

PORTUGUÊS

de la población migrante LGB-
TQIA + puede correr un riesgo 
mayor que el ya establecido por 
la violencia estructural. Es nece-
sario que, al acoger a los migran-
tes, también sean acogidos en sus 
especificidades como LGBTQIA 
+, cuando corresponda. Con res-
peto y dignidad y con una visión 
en la que todas las luchas contra 
los prejuicios se refuercen en to-
dos los ámbitos. Es un papel de 
la sociedad, las organizaciones 
civiles, las ONG y especialmente 
el gobierno.

El papel de la política públi-
ca sigue siendo generar mejores 
condiciones para toda la pobla-
ción, y esto está lejos de realizarse 
en un país cuyo proyecto de ex-
terminio es permanente.
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 LGBtQIAP+

QIAP+ e permanecer no país de 
origem, seja pela violência fami-
liar e social, ou mesmo por polí-
ticas de governo não comprome-
tidas com a garantia dos Direitos 
Humanos.

É preciso cuidar para que, no 
exercício de escuta, uma questão 
não seja reduzida a outra, levan-
do a uma romantização. Um pes-
soa LGBTQIAP+ não é alguém 
que, ao se assumir,  metaforica-
mente “migra” ou se “desloca” de 
modo escolhido de um gênero 
a outro ou de uma sexualidade 
a outra, pois isso implicaria em 
reforçar a lógica de que há uma 
“norma natural” em relação a 
qual um sujeito se desloca. Da 
mesma forma, nem todas as pes-
soas migrantes, ao se depararem 
com a condição da sua própria 
diferença, se fazem solidárias à 
diversidade no campo das iden-
tificações relativas ao gênero e à 
sexualidade.

matividade, recria e cria os senti-
dos e categorias compartilhadas.

Apesar de alguns sentidos his-
toricamente se cristalizarem,  
procurando de modo hegemôni-
co se sobrepor a outros sentidos 
em função de dinâmicas de po-
der (por exemplo, quando enten-
demos de maneira acrítica que o 
sentido de “normal/natural” es-
taria ligado à vivência heterosse-
xual do afeto), a própria dinâmi-
ca de linguagem e seus falantes 
se encarregam de fazer valer sua 
tendência naturalmente afeita 
à diversidade. Multiplicidade, 
combinações, empréstimos, neo-
logismos, estrangeirismos que 
criam e validam os fluxos e novas 
posições entre as formas sistema-
tizadas de classificar as identida-
des através de pré-conceitos sobre 
gênero, nacionalidade, raça, clas-
se social e outras categorizações.

LINGUAGEM,  
GÊNERO E MIGRAÇÃO
Linguagem, gênero e migração 
são fenômenos que traduzem o 
quanto a diversidade, a  multi-
plicidade e a diferença natural-
mente se apresentam e se im-
plicam como atributos do que é 
experimentado nas relações. Se 
consideramos que antinaturais 
são as normas forjadas para que 
se encontre uma única forma de 
expressão para se referir ao gêne-
ro, à nacionalidade e outras iden-
tificações, por que então nossa 
sociedade tende a entender uma 
pessoa migrante como uma des-
-naturada ou uma pessoa LGBT-
QIAP+ como de-generada?

Embora o tema das migrações 
e da questão  LGBTQIAP+ te-
nha como ponto de interlocução 
uma necessária defesa do reco-
nhecimento e cidadania a essas 

expressões de diversidade, os pro-
cessos sociais violentos que tor-
nam uma pessoa LGBTQIAP+ 
uma degenerada ou desviada, ou 
uma pessoa migrante uma desna-
turada, nem sempre encontram 
paralelismo, visto que, em cada 
contexto, tal discriminação res-
ponde a processos históricos dis-
tintos de exclusão e abjeção. 

Compreender e escutar mi-
grantes LGBTQIAP+ exige re-
conhecer as dimensões dessas 
identificações a nível da história 
singular e coletiva, sem perder 
de vista  uma perspectiva inter-
seccional: migrantes e pessoas 
LGBTQIAP+ desestabilizam as 
noções anti-naturais de naciona-
lidade e sexualidade/gênero/afe-
to, respectivamente. No entanto, 
a desestabilização dessas noções 
ocorre de maneiras diferentes e 
muitas vezes o processo migrató-
rio é uma decorrência da impos-
sibilidade de se assumir LGBT-

POR ANDRESSA CASTELLI

DIVERSIDADES 
À PROVA DE 

VIOLAÇÕES E 
ADVERSIDADES: 

QUESTÕES 
SOBRE 

MIGRANTES 
LGBTQIAP+ 

LGBTQIAP+ é uma sigla, sín-
tese sempre parcial e mutável, 
de expressão da diversidade, de 
gramáticas existenciais múltiplas 
que recombinam, tensionam e 
criam formas de compreender a 
sexualidade, o gênero e as afeti-
vidades possíveis. Sigla símbo-
lo da linguagem viva, sempre 
aberta à ressignificação. As letras 
recuperam memórias de vidas, 
lutas e bandeiras fincadas nos 
territórios da cisheteronormati-
vidade binária, com um acrésci-
mo representado pelo “+”, pre-
vendo que um discurso sobre a 
diversidade, nunca restrito ou 
(de)terminado, pode sempre in-

humanas. Para alguns, um texto 
intraduzível e, para muitas pes-
soas, uma maneira de nomeação, 
reconhecimento, georreferencia-
mento e possibilidade de perten-
cer e experimentar a si mesmo.

Essa forma de posicionar a ques-
tão LGBTQIAP+, onde se pensa 
o sistema sexo/gênero de maneira 
semelhante à forma de pensar os 
gêneros textuais, isto é, enqua-
dramentos e categorias que são 
efeitos de linguagem e discurso, é 
tributária da tradição dos “queer 
studies”, que ficou popularizada 
a partir do pensamento de Judith 
Butler. A linguagem, em sua di-
nâmica de representação e perfor-

cluir e reconhecer as novas for-
mas de expressões do porvir.

“+” que provoca na linguagem 
o seu potencial elástico, a partir 
de uma combinação de letras e 
consoantes particular ao nosso 
idioma, cada uma com direito 
a seu significado, sem que com 
isso precise representar uma su-
cessão de sílabas ou uma frase, 
que comporiam um sentido úni-
co ou previsível. A linguagem 
viva, transitória e cambiante 
que deve somar e se somar às 
formas de vida existentes, antes 
de ser um código estéril que só 
destina a definir o que deve ser 
dito e escutado entre as relações 

Por que então nossa 
sociedade tende a 
entender uma pessoa 
migrante como uma 
des-naturada ou uma 
pessoa LGBtQIAP+ como 
de-generada?
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Esses dois apontamentos falam 
da complexidade da questão, so-
bretudo quando a migração não 
passa por uma escolha da pessoa 
LGBTQIAP+. Aqui, os movi-
mentos de autorização do sujeito 
sobre as identificações de “mi-
grante” e “LGBTQIAP+” podem 
se tornar conflitantes à medida 
que a migração forçada ou o exí-
lio figurem como uma punição, 
um revés ou uma sanção à atitu-
de de se assumir LGBTQIAP+.

Nessa circunstância, se reco-
nhecer e se apropriar da identi-
ficação LGBTQIAP+ autoriza o 
sujeito, por um lado, mas, por 
outro, pode representar uma 
desterritorialização, ao passo que 
o sujeito seja impedido de assu-
mir sua diferença na cultura de 
origem e entenda que a possibi-
lidade de assumir é correlativa e 
está condicionada a uma perda 

Os movimentos de autorização do 
sujeito sobre as identif icações  
de “migrante” e “LGBTQIAP+” podem 
se tornar conf litantes à medida 
que a migração forçada ou o exílio  
f igurem como uma punição, um 
revés ou uma sanção à atitude  
de se assumir LGBTQIAP+.

outras violações mais tácitas ou 
sutis nos países de destino.

No que se refere a essa hospi-
talidade, as condições jurídicas 
de reconhecimento das migra-
ções de pessoas LGBTQIAP+ são 
fundamentais para a validação de 
suas cidadanias e para a garantia 
de seus direitos de expressão das 
dimensões de suas sexualidades, 
gêneros e afetividades. Esse cui-
dado e preocupação relativos ao 
reconhecimento jurídico das pes-
soas LGBTQIAP+ motivou, no 
âmbito do direito internacional, 
a criação dos 29 princípios de  
Yogyakarta. Baseados na premissa 
da equidade, presente na Decla-
ração Universal dos Direitos Hu-
manos, os princípios aprofundam 
as garantias necessárias para pro-
moção e proteção de direitos das 
pessoas LGBTQIAP+, prevendo 
que as sociedades democráticas 
possam se comprometer a pactuar 
e adotar as ações necessárias para 
o cumprimento dos princípios.

Esse passo no âmbito do direi-
to internacional fundamenta um 
importante precedente jurídico 
para a garantia de direitos das 
pessoas LGBTQIA+ pois, em-
bora hoje existam instrumentos 
jurídicos formais como a solici-
tação de refúgio por motivo de 
perseguição em função da condi-
ção LGBTQIAP+, o próprio es-
tatuto de refugiado é questioná-
vel e controverso, assim como os 
procedimentos para obtê-lo. Tais 
mecanismos para obtenção de 
refúgio podem criar condições 
coercitivas de reconhecimento a 
esses sujeitos, solicitando provas 
narrativas tanto das ameaças so-
fridas como também da própria 
condição de sexualidade, gênero 
e afetividade reivindicadas: con-
dições de elegibilidade muitas 

vezes perversas, que quando não 
promovem uma revitimização 
desses sujeitos acabam por fazê-
-los provar algo da própria con-
dição a partir de critérios iden-
titários que podem reproduzir 
preconceitos e estigmas. 

Problemáticas como essas, em 
que a própria garantia de direi-
tos dispõe de meios burocráticos 
e violentos para sua obtenção 
ensejam reflexões a respeito das 
cidadanias transfronteiriças ou 
mesmo em “transcidadanias”, 
isto é, uma luta por garantia dos 
Direitos Humanos que com-
petem aos cidadãos de maneira 
independente e desvinculada 
às normatividades de um Esta-
do-Nação específico. Lança-se, 
entretanto, o desafio de pensar 
numa cidadania transnacional 
sem perder o respeito ao contex-
to e vicissitudes de cada cultura, 
uma difícil equação.

BRASIL, UM DESTINO 
PARADOXAL 
PARA MIGRANTES 
LGBTQIAP+
Hoje, o Brasil aparece como um 
dos países de destino mais procu-
rados por pessoas LGBTAIAP+ 
migrantes, seja pela potência de 
setores da cultura desenvolvida 
por artistas e representações, ou 
pela força afirmativa dos seus 
movimentos, coletivos e organi-
zações que lutam pela diversidade 
sexual, de gênero e afetividade, a 
despeito das violações  contra 
essa população promovidas pelo 
próprio Governo Federal e do 
fato do Brasil apresentar índices 
inaceitáveis de violência contra a 
população LGBTQIAP+.

O reflexo dessa violência pode 
ser observado na estigmatização 
e criminalização dessas pessoas 

migrantes, muitas vezes lançadas 
a condições subalternas, sendo 
perversamente culpabilizadas pe-
las mesmas condições que as vul-
nerabilizam.

A defesa pelas várias instâncias 
e formas de reconhecimento, da 
garantia de direitos à população 
migrante, não se faz de maneira 
sectária, devendo ser solidária 
às lutas das demais majoritárias 
minorias, para que possam con-
juntamente constelar, em sua 
potência, um cosmo político 
hoje eclipsado pelas gramáticas 
da necropolítica e do autoritaris-
mo. Para que a migração LGB-
TQIAP+ possa ser lembrada por 
sua potência. Por sua gramática 
plural e diversa, que amplia nos-
sos repertórios e possibilidades 
de ser no mundo, para além da 
peculiaridade dos idiomas. E 
que, de acréscimo, colore, nos 
ensinando que a melhor incidên-
cia de toda luz que se quer única 
e branca é aquela que se dá em 
sua própria decomposição.

dos laços e referenciais do país de 
origem. Aqui, o sujeito se sente 
fadado a expressar o que há de 
mais potente em si, só que nos 
limites de um idioma que muitas 
vezes desconhece. 

SEXÍLIO:  
O AUTOEXÍLIO  
COMO FORMA DE 
LIBERTAÇÃO
Em contrapartida, o contato com 
uma outra cultura pode ampliar 
o repertório relativo às formas de 
subjetivação, de socialização e do 
próprio imaginário relativos às 
vivências LGBTQIAP+, permi-
tindo aos sujeitos se libertarem 
do constrangimento de escon-
der o que se é, ou dissimular o 
que não é, o que pode frequen-
temente ocorrer em seu país de 
origem num contexto de relações 
familiares e sociais de cunho 

opressivo. Por esse motivo, mui-
tas pessoas vêem na migração a 
oportunidade de participar so-
cialmente de culturas com con-
dições de reconhecimento me-
nos rígidas ou conservadoras. A 
decisão pelo autoexílio motivado 
pelo desejo de performar singu-
larmente gênero e sexualidade 
tem sido chamada por estudio-
sos/as da migração de “Sexílio”.

Muitas vezes a migração pode 
ser uma facilitadora do proces-
so de autorização em relação a 
identidade LGBTQIAP+ de um 
sujeito, se os referenciais e a hos-
pitalidade do país de acolhida 
permitem elaborar as vivências 
e violações ocorridas no país de 
origem, propiciando que o su-
jeito possa lidar com suas iden-
tificações com mais liberdade. 
Todavia, isso não impede que 
os sujeitos estejam suscetíveis a 

SOBRE 
ANDRESSA 
CASTELLI
Andressa Castelli atua 
como psicóloga no 
CDHIC. É mestre em 
psicologia clínica pela 
USP e supervisora 
do Grupo Veredas – 
Psicanálise e Imigração. 
Membro da coordenação 
da Rede de Cuidados em 
Saúde para Migrantes e 
Refugiados. 
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Teresa Sebastião, mãe, angolana e ativista, compartilha 
seu relato e seu olhar sobre as infâncias migrantes, 

enquanto Deborah Grajzer, articuladora institucional do 
CDHIC, pedagoga e internacionalista, traz a experiência das 

práticas adotadas em Pacaraima na educação de crianças 
migrantes vivendo na região. Suellen Dias Ciccotti, artista e 

educadora social do projeto Tendas da Cidadania, do CDHIC, 
fala sobre o papel do ambiente escolar para a inserção de 

crianças e adolescentes no território.
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INFÂNCIA 
Todos fomos criança um dia 
e quando criança só queremos 
crescer e ser felizes. Ter um lar, 
família, amigos e, claro, atenção 
básica em saúde e educação .

Muitas são as crianças que for-
çadamente se viram longe desse 

sonho, pois tiveram de abando-
nar seu país, sua casa, seus paren-
tes, suas raízes, sua essência... e 
recomeçar sem escolha em outro 
país ou localidade. 

Sou mãe imigrante e me vi nes-
sa situação quando por motivos 

UM OLHAR SOBRE A 
INFÂNCIA MIGRANTE

A infância é a fase 
mais bonita da vida 
do ser humano e se 
traumatizada criamos 
adultos sem empatia, 
sem amor, e um mundo 
perverso, onde as 
crianças são separadas 
por raça, credo religioso 
ou condição social

que aqui não vou citar tive de mi-
grar com meus filhos para outro 
continente, a América do Sul. 

Brasil foi o país escolhido, pri-
meiro porque se parecia muito 
com o meu país, Angola.E  tam-
bém pela condição climática do 
país, de clima tropical, bem pa-
recido. Além, claro, da facilidade 
de comunicação por ter o portu-
guês como língua oficial. 

A infância é a fase mais bonita 
da vida do ser humano e se trau-
matizada criamos adultos sem 
empatia, sem amor, e um mundo 
perverso, onde as crianças são se-
paradas por raça, credo  religioso 
ou condição social.

 O trabalho infantil  tem cres-
cido muito, e ultimamente, infe-
lizmente, as nossas crianças estão 
entre as mais exploradas. Crian-
ças migrantes e refugiadas são as 
mais vulneráveis e expostas  ao 
trabalho infantil. 

Algumas Comunidades Mi-
grantes não enxergam o acesso ao 
trabalho em idade ainda escolar 
como uma forma de Violência, 
mas de formação para que essas 
crianças aprendam com os pró-
prios genitores uma forma de 
subsistência e, assim sendo, não 
enveredar pelo caminho do cri-
me na adolescência, tendo uma 
fonte de renda para suprir as suas 
necessidades. 

Existem várias formas de vio-
lência contra crianças e adoles-
centes Migrantes e garantindo a 
permanência dessas crianças nos 
espaços adequados para a idade 
delas com certeza será sanado 
esse grande problema entre nós. 

PESSOAS EM SITUAÇÃO 
DE VULNERABILIDADE 
Como a migração forçada, as pesso-
as acabam muitas vezes criando es-
tratégias para  sobreviver, em que a 
criança é o ator principal. A criança, 
independente de ser migrante ou 
não, é  antes de tudo uma criança e 
merece ser protegida. 

Precisamos ter um olhar mais 
humanizado para a questão mi-
gratória: em se tratando de crian-
ça merece atenção dobrada e jun-
tos podemos tornar esse processo 
fácil e saudável. 

Ao Estado, cabe facilitar o aces-
so à educação e o atendimento 
em atenção básica de saúde. 

Garantir os direitos da criança 
é  uma responsabilidade de todos 
nós. Defendemos o  direito das 
nossas crianças.

SOBRE TERESA SEBASTIÃO
Teresa A J Sebastião é angolana, mãe e residente em 
São Paulo desde 2009.
É  formadora de opinião, CO do Coletivo de Mães e 
Mulheres Angolanas, Conselheira Municipal Imigrante 
e Conselheira Participativa Municipal.

POR TERESA SEBASTIÃO
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As crianças, assim como os adul-
tos, cruzam fronteiras diariamen-
te em busca de desenvolvimento 
e melhores condições de vida, 
oportunidades educacionais e 
possibilidade de trabalho. De 
acordo com a Agência da ONU 
para Refugiados (ACNUR), das 
82,4 milhões de pessoas deslo-
cadas até o final de 2020 quase 
metade eram crianças menores 
de 18 anos de idade. Há ainda, 
aquelas crianças que migram em 
busca de seus genitores, avós e 
outros parentes visando se juntar 
a membros da família que já resi-
dem no país de destino. 

Com a crise política e econô-
mica na Venezuela iniciada em 
2013, estima-se que mais de 5 
milhões de venezuelanos este-
jam vivendo no exterior, e en-
tre os principais destinos, está o 
Brasil. No que tange à fronteira 
entre o Brasil e a Venezuela, seu 
fechamento ocorreu no dia 17 de 
março de 2020, em acordo com 
a Portaria nº 120, considerando 
a declaração de emergência em 
saúde pública por motivos sani-
tários relacionados aos riscos de 
contaminação pelo coronavírus. 
Com essa restrição excepcional 
e temporária, houve uma queda 
brusca da entrada de migrantes 
venezuelanos no Brasil, e conse-
quentemente de crianças e ado-
lescentes. 

As medidas de saúde e isola-
mento social ocasionadas pela 
pandemia de Covid-19 também 
acabaram por impactar o acesso 
de crianças e adolescentes à edu-
cação. Com o fechamento das 

INFÂNCIA 
escolas, a aprendizagem passou 
das salas de aula para as casas e 
a oferta de atividades na modali-
dade de ensino remoto disparou, 
acarretando em diversos desafios, 
tanto humanos quanto técnicos. 
Muitos desafios antes enfrenta-
dos pelos professores passaram 
a ser mediados pelas famílias, o 
que fez com que muitas escolas 
tivessem que repensar e adaptar 
o conteúdo das aulas em uma 
perspectiva mais coletiva, pen-
sando naqueles que estariam ao 
lado das crianças durante as aulas 
e atividades.

EDUCAÇÃO PARA 
ALÉM DA FRONTEIRA 
E OS IMPACTOS DA 

PANDEMIA DE COVID-19 
PARA CRIANÇAS 
VENEZUELANAS

POR DEBORAH ESTHER GRAJZER 

Muitos desaf ios antes 
enfrentados pelos 
professores passaram 
a ser mediados pelas 
famílias, o que fez 
com que muitas escolas 
tivessem que repensar e 
adaptar o conteúdo das 
aulas em uma perspectiva 

mais coletiva

Com o fechamento das 
escolas, a aprendizagem 
passou das salas de aula 
para as casas e a oferta de 
atividades na modalidade 
de ensino remoto disparou, 
acarretando em diversos 
desaf ios, tanto humanos 
quanto técnicos. 



60 61
PACARAIMA

Nesse cenário, as escolas da 
Rede Municipal de Educação de 
Pacaraima, cidade fronteiriça com 
a Venezuela, juntamente com os 
professores e as famílias dos estu-
dantes optaram pelo ensino por 
apostilas, já que muitas comu-
nidades enfrentam dificuldade 
no acesso às tecnologias, seja por 
falta de computadores, tablets, ou 
mesmo pela dificuldade de aces-
so à internet tanto em Pacaraima 
como nas áreas indígenas e rurais 
mais afastadas da região. Sendo 
esta opção aquela que atenderia o 
maior número de alunos, e, por-
tanto, a mais inclusiva de acordo 
com a realidade local. 

As escolas ficam encarregadas 
por reunir as atividades elabora-
das pelos professores e enviar para 
a Secretaria Municipal de Educa-
ção, que organiza o transporte e a 
logística tanto para crianças que 

vivem em comunidades rurais 
mais afastadas, como Surumu, 
quanto para crianças que vivem 
em Santa Elena, na Venezuela. 
Para facilitar o acesso a esses ma-
teriais, houve articulação com a 
Receita Federal, Polícia Federal, 
Guarda Nacional e Exército ve-
nezuelano, o que possibilitou o 
envio das atividades pedagógicas 
para as crianças em Santa Elena 
(Venezuela) durante o período 
de pandemia. Há professores da 
Rede Municipal de Pacaraima 
que também apoiam nessa distri-
buição para os pais ou responsá-
veis na Venezuela. Essa ação foi 
iniciada em 2020 e foi até o fi-
nal de 2021, já que a retomada 
das aulas presenciais está prevista 
para 2022. 

A Secretaria Municipal de Edu-
cação de Pacaraima busca, assim, 
levar as apostilas aonde o(a) es-
tudante estiver. As famílias rece-

bem material escolar como lápis 
de colorir, borrachas, cadernos 
para que as crianças possam rea-
lizar as atividades, e todos são in-
formados sobre as datas de entre-
ga das apostilas, realizadas uma 
vez a cada 30 dias. Tal iniciativa 
deve ser vista como uma boa prá-
tica, na qual se busca garantir o 
acesso à educação para muitas 
crianças menos privilegiadas, 
especialmente aquelas que se en-
contram na Venezuela, e que não 
seriam contempladas pela era di-
gital, revelando a complexidade 
das fronteiras e as desigualdades 
de acesso à educação em tempos 
de Covid-19.

SOBRE DEBORAH  
ESTHER GRAJZER
Deborah Esther Grajzer é internacionalista e 
pedagoga, doutoranda em Educação pela UFSC, 
articuladora institucional do CDHIC, integra 
o NEJUSCA – Núcleo de Estudos Jurídicos 
e Sociais da Criança e do Adolescente e o 
GECRIARP – Grupo de Pesquisas e Estudos 
Vigotskiano, Arte, Infância e Formação de 
Professores, ambos da UFSC.

INFÂNCIA 

De acordo com a Agência  
da ONU para Refugiados 

(ACNUR), das 82,4 milhões de 

pessoas deslocadas até o f inal 
de 2020 quase metade  
eram crianças menores  

de 18 anos de idade

Envio de Atividades 
Educacionais para 
Estudantes Residentes 
na Venezuela
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POR SUELLEN DIAS CICCOTTI

O músico uruguaio Jorge 
Drexler, na canção Movimiento, 
afirma que somos uma espécie 
em viagem e estamos vivos por-
que estamos em movimento, so-
mos pais, filhos, netos e bisnetos 
de imigrantes. Diariamente mi-
lhares de crianças e adolescentes 

cruzam fronteiras com as suas 
famílias em busca de melho-
res condições sociais, sejam elas 
econômicas e melhoria de vida 
ou por buscar uma educação de 
qualidade superior comparada 
à que tinham anteriormente. O 
acesso à educação é um direi-
to universal e, embora seja um 
consenso entre educadores e 
educadoras, em um recente rela-
tório global – outubro de 2021, 
a ACNUR (Agência da ONU 
para Refugiados) identificou que 
apenas 77% das crianças refugia-
das estão matriculadas no ensino 
primário (Fundamental I) e, com 
o avanço da idade, este número 
diminuiu para 34% – referente 
aos anos que correspondem ao 
Fundamental II e Ensino Mé-
dio. Ao tomarmos conhecimento 
dos dados, é necessário acessar a 

dimensão crítica que a análise ex-
pressa, precisamos considerar que 
quase metade dos refugiados do 
mundo têm menos de 18 anos, 
ou seja, são crianças e adolescen-
tes sem frequentar as escolas, que 
sofrem com a violação de Direitos 
Humanos e descuido social.

No Brasil, de acordo com a 
Constituição Federal, o acesso à 
educação é garantido pelo Esta-
do, pela família e promovido pelo 
incentivo colaborativo da socieda-
de, afinal, esta é parte fundamen-
tal para o desenvolvimento e pre-
paro para o exercício da cidadania 
e qualificação do profissional para 
o mercado de trabalho. Além 
disso, a Lei de Migração (Lei nº 
13.445/2017) garante que a po-
pulação imigrante possa matri-
cular educandos e educandas nas 
redes de ensino mesmo sem todos 

PANDEMIA E EDUCAÇÃO: 
UMA BREVE REFLEXÃO 
SOBRE A IMPORTÂNCIA 
DO AMBIENTE ESCOLAR 
PARA AS RELAÇÕES 
COM O TERRITÓRIO 

A pandemia dif icultou  
o processo de 
continuidade de 
aproximação das e dos 
estudantes migrantes 
ou f ilhos e f ilhas de 
migrantes da língua 
portuguesa brasileira

INFÂNCIA os documentos exigidos pela Ins-
tituição. Ao considerarmos ape-
nas as escolas municipais de São 
Paulo, estão matriculados cerca 
de 6000 migrantes internacionais. 
Quando falamos sobre o acesso à 
educação, devemos ter em con-
sideração as políticas e estruturas 
institucionais que estão além da 
garantia de vagas para matrícu-
las das crianças e adolescentes 
nas escolas, como a alimentação, 
os materiais e ambientes/espaços 
tranquilos para concentração, la-
zer e desenvolvimento da cultura 
de “estudos”, essas ações são par-
ticipantes ativas essenciais no pro-
cesso educativo, na sociabilização 
e na formação da cidadania. 

Em âmbito municipal, uma 
maneira de amortecer os impac-
tos da discrepância do ensino e 
defasagem no contexto pandê-
mico entre crianças e adolescen-
tes com maior ou menor acesso à 
internet e democratizar o ensino 
público remoto,  150 pessoas em 
São Paulo, entre elas educado-
res, se mobilizaram para traduzir 
voluntariamente em três idio-
mas cinco cadernos pedagógi-
cos da Trilhas de Aprendizagens. 
A ação escreveu os textos que 
atendem os períodos escolares 
da Educação Infantil voltados 
para crianças de 0 a 3 anos, da 
Educação Infantil para crianças 
de 4 a 5 anos e materiais do En-
sino Fundamental de 1º, 2º e 3º 
anos. A atitude tem o propósito 
de tornar os materiais pedagó-
gicos e orientações acessíveis às 
famílias imigrantes falantes do 
espanhol, francês e inglês. Esta é 
uma amostra da colaboração da 
sociedade em relação ao ensino 
e aprendizagem das crianças no 

país e como podemos auxiliar em 
coletivo para que o ensino che-
gue a todos, inclusive aos adul-
tos cuidadores dos educandos e 
educandas fazendo um convite 
para o engajamento na educação 
através da língua materna.

CRIANÇAS E JOVENS 
MIGRANTES: 
INDIVÍDUOS EM 
CONSTRUÇÃO
Costumeiramente, as crianças 
são indivíduos com os impactos 
minimizados pelos adultos e não 
têm seus pensamentos e consi-
derações ponderados, tampouco 
são vistas como agentes do pro-
cesso migratório e do desloca-
mento. Em razão disso, para elas, 
o processo migratório e a posição 
de imigrante passa a ser dupla-

mente violento: primeiro pela as-
pereza do deslocamento frequen-
temente às pressas, depois pela 
invalidação das vontades e des-
confortos manifestados por essa 
existência com sensações e senti-
mentos legítimos, como medo, 
com fome, com incertezas, com 
silenciamento. O contexto de 
mudança e deslocamento trans-
passa os corpos e se relaciona 
com o psicológico e o emocio-
nal, fatores que são conectados 
à concentração e aprendizagem; 
ao hostilizar estes sujeitos em 
construção, garantimos pessoas 
inseguras e mais retraídas, afinal, 
existe o contexto da fronteira lin-
guística, que pode trazer alguma 
situação de exposição desconfor-
tável ou constrangimento devido 
alguma situação externa relacio-
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nada à dificuldade de comunica-
ção relativa a falantes de línguas 
distintas, a circunstância de um 
território desconhecido, novos 
laços e memórias que precisam 
ser construídos, a constituição de 
novas certezas e verdades, prin-
cipalmente no enredo dos ado-
lescentes que passam por trans-
formações relativas à idade. Na 
canção de Drexler a perspectiva 
da criança é colocada pela ex-
pectativa, pelos ouvidos e pelos 
olhos atentos às novidades que 
o desconhecido desconcertante 
comporta e nos alerta sobre os 
anseios e as inseguranças diante 
do novo, sobretudo por alguém 
que não foi consultado sobre esta 
transformação por ser jovem de-
mais para participar do processo, 
porém é um agente participativo. 
Em podcasts, vídeos no Youtube 
e textos disponibilizados no blog 
do Museu da Imigração, encon-
tramos com facilidade os relatos 
e as produções dos jovens, sejam 
escritas ou em desenhos, que 
esboçam os incômodos e os im-
pactos causados na rotina, tanto 
pela mobilidade urbana dos es-
trangeiros, quanto deste desloca-
mento em contexto pandêmico. 
Por si só a pandemia desgastou 
e desgasta todos, estamos com 
uma estafa constante e sem ex-
pectativa para o fim, a falta de 
perspectiva nos causa angústia e 
ainda mais cansaço, falta de con-
centração e dificuldade para o 
foco, precisamos sempre contex-
tualizar a situação e salientar que 
este “desarranjo” no cotidiano se 
acentua ainda mais nas famílias 
que estão em contextos sociais 
mais instáveis e delicados, como 
os contextos de migração.

Mesmo antes da pandemia, os 
educandos e educandas migran-

tes, em fase de alfabetização, es-
tão em contexto linguístico dife-
rente dos demais que estão nessa 
mesma fase escolar. Em casa eles 
estão em contato com a língua 
materna dos seus familiares e que, 
provavelmente, é a língua oficial 
do ambiente privado; já a esco-
la, com o contato com a língua 
Portuguesa Brasileira, possibilita 
que eles passem pela aprendiza-
gem bilíngue e, pelas complexi-
dades que cada língua traz em si 
e o processo da aquisição e assi-
milação da linguagem. Por isso, 
o tempo para compreender as 
tarefas da alfabetização habitu-
almente é maior em comparação 
aos demais falantes da língua 
portuguesa que a têm como lín-
gua materna, em contrapartida, 
acompanham e compreendem 
as atividades de Matemática ao 

compasso do restante da turma. 
Isso acontece pelo bilinguismo e 
pela aproximação e familiariza-
ção com os sons do novo idioma, 
expressões de ambos os idiomas, 
fortalece as redes neurais, além 
de estimular as associações de 
ideias, memória, capacidade de 
análise e síntese e tantos outros 
desdobramentos que acontecem 
com eles. 

Migração, Fome e Educação
Precisamos também refletir so-

bre crescer, estudar, aprender e 
como estas atividades são cansa-
tivas e fazem o corpo sentir mais 
fome neste processo de desen-
volvimento. Ao considerarmos 
o contexto nacional de falta de 
moradia e a realidade da maio-
ria dos brasileiros e das brasilei-
ras, é sabido que a fome voltou 
a assolar o nosso país e a habi-

este “desarranjo” no 
cotidiano se acentua 
ainda mais nas 
famílias que estão em 
contextos sociais mais 
instáveis e delicados, 
como os contextos de 
migração

para ser quintal. Ele também diz 
que o território é um lugar para 
viver. Complemento e digo que 
é onde a gente existe e pertence 
com a nossa língua, onde mani-
festamos nossos hábitos e costu-
mes. O quintal é onde aconte-
cem as brincadeiras, as diversões, 
as paqueras, desentendimentos 
e negociações para que acordos 
sejam feitos a partir desses desen-
tendimentos, conversas, expres-
sões e movimentações corporais. 
Um espaço que é construído pe-
las crianças e adolescentes, ocu-
pado por esses corpos que terri-
torializam esse espaço novo para 
eles se apropriando dele, com a 
possibilidade de tomar para si o 
território com trocas multicul-
turais. Esse direito é protegido 
pelo Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA) e foi preju-
dicado com o COVID-19. A 
pandemia dificultou o processo 
de continuidade de aproximação 
das e dos estudantes migrantes 
ou filhos e filhas de migrantes 
da língua portuguesa brasileira, 
transpôs o âmbito educativo, e 
impossibilitou as trocas multi-
culturais e o amadurecimento 
das relações que ocorre entre as 
crianças e adolescentes que pas-
sam pelo período escolar. Desta 
maneira, o confinamento afastou 
os corpos migrantes das relações 
com o território.

tação, que também é um direito 
constitucional, não é garantia de 
todos, quiçá o espaço necessário, 
a segurança alimentar e o am-
biente ideal de estudos para que 
os jovens possam se concentrar, 
estudar em silêncio e acessar a 
internet são garantidos e assegu-
rados neste momento. 

No momento em que olha-
mos para os grupos das pesso-
as migrantes ou filhos e filhas 
de migrantes, a situação piora 
ainda mais. A escola é também 
um espaço para a alimentação 
saudável e longe das salas, com 
a pandemia e sob a perspectiva 
da educação, alguns dos fatores 
que afetam o ensino é a falta de 
acesso à internet de qualidade 
que garante uma conexão razo-
ável para assistir as aulas e fazer 
as atividades, a escassez de equi-
pamentos tecnológicos que con-
templem todos os moradores em 
idade escolar matriculados regu-
larmente na educação básica e 
média, bem como os respectivos 
familiares que dividem a casa, a 
insegurança alimentar e a falta de 
perspectiva para o futuro, além 
do engajamento com o convívio, 
trocas no espaço escolar e a so-
ciabilização dos educandos e das 
educandas.

O filósofo, ambientalista e es-
critor brasileiro Ailton Krenak, 
diz que a escola deve ter o espaço 
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SOLIDARIEDADE E COMPROMISSO COM  
A DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS
A pandemia de Covid-19 trouxe agravos e dificuldades que não se 
encerram com a tendência de retomada de atividades. Nesse contexto, a 
prática da solidariedade com as pessoas em situação de vulnerabilidade 
é mais que um propósito: é um compromisso. Nas imagens, ação 
realizada pelo CDHIC em agosto de 2021 junto a um grupo de famílias 
migrantes que vivem no Jardim Herplin. No encontro foram realizadas 
rodas de conversas, atendimentos para orientações em regularização 
migratória e assistência social, além da distribuição de alimentos, 
produtos de limpeza e roupas. 
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