
As omissões do poder público, problema crônico da nossa história que se agravou 
nos últimos anos, tornam ainda mais árdua a condição dos cidadãos que escolhem 
o Brasil como destino, na esperança de uma vida mais digna. Mas, em meio a um 
cotidiano de violações revoltantes, brotam histórias de superação quase inacreditáveis
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É procuradora do Ministério Público 
do Trabalho, integrante da Conaete 
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do Grupo de Trabalho sobre Migrações 
e do Projeto Liberdade no Ar. É mestre 
e doutora em direitos humanos. 

A mobilidade humana é compreendida a partir da 
perspectiva de todo e qualquer movimento que en-
volva o ir e vir de pessoas, independentemente do ter-
ritório em que estão inseridas ou da forma como se 
deslocam. As narrativas de quem se movimenta em 
busca de melhores condições de vida até podem ser 
desiguais, mas carregam traços em comum.

Ainda que tenhamos conquistado avanços sociais 
com a criação e implementação da Lei de Migração 
Brasileira (nº 13.445/2017) e o avanço e efetivação 
dos direitos humanos, o Estado brasileiro se mantém 
isento e omisso frente às lacunas existentes nas políti-
cas públicas voltadas para esta população.

O silêncio perverso do Estado brasileiro faz com 
que migrantes estejam suscetíveis às diversas vio-
lências perpetuadas por uma sociedade que ainda é 
xenófoba, machista, racista, misógina e escravagista. 
Os traços em comum abordados anteriormente ga-
nham destaque em razão da vulnerabilidade social, 
das barreiras linguísticas, da falta de documentação, 
do desconhecimento e medo da deportação. Essas 
condições e a falta de escrúpulos de empresários dis-
postos a qualquer crueldade para maximizar lucros 
de seus empreendimentos faz com que estas pessoas 
se encontrem, por exemplo, nos circuitos de alicia-
mento e de exploração de trabalho.

O Brasil é um país de instituições sólidas, regido por 
uma Constituição cidadã que, após duas décadas de 
ditadura, consagrou uma série de direitos humanos e 
sociais como conquistas inalienáveis. Mas a letra da lei 
não é suficiente para garantir a concretização de tudo 
que está escrito. Em suma, estamos falando de um 
Estado que, mediante as estruturas de acolhimento, 
proteção, integração e apoio às pessoas em trânsito, 
mostra fragilidade e contrariedades institucionais.

Nós do CDHIC — que trabalhamos diretamente 
com migrantes de diversas nacionalidades, que presta-
mos atendimento psicossocial, jurídico, em regulariza-
ção migratória, que realizamos programas e projetos de 
vários tipos, sempre no intuito de propiciar uma exis-
tência com mais cidadania e direitos — percebemos 
diariamente como existem lacunas nas políticas públi-
cas brasileiras, que produzem forte impacto nas diver-
sas expressões da questão social da vida de migrantes.

Nesta 31ª edição da Revista Conexão Migrante, 
você terá acesso a relatos e vivências de pessoas mi-
grantes, especialistas e defensores(as) de direitos hu-
manos. Já adiantamos, no entanto, que as histórias 
aqui contidas não são exceções.

Que você tenha uma ótima leitura e a termine com 
mais vontade de lutar por uma sociedade mais justa 
e menos desigual.
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A Lei de Migração é
boa, mas ainda não
virou realidade,
o que contribui
para uma série de
problemas, entre 
eles a precarização 
do trabalho, o
desconhecimento
sobre direitos
trabalhistas, a
persistência do
trabalho em condições
análogas à escravidão 
e a desigualdade em
termos de
remuneração e cargos

de nacionais da Venezuela, 71% 
dos que declararam estar empre-
gados assalariados não possuem 
contrato de trabalho assinado, e 
72% dos que trabalham de for-
ma autônoma ou assalariada em 
Roraima afirmaram receber me-
nos do que um salário mínimo. 
Das pessoas entrevistadas que 
trabalham ou realizam alguma 
atividade de renda em Roraima, 
18% afirmaram não ter recebido 
um bom tratamento2 .

Agora, os migrantes podem 
se associar e participar de sindi-
catos. No entanto, muitas pes-
soas não sabem para que serve 
um sindicato. Segundo Ronaldo 
Lima dos Santos, procurador re-
gional do Trabalho e professor da 
USP (Universidade de São Paulo) 
aproximadamente 70% dos tra-
balhadores ainda desconhecem 
que, com exceção do salário mí-
nimo, um aumento salarial não 
decorre de política de governo, 
mas sim de negociação direta en-
tre o sindicato e o empregador. 
Ou seja, sem a intervenção do 
sindicato, raramente se tem uma 
reposição da inflação ou um au-
mento salarial. 

A maioria dos trabalhadores 
hoje estão precarizados e a preca-
rização atinge desproporcional-
mente os mais vulneráveis, as pes-
soas com deficiência, as mulheres 
e os negros. No dia 24/01/2022, 
na praia da Barra da Tijuca do 
Rio de Janeiro, o refugiado con-
golês Moïse Kabagambe, traba-
lhador precarizado, foi cobrar 
diárias atrasadas. Moïse vivia uma 
rotina de trabalho de cardapista 
(aquele que apresenta o cardápio 
do quiosque para quem se diver-
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POR CRISTIANE MARIA SBALQUEIRO LOPES

MIGRANTES 
MERECEM MAIS 
DIGNIDADE  
NO MERCADO  
DE TRABALHO

Estamos prestes a completar 5 
anos de vigência da Lei de Mi-
gração, norma que define o Brasil 
como país acolhedor, como de-
termina a Constituição Federal, 
cujo objetivo é construir uma 
sociedade livre, justa e solidária, 
sem quaisquer formas de discri-
minação. A propósito, no cam-
po das relações internacionais, a 
Carta Constitucional preconiza 
a prevalência dos direitos huma-
nos, o repúdio ao terrorismo e ao 
racismo; e a cooperação entre os 
povos para o progresso da huma-
nidade, tudo com integração eco-
nômica, política, social e cultural 
dos povos da América Latina para 
formar uma comunidade latino-
-americana de nações (artigo 4º).

A Lei de Migração define a 
política migratória median-
te explícitas garantias de repú-
dio e prevenção à xenofobia, ao          
racismo e a quaisquer formas de 
discriminação, tais como: não 
criminalização da migração; não 
discriminação em razão dos cri-
térios ou dos procedimentos pe-
los quais a pessoa foi admitida em 
território nacional; promoção de 
entrada regular e de regularização 
documental; acolhida humanitá-
ria; garantia do direito à reunião 
familiar; igualdade de tratamento 
e de oportunidade ao migrante e 
a seus familiares; inclusão social, 
laboral e produtiva do migrante 
por meio de políticas públicas; 
garantia de cumprimento de 

obrigações legais e contratuais 
trabalhistas e de aplicação das 
normas de proteção ao trabalha-
dor, sem discriminação em razão 
da nacionalidade e da condição 
migratória (artigo 3º).

A Lei de Migração brasileira 
é muito avançada, mas persis-
te o desafio de virar realidade. 
Segundo estudo da OIM (Or-
ganização Internacional para as 
Migrações das Nações Unidas), 
no Brasil, migrantes provenien-
tes da América Central e África 
recebem remuneração cerca de 
seis vezes1  menor que migrantes 
da América do Norte e Europa, 
e ocupam normalmente cargos 
em produção de bens e serviços 
industriais e comerciais. No caso 
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Nem todos conseguem baixar 
aplicativos, por exemplo. Nem 
depender de sistemas informati-
zados que não são universais, por 
serem inacessíveis à parcela dos 
migrantes que sofrem com a ex-
clusão digital ou indisponibilida-
de periódica dos serviços públicos 
de cidadania. Vale lembrar que o 
acesso à cidadania é a chave para 
o posterior acesso ao sistema de 
assistência social e aos benefícios 
de renda mínima, que deveriam 
estar ao alcance das populações 
migrantes vulnerabilizadas.

Quanto à proteção contra o 
tráfico de pessoas e condições de-
gradantes de trabalho, é preciso 
articular as políticas de combate 
ao trabalho escravo com o prin-
cípio legal de não criminalização 
da imigração. O primeiro passo 
é capacitar agentes públicos para 
que não distorçam a aplicação 
dos preceitos da Lei de Migração. 
Algumas autoridades, ao atender 
migrantes vítimas de trabalho 
escravo ou outras violações de 
direitos humanos, continuam a 
promover a culpabilização da víti-

ma que, embora resgatada, recebe 
um auto de infração de natureza 
administrativa, com ameaça im-
plícita de futura deportação por 
“entrada irregular no país”.  De 
nada adianta uma lei boa se os 
seus agentes não a compreendem.

Outro aspecto importante de 
prevenção de violações de direitos 
humanos diz respeito ao comi-
tê gestor da Operação Acolhida, 
que precisa agir para evitar que 
pessoas venezuelanas sejam atraí-
das por propostas de trabalho que 
não correspondem aos padrões 
mínimos brasileiros. Isso se faz 
mediante o incentivo ao emprego 
formal, com detalhamento por es-
crito sobre as condições de traba-
lho e remuneração oferecidas, de 
maneira a evitar desde mal-enten-
didos previsíveis até a exploração 
intencional de vulnerabilidades. 

É preciso também incorporar 
o Serviço de Inspeção do Tra-
balho no desenho da política de 
interiorização, começando por 
uma atenção especial à fiscali-
zação do trabalho em Roraima. 
Os empregadores precisam ser 
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capacitados para compreender 
que as vagas oferecidas precisam 
observar os mesmos parâmetros 
que os exigíveis para brasileiros, 
para evitar que sejam oferecidos 
empregos degradantes aos traba-
lhadores migrantes. 

Quanto à inclusão no mundo 
do trabalho, é preciso investir 
em políticas para superação da 
economia informal na qual se en-
gajam a maioria dos migrantes e 
refugiados, buscando reverter ou 
reformar as leis que pioraram o 
mercado de trabalho nos últimos 
anos, sem nunca cair na armadil-
lha fácil de culpar as vítimas pela 
sua própria exploração.

Por fim, é preciso continuar 
avançando, para que os migran-
tes possam eleger seus próprios 
representantes para lutar politi-
camente por suas comunidades. 
Isso se faz mediante acesso ao 
voto para as eleições locais (mu-
nicipais), que é amplamente ado-
tado em vários países, mas que 
ainda é tabu no Brasil, que preci-
sa aprovar uma Emenda Consti-
tucional nesse sentido.

te na praia), sob sol escaldante e 
pisava descalço as areias do Rio. 
Não tinha carteira assinada nem 
ganhava protetor solar. Só recebia 
comissão daquilo que conseguisse 
vender. Não podia se alimentar 
nem beber água no quiosque. E 
ainda assim não lhe pagaram. Foi 
exigir seu pagamento e morreu 
barbaramente assassinado por fei-
tores em benefício do seu senhor. 

Para evitar que situações como 
essa voltem a ocorrer, é necessá-
rio compreender o crime: trata-
-se de crime de ódio (Moïse era 
congolês e negro), praticado no 
contexto das relações de traba-
lho. Assim, para além do aspecto 
criminal, impõe-se promover a 
responsabilização trabalhista de 
todos os que tiveram culpa pela 
ocorrência. Isso implica, para 
os proprietários do quiosque, o 
dever de indenizar a família de 
Moïse, bem como para a conces-
sionária dos serviços. E o poder 
concedente, no caso o Município 

do Rio, que não fiscalizou a orga-
nização do trabalho nem exigiu 
suficientes garantias trabalhistas 
para a concessão do serviço, não 
pode limitar seu dever de reparar 
à indenização da família da víti-
ma. Precisa atuar para que todas 
as concessões da Orla do Rio se-
jam feitas a empresas que seguem 
as leis trabalhistas do país.

Não é casual que a imigração 
seja tratada, no Ministério 
Público do Trabalho, dentro da 
Coordenadoria que luta pela er-
radicação do trabalho escravo, 
já que o Brasil foi construído a 
partir da exploração da mão de 
obra de pessoas em extrema vul-
nerabilidade social. O Brasil é o 
resultado de seus processos migra-
tórios, todos eles muito distantes 
do mito da miscigenação racial 
que se procurou criar por aqui: 
olhando pelo lado dos oprimidos, 
vemos uma história de extermínio 
dos povos originários e escra-
vização de pessoas traficadas. E 

quando a escravidão deixou 
de ser oficial, buscou-se gerir a 
imigração de forma utilitarista, 
como substituição de mão de 
obra e branqueamento nacional.

Com a consciência da gravidade 
do risco de se deixar de executar 
as políticas migratórias definidas 
pela lei, é necessário fazer um 
correto dimensionamento dessa 
demanda e atendê-la integral-
mente. Para facilitar o acesso dos 
migrantes ao trabalho, é necessá-
rio dimensionar adequadamente 
os serviços relacionados com au-
las de português, reconhecimen-
to de capacidades profissionais e 
capacitação profissional, auxílio à 
obtenção de documentação, in-
clusão bancária e assistencial.

Para o imigrante, tudo começa 
com o acesso à documentação, 
que foi facilitado a partir da nova 
lei, mas que precisa beneficiar 
100% das pessoas. Nesse ponto, é 
preciso considerar as dificuldades 
adicionais das pessoas vulneráveis. 

[1]  Observatório das Migrações Internacionais (2019). Relatório de Conjuntura: tendências da imigração e refúgio no Brasil. Disponível  
 em: https://portaldeimigracao.mj.gov.br/images/dados/relatorios_conjunturais/Relat%C3%B3rio_Conjuntural.pdf

[2] Organização Internacional para as Migrações (OIM) (2019). Monitoramento de Fluxo populacional venezuelano no Brasil DTM  
 Rodada 5, Novembro 2019. Disponível em: https://displacement.iom.int/system/tdf/reports/27.01.2020%20OIM%20Brasil-%20 
 DTM%20Rodada%205.pdf?file=1&type=node&id=7750 

quando a escravidão deixou de 

ser of icial, buscou-se gerir a 

imigração de forma utilitarista, 

como substituição de mão de obra 

e branqueamento nacional
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Sou venezuelano e vivo desde 2018 no Paraná, onde fui muito 
bem recebido pela assistência social e conheci pessoas que lutam 
pelos migrantes. Passado algum tempo da minha chegada, uma 
amiga consegue um emprego para mim numa empresa do setor 
alimentício, no cargo de operador de produção, no setor de câ-
mara fria, onde a temperatura está sempre abaixo de zero. 

Conheça a história de Ernesto*, o 
venezuelano que ficou doente do 
coração por trabalhar numa câmara 
fria e só recebeu desprezo por parte 
da empresa e também do INSS
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“SOMOS 
HUMILHADOS, 
SOFREMOS 
PRECONCEITO E
DISCRIMINAÇÃO 
RACIAL”



cardiologista, que propõe à em-
presa que me mude de setor, já 
que a oscilação de temperaturas e 
o esforço físico estão prejudican-
do minha saúde. Mais uma vez, a 
empresa se recusa.

Minha condição cardíaca co-
meça a se deteriorar. Retorno ao 
cardiologista, que novamente me 
afasta do trabalho para poder rea-
lizar uma série de exames. Com a 
cintilografia, o médico se dá con-
ta da gravidade do meu estado e 
me diagnostica com cardiopatia 
grave, tecido morto no ventrícu-
lo esquerdo, deficiência cardíaca 
com 30% de rendimento. Ele 
decide me afastar por tempo in-
determinado.

A solução oferecida pela em-
presa é que eu peça as contas ou 
aguente trabalhando na câmara 
fria, já que não havia vaga para 

mim em outro setor. Com tan-
ta humilhação, falta de conside-
ração e preconceito, decido me 
afastar com atestado médico e 
entrar com um processo judicial 
contra a empresa.

Muitos imigrantes somos hu-
milhados, sofremos preconceito 
e discriminação racial por parte 
dos altos funcionários dessa em-
presa. Quero que todos enten-
dam que ser imigrante é difícil. 
As empresas até estão dispostas a 
contratar, mas daí a respeitarem 
nossos direitos, são outros qui-
nhentos. Já faz cinco meses que 
não recebo nenhum tostão, e 
com uma doença que tirou 80% 
da minha capacidade produtiva. 

Faço perícia no INSS (Institu-
to Nacional do Seguro Social) e a 
primeira pergunta que me fazem 
é minha nacionalidade. Ao dizer 

que sou venezuelano, a cara do 
perito muda e, ignorando a opi-
nião do cardiologista, me man-
da voltar ao trabalho, razão pela 
qual abro um processo legal con-
tra o INSS.

Em resumo, ser imigrante não 
é fácil. Humilhações, maus tratos, 
preconceitos… não nos levam em 
conta para promoções no traba-
lho, apesar da nossa experiência. 
Espero que a minha experiência 
sirva de exemplo para que situa-
ções irregulares sejam corrigidas 
e possamos coexistir com as mes-
mas oportunidades que os outros.

16

Com o passar do tempo, sofro 
um acidente de trabalho. Escor-
rego e sofro uma lesão na coluna. 
Fico quatro dias internado e hoje 
tenho uma lesão na lombar, que 
limita minhas funções de traba-
lho cotidianas. O médico espe-
cialista recomenda que eu mude 
de setor, então por três meses sou 
transferido para a área de vestuá-
rio, para cuidar de uniformes. Ali 
começo a sofrer preconceito por 
parte de funcionários por ser es-
trangeiro. Me chamam de pregui-
çoso, sem levar em consideração 
meu problema de saúde. Zom-
bam de mim por não falar e não 
entender muito bem o idioma. 
Querem que eu trabalhe duro 
e sem descanso. Depois de três 
meses de humilhação, me man-
dam de novo para a câmara fria.

Quando a empresa abria vagas, 

eu sempre me inscrevia para os 
cargos para os quais tenho qua-
lificação. Mas nunca era levado 
em conta. Só os brasileiros ti-
nham chance. Os estrangeiros 
eram rechaçados.

Com o passar do tempo, come-
ço a sentir um mal-estar no cor-
po: dor no peito, cansaço, falta 
de ar. Mas nunca imaginei que 
poderia ser o coração. Notifico o 
RH sobre a necessidade de mu-
dar de setor, que me é negada 
muitas vezes. 

Com o passar dos meses, co-
meço a sentir uma dor muito 
forte no peito. Certo dia, na 
saída do trabalho, a dor fica tão 
forte que mal posso caminhar. 
A duras penas, chego na minha 
casa, de onde chamo uma am-
bulância, que me leva até uma 
UPA (Unidade de Pronto Aten-

dimento).  Por recomendação 
médica, sou transferido para um 
hospital, onde me diagnosticam 
um  infarto, fazem cateterismo e 
angioplastia. Fico internado por 
10 dias e volto a trabalhar depois 
de 60 dias afastado.

O médico da empresa não aca-
ta as restrições do cardiologista 
nem do traumatologista. Alega 
que a dor nas costas é causada 
pelo frio, algo que eu poderia su-
portar, e que o frio não afeta a 
função do coração. Dessa manei-
ra, e com essas desculpas, me en-
viam novamente para a câmara 
fria, com as mesmas atribuições 
e sem nenhuma restrição.

Com o passar dos meses, mi-
nha pressão arterial começa a 
me causar problemas. Sinto dor 
no peito quando faço esforço fí-
sico, falta de ar, enjoos. Vou ao 

A solução oferecida pela empresa

é que eu peça as contas ou aguente

trabalhando na câmara fria.

Com tanta humilhação, decido 

me afastar e entrar com um

processo judicial 

*Nome fictício. O nome do 
migrante foi ocultado por 
razões de segurança, assim 
como outras informações 
sobre ele e sobre a 
experiência narrada.
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VIOLÊNCIA
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As críticas engajadas e a suposta revolta contra

a morte da iraniana Masha Amini revelam um

espanto xenofóbico seletivo. Acontece que nossa

sociedade ocidentalizada precisa autenticar um

suposto triunfo dos princípios de um feminismo

branco, lastreado em liberdades estéticas,

controle da fertilidade, independência

financeira e tudo aquilo que habitualmente

entendemos como “empoderamento” 
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Recentemente, temos acom-
panhado com comoção a revolta 
presente nas microrrevoluções pro-
tagonizadas por mulheres iranianas 
desde o ocorrido no caso de Masha 
Amini*. O repúdio parte de algu-
mas mulheres que, por motivos re-
ligiosos ou não, entendem o exces-
so das leis do Estado na coercitiva 
“polícia da moralidade”, colocando 
em questão a existência das mulhe-
res e a instrumentalização da cultu-
ra como modo de perpetuação de 
práticas patriarcais produtoras da 
violência de gênero.

A repercussão do caso no mundo 
ocidental não deixa de ser revela-
dora sobre nossa “hospitalidade” 

ao tema das mulheres migrantes e 
sobre como historicamente (não) 
acolhemos suas existências enquan-
to sujeitos de desejos e direitos. Em 
meio às críticas engajadas e nos-
sa suposta revolta empática, não 
podemos deixar de notar certo es-
panto xenofóbico seletivo, sempre 
acompanhado de uma exigência de 
adaptação que denuncia e reflete 
um projeto subjetivo do feminino 
ideal: “Já estava mais do que na 
hora dessas mulheres reagirem.”

O legítimo processo histórico 
das mulheres em seus próprios ter-
ritórios, culturas e religiões não se 
confunde com o regozijo da socie-
dade ocidentalizada em autenticar 

um suposto triunfo dos princípios 
de um feminismo branco, que es-
tabelece um certo “horizonte ético” 
a ser atingido. E que é tão limitado 
quanto os fios de cabelos ocidentais 
mimeticamente cortados, baseado 
em formas restritas de compreen-
der a emancipação, tantas vezes 
reduida às liberdades estéticas, con-
trole da fertilidade, independência 
financeira e tudo aquilo que ha-
bitualmente passamos a entender 
como “empoderamento”. 

Não é de se espantar que, no 
outro lado, encontremos a natura-
lização da misoginia e da violência 
de gênero em território brasileiro. 
Especialmente no atual contexto 
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POR ANDRESSA CASTELLI

O BRASIL ACIMA DE 
TODAS: VIOLÊNCIA DE 

GÊNERO E MIGRAÇÕES

político, é um problema endêmico 
e crescente que, apesar da persis-
tência das fundamentais políticas 
públicas para tratá-lo, parece bana-
lizado, sobretudo quando nos da-
mos conta que tanto o atual gover-
no quanto a própria jurisprudência 
brasileira são coniventes com tais 
práticas de opressão, algo flagrante 
quando se trata de  mulheres mi-
grantes e refugiadas.

Mas, antes que diante dos próxi-
mos fatos pensemos que o “Brasil 
vai virar o Irã”, ou “a Venezuela” 
(como temos gostado de dizer à es-
querda e à direita), gostaria de ad-
vertir que, talvez, nossa tendência 
em reproduzir a violência que bus-
camos combater resida justamente 
no fato de que nunca a assumimos. 
Nesse desvio seletivo do horizonte, 
não nos reconhecemos enquanto 

país produtor de algumas barbáries 
históricas, nunca reparadas e que, 
neste momento, retornam amea-
çando o Brasil de se tornar justa-
mente o Brasil conhecido pelas 
mulheres imigrantes: este projeto 
que só se assume em sua covardia. 

A covardia, vamos a ela. Ele-
jo dois casos que pude acom-
panhar durante a pandemia en-
quanto membro do atendimento 
multidisciplinar oferecido pelo 
CDHIC. Os dois apontam para 
a vivência de mulheres migrantes 
de países distintos que se viram 
numa condição perversa. Para po-
derem seguir regularizadas (com a 
permissão que tinham por reunião 
familiar), teriam de se submeter a 
uma relação abusiva.

Marlene (nome fictício) veio 
ao Brasil em busca de melhores 

condições de vida para seu pai e 
sua filha. No caminho até o país, 
através de uma rede de amigos 
compatriotas, conheceu seu ex-
-companheiro, um brasileiro por 
quem inicialmente estava apai-
xonada e parecia oferecer-lhe 
segurança social e afetiva para enca-
rar a empreitada. Regularizou seus 
documentos sob o amparo legal da 
“reunião familiar”, já que ia morar 
com aquele que então era seu ma-
rido. O curso do relacionamento se 
configurou numa relação abusiva, 
marcada por violências psicológi-
cas, patrimoniais e físicas.

Dentre essas, uma se destacava: 
“Você não pode me deixar, caso 
contrário, você será ilegal, pois sua 
cidadania hoje se dá por conta do 
nosso relacionamento”. Diante 
do conhecimento desse caso e da 



volvimento de um certo feminino 
e às ideias míticas que lhe acompa-
nham de maternidade: sensibilida-
de, intuição etc. 
Mulheres migrantes e refugiadas são 
conceituações que preveem mulhe-
res em outros lugares geográficos e 
simbólicos, deslocadas em relação 
a essa determinada geografia e ar-
queologia do lugar ideal de “um 
tipo de mulher”: são mulheres nas 
fronteiras, nas margens, nas zonas 
ou no avesso desse conceito ideal e, 
por isso mesmo, são mulheres mui-
tas vezes invisibilizadas, já que suas 
vivências tensionam e escapam das 
nossas possibilidades de lê-las e es-
cutá-las. Historicamente, as consi-
deradas “subalternas” ou “subver-
sivas” sempre falaram, sempre se 
fizeram ouvir, por mais que nosso 
repertório de escuta, nosso próprio 
arcabouço jurídico, se mostre limi-
tado e escasso na prestação de sua 
ouvidoria ou de suas instâncias par-
ticipativas, quando não deliberada 
e explicitamente procura barrar e 
impedir o reconhecimento jurídico 
e social dessas mulheres. 

Ao falarmos de mulheres, no 
plural, começamos a nos afastar 
desse ideal que se pretende inerte 
e contextualizar, materializar his-
toricamente algumas vivências, 
reconhecendo que a universali-
dade do patriarcado não pode ser 
pensada de maneira desvinculada 
das suas distintas formas de inci-
dência, seus labirintos e amarras 
que variam de acordo com as di-
ferentes condições de classe social, 
raça, cultura, território etc. 

Gostaria de trazer essa reflexão: 
mulheres imigrantes e refugiadas 
costumam ser punidas pelas pró-
prias condições de vulnerabilida-
de e impedimentos que nós en-
quanto sociedade criamos, ou são 
punidas pela sua potência. Puni-

das por se deslocar, por questio-
nar as nossas próprias fronteiras e 
marcadores ideais. Em última ins-
tância, punidas por nos libertar 
dessas amarras simbólicas à me-
dida que afirmam outras formas 
de vida e que suas conquistas em 
espaços hegemonicamente ocu-
pados deslocam os pontos de par-
tida, abrindo os caminhos para as 
gerações vindouras se dizerem de 
outro lugar do “ser mulher”. 

Nesse sentido, para não cair na 
lógica da punição e do rechaço 
dessas mulheres a partir da crimi-
nalização das suas condições de 
vulnerabilidade (são elas, as condi-
ções que precisam ser repensadas, 
e não as mulheres) ou da punição 
de sua potência, se faz fundamen-

Gênero e imigração interrogam

os pontos basilares da nossa

estrutura social e sua
tendência à inércia.
Especialmente quando
percebemos que, mundialmente,

o patriarcado tende a destinar

um lugar social específico e

estigmatizado à “Mulher”

tal, mais do que reinventar a roda, 
retomar as reivindicações estabele-
cidas por essas mulheres auto-or-
ganizadas em seus movimentos in-
dependentes, ouvir e nos dar conta 
dos pontos de partida já logrados 
para não retroceder. 
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vontade declarada de Marlene de 
sair deste relacionamento, ainda 
que tomada de medo, todas as 
medidas jurídicas e de suporte 
psicossocial foram adotadas. Os 
relatórios profissionais foram de-
vidamente produzidos, informan-
do às autoridades a barganha que 
subvertia aquilo que é um direito 
em um instrumento da perpetua-
ção da violência. 

Nos baseávamos na nossa crença 
profissional de que a justiça rapi-
damente acolheria uma mudança 
de status migratório para que a 
existência dessa mulher enquanto 
sujeito de direitos e desejos não fi-
casse atrelada a uma relação violen-
ta. Para nosso espanto, a sentença 
da covardia no horizonte foi esta: 
“Não há fatos que justifiquem tal 
alteração”. O Brasil sendo o Brasil 
acima de todas, que com cinismo  
afirma que mulheres migrantes não 
denunciam a violência por serem 
culturalmente silenciosas, discretas 
e acostumadas com a opressão.

Lia (nome fictício) veio ao Bra-

sil com seu marido sob o amparo 
legal de “tratamento em saúde”. 
Dizia que na sua cultura, a mater-
nidade é um mandato social, que 
já era julgada pelos parentes por 
sua idade (cerca de 40 anos) e in-
fertilidade, e que não poderia ser 
feliz caso não pudesse engravidar 
e ter filhos sanguíneos. Dispunha 
de alguns recursos e chegou ao país 
buscando tratamento para infertili-
dade. Contava que aqui eram mais 
avançadas as tecnologias e mais ba-
rato o processo. Teve duas gestações 
perdidas por aborto natural. A ter-
ceira vingou, durou os 9 meses. O 
bebê foi um natimorto fruto de um 
parto complicado por comorbida-
des da mãe e também marcado por 
violências obstétricas.

CONSTRANGIMENTO E 
PUERPÉRIO TRAUMÁTICO
Poucos meses após o trauma, Lia 
estava com os prazos dos docu-
mentos vencidos e precisava reno-
vá-los na Polícia Federal, que no 
momento de pandemia e puer-

pério traumático, lhe impôs uma 
multa. Afirmava que se tivesse um 
filho, não precisaria sempre ficar 
renovando tais documentos, pois 
seria considerada residente. Lia 
passou pelo constrangimento de 
ter que comprovar às autoridades 
por que não podia pagar aquela 
multa: a autorização por “trata-
mento de saúde” não mais a inte-
ressava, trazendo entre os papéis a 
foto do filho morto enquanto pe-
dia para não ser deportada. Mais 
do que devastada pela morte do 
filho, sentia-se condenada a só ser 
reconhecida socialmente caso fos-
se mãe. Condenação Brasil acima 
de todas. 

Gênero e imigração interrogam 
os pontos basilares da nossa estru-
tura social e sua tendência à inércia. 
Especialmente quando percebe-
mos que, mundialmente, o patriar-
cado tende a destinar um lugar 
social específico e estigmatizado à 
“Mulher” enquanto alteridade ou 
conceito essencial, pré-determina-
do pela biologia, ligado ao desen-

talvez nossa tendência em reproduzir
a violência que buscamos combater resida
justamente no fato de que nunca a assumimos
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* Masha Amini, de 22 anos, 
foi morta em setembro 
de 2022 após ter sido 
detida pela “polícia da 
moralidade”, encarregada 
de aplicar o rigoroso 
código de vestimenta 
exigido das mulheres no 
Irã, com regras como, 
por exemplo, cobrir 
totalmente o cabelo em 
público.



Nasci na Bolívia. Meu pai traiu 
minha madrasta com a minha mãe 
e minha mãe engravidou. Como 
minha madrasta não conseguia 
engravidar, ela decidiu me tirar das 
mãos da minha mãe e me criar, 
quando eu tinha 1 dia de vida. Ela 
tinha dois filhos. Eu nunca senti o 
carinho de uma mãe, nunca senti 
um abraço, um acolhimento. Eu a 
chamava de mãe, porque não sa-
bia de nada. Quando eu tinha 16 
anos, descobri a verdade. Comecei 
a juntar os pontos, a entender por 
que ela não conseguia me olhar 
como uma filha, por que sofri dis-
criminação por parte dos outros 
filhos e dela mesma. Sempre vivi 
em violência. Não conheço minha 
mãe até hoje.

Aos 18 anos, conheci o pai dos 
meus filhos. Foi uma ilusão de que 
seria um escape da violência, ter 
minha própria vida, minha família. 
Casei com ele. Estávamos há cerca 
de um mês morando juntos, quan-
do começou a violência por parte 
dele. Ele é muito ciumento. Não 
queria trabalhar, tampouco me 

deixava trabalhar. Comecei a viver 
em violência. Começou com coisas 
simples e foi piorando até que… 
Dos sete anos que morei com ele, 
seis foram um inferno. Me batia, 
tentava me matar, me enforcava. 
Fazia todo o pior possível. Sofria 
violência psicológica, sexual, patri-
monial… Não me deixou terminar 
o curso de psicologia.

Pegava meus cabelos, me joga-
va no chão, batia no meu corpo, 
minha cara… Eu sofria dor, não 
conseguia ter intimidade com ele. 
Uma vez, estávamos numa festa. 
Uma pessoa me tirou pra dan-
çar. Eu não queria, mas ele falou 
“pode ir”. Pra qualquer coisa, eu 
olhava pra ele em busca de per-
missão: pra dançar, pra visitar 
meu pai… Eu fui lá dançar. Ele 
ficou com tanta raiva que me ti-
rou da festa. Me enforcou tanto 
que quase me matou. Ninguém 
podia ver. Eu tinha 19 anos.

Quando já tinha 3 filhos, com 
cerca de 21 anos, eu fugi. Fiquei 
escondida por um bom tempo. Ele 
me procurou e quando me encon-

trou, tentou me matar. Não havia 
uma parte sequer do meu corpo 
que não ficou roxa. Meus olhos 
ficaram tão feridos que mal dava 
para me reconhecer. Ele me bateu 
tanto que foi preso por tentativa de 
homicídio. Foi a última vez.

Uma mulher, quando vive em 
violência física, sente culpa. Eu sen-
tia culpa e não conseguia denun-
ciá-lo. Não é que eu era covarde ou 
tinha medo. É porque me sentia 
culpada por ter saído de casa, ter 
deixado meus filhos sem pai…

Nessa época, eu precisava da mi-
nha mãe, alguém que me desse a 
mão pra eu poder levantar. (Yolan-
da chora, pede desculpas e reflete 
sobre o sentimento provocado por 
essa lembrança)

Às vezes, você acha que perdoou 
a pessoa, mas quando se lembra do 
que aconteceu, percebe que não 
perdoou… Esse foi o motivo de 
a gente formar um grupo de mu-
lheres. Quando uma mulher vive 
em violência intra-familiar, é com-
plicado falar. Se está doendo para 
mim falar de algo que aconteceu há 
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A MULHER QUE 
TRANSFORMOU 
UMA HISTÓRIA 

SOFRIDA EM 
ENERGIA VITAL
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O amor sempre evitou contato com 
Yolanda Marlene Cortez Palacios, 
abrindo espaço para violações que 
marcaram boa parte de sua vida. Mas, 
com a auto-estima em dia e o senso de 
que era preciso ajudar outras mulheres 
a se livrarem de seus agressores, ela 
criou a Amilv (Associação de Mulheres 
Imigrantes Luz e Vida). Hoje, aos  
48 anos, sente que precisa viver todos 
os dias como se fosse o último



documentação. Se a mulher tem 
documentação, pode ter acesso 
a benefícios que vão ajudá-la, e 
assim poder largar aquela pessoa 
que faz mal pra ela. Isso vale tanto 
para mulheres quanto para crian-
ças e adolescentes.

Na Amilv, a maioria é de bolivia-
nas, mas também há peruanas, pa-
raguaias, venezuelanas e também 
algumas brasileiras. Estamos em 
18 bairros de São Paulo e Grande 
São Paulo. Ano passado, fizemos 
o último cadastramento e éramos 
750 mulheres. A maior parte de-
las já sofreu violência. Não só fí-
sica, mas também patrimonial. 
Porque trabalham na costura, mas 
não têm independência econômi-
ca. Precisam perguntar ao marido 
se podem comprar determinada 
coisa. As mulheres trabalham, e 
trabalham nos mesmos horários 
que os homens, então por que não 
podem decidir o que fazer com o 
dinheiro do seu trabalho? Muitas 
não entendem isso. 

FEMINISMO 
COMUNITÁRIO
Não é que sejamos autoritárias, ou 
liberais. Existe uma diferença entre 
liberdade e libertinagem. Por que 
não posso falar com meu marido e 
definir o que fazer com as coisas da 
casa? Muitos falam que somos uma 
associação de feministas, fechada, 
mas o que nós praticamos é o fe-
minismo comunitário. Não defen-
demos que a mulher tenha que ser 
autoritária pelo fato de o marido 
ser autoritário. O que nós defen-
demos é falar em conjunto, deci-
dir em conjunto, ter os mesmos 
direitos… Se meu marido dorme 
no domingo, por que eu não pos-
so? Por que tenho que lavar roupa, 
cozinhar? Por que meu marido não 
pode me ajudar? Quantos femini-

cídios ocorrem por dia? Quantos 
estupros? Quantos casos ocorrem 
sem visibilidade na imprensa? Se já 
é difícil para as brasileiras, imagine 
para nós migrantes. Porque aqui há 
leis contra o preconceito, mas há 
pessoas que praticam preconceito 
contra nós. O salário da mulher é 
sempre menor que o do homem.

EXEMPLO DE VIOLÊNCIA 
PATRIMONIAL
Teve o caso de uma mulher que 
morou com seu marido por 18 
anos. Eles trabalhavam juntos. Ela 
nunca recebeu um salário sequer. 
Para comprar um vestido, uma cal-
ça, ela precisava pedir pra ele. E ele 
falava coisas do tipo: “Você quer 
uma calça? Ah, você já sabe o que 
precisa fazer”. Ela tinha que fazer 
sexo com ele. Ela não aguentou a 
situação e o deixou. Eles tinham 
duas casas. Ela trabalhou tanto que 
eles tinham duas casas. Mas ele 
queria ficar com as duas e deixá-la 
na rua. Ofereceu 15 mil reais pra 
ela sair da casa. As casas estavam no 
nome dele. Então, quando se sepa-

raram, ele alegou que ela não tinha 
nada em seu nome. Mas nós fala-
mos pra ela: “Você não vai sair”. E 
ela não saiu. Ele veio me confron-
tar e eu falei: “Vou te denunciar 
por trabalho escravo”. Ele ficou 
muito chateado. Perguntou pra ela 
por que contou as coisas para mim. 
Mas se ela não falasse, como ia ficar 
nessa situação?

Você não sabe como a gente tem 
que brigar. E como mulher, é isso 
que me dá força: ajudar as pessoas. 
Porque eu precisei dessa ajuda e 
ninguém me ajudou. Então só de 
me dizerem “obrigada”, já fico sa-
tisfeita.

Eu tenho essa força, e essa força 
é também para meus filhos. Por-
que tenho uma filha de 16 anos e 
quero que a vida dela seja distinta 
da minha. Um dia a gente vai para 
o céu, e como ela fica? Ela precisa 
saber dos seus direitos, ter a força 
de dizer “não, eu não quero, eu não 
admito”. E para fazer isso, a pessoa 
precisa estar muito preparada.

(depoimento a Julio Adamor)
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VOCÊ ABRAÇA  
MUITO SEUS FILHOS?
Abraço bastante! Aprendi a fazer minha vida com 

meus filhos. Talvez não consiga dar muita coisa em 

dinheiro, mas valores, carinho, isso sim. Compartilho 

com eles meus estudos, a academia… Aprendi a 

amar meus filhos mais do que tudo. Quando peguei 

Covid-19, fiquei entubada. Eu queria sair do hospital 

para ver meus filhos. Aprendi que preciso viver todos 

os dias como se fosse o último. Aprendi que posso 

deixar pelo menos a solidariedade à humanidade, o 

respeito com outras pessoas.
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quase 30 anos, imagina para quem 
está passando por isso atualmente. 
Na associação (Amilv), temos mui-
tos casos. Geralmente é assim: as 
mulheres sofrem violência sexual 
primeiro, violência psicológica… 
Quando as escuto, escuto a mim 
mesma. Eu entendo por que elas 
não conseguem deixar seus parcei-
ros. Para quem nunca passou por 
isso, é fácil falar: “Você precisa de-
nunciar, precisa se afastar”.

VIOLÊNCIA 
NA SOCIEDADE
Uma mulher nessa situação precisa, 
antes de mais nada, elevar a auto-
-estima, saber que não está sozinha. 
Temos muitos casos de estupro, 
violência psicológica, nos quais elas 
se sentem um lixo para seus mari-
dos. Não é só o marido que faz isso, 
é a sociedade. O que acontece se a 
mulher está nessa situação e não 
encontra um lugar onde se refugiar, 
alguém que entenda a situação? Eu 
levei mulheres vítimas de violência 
nas delegacias da mulher aqui no 

Brasil, e algumas foram recebidas 
com muita grosseria. Então você 
imagina uma mulher que já tem 
dificuldade para falar no assunto e 
ainda é tratada com grosseria. Ela 
desiste de denunciar. É complicado 
tirar as mulheres de onde elas estão. 

O objetivo principal da Amilv é 
fortalecer mulheres em estado de 
vulnerabilidade. O idioma é uma 
causa fundamental para nós mi-
grantes nos afastarmos da socieda-
de. Isso afeta na saúde, na educa-
ção… Tem também os problemas 
de documentação. Comecei a pes-
quisar que organizações apoiavam 
os migrantes e vi que aqui no Brasil 
havia bastante apoio, então convi-
dei duas colegas e falei: “Por que 
não fazemos um grupo de conver-
sa, orientação, eventos para nossas 
crianças?”. Assim nasceu a Amilv, 
como um centro de mães e filhos. 

Como mulheres, nós começa-
mos com esse pequeno grupo, 
mas tivemos que enfrentar diversos 
problemas, entre eles o machismo. 
Descobri que havia muitas orga-

nizações de bolivianos, e que elas 
mesmas não permitem que uma 
associação de mulheres fique em 
pé. Dizem que é uma associação de 
fofoqueiras, de cozinheiras… Para 
eles, nós não podemos obter nossas 
próprias conquistas.

O que fazemos com as mulheres 
que sofrem violência? Primeiro, 
encaminhamos para especialistas. 
Antes, a gente fazia as vezes de as-
sistente social, advogada… Mas 
agora procuramos encaminhar. Te-
mos entidades que oferecem psicó-
logos gratuitamente. Quando é um 
caso jurídico, encaminhamos para 
o DPU, que tem advogados.

IMPORTÂNCIA DA 
DOCUMENTAÇÃO
A documentação é um item funda-
mental na violência de gênero. O 
homem se aproveita mais ainda da 
mulher não regularizada, porque 
fala “Você não tem documento, 
você não tem nada aqui, não con-
segue ser amparada pelo gover-
no”. Por isso é tão importante a 

“Se meu marido dorme no domingo, 
por que eu não posso? Por que tenho
que lavar roupa, cozinhar? Por que 
meu marido não pode me ajudar?
Quantos feminicídios ocorrem 
por dia? Quantos estupros?
Quantos casos sem visibilidade? ” 
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a necessidade de uma mudança le-
gislativa, que ocorre em 2017.

A Lei de Migração (Lei Federal 
nº 13.445/17) reconhece migran-
tes como sujeitos de direitos e 
pauta a política migratória pelos 
seguintes princípios e diretrizes: 
prevalência dos direitos humanos; 
repúdio e prevenção à xenofobia, 
ao racismo e a quaisquer formas de 
discriminação; não criminalização 
da migração; promoção de entra-
da regular e de regularização do-
cumental; acolhida humanitária; 
igualdade de acesso a serviços, pro-
gramas e benefícios sociais; diálogo 
social na formulação, na execução 
e na avaliação de políticas migra-
tórias e promoção da participação 
cidadã do migrante; entre outros1.

 A Lei de Migração estabele-
ce em seu art. 120 que “a Política 
Nacional de Migrações, Refúgio e 
Apatridia terá a finalidade de coor-
denar e articular ações setoriais im-
plementadas pelo Poder Executivo 
federal em regime de cooperação 
com os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios, com participa-
ção de organizações da sociedade 
civil, organismos internacionais e 
entidades privadas, conforme re-
gulamento”. Neste modelo de ges-
tão migratória, fica evidente uma 
concentração de poder decisório 
por parte do governo federal para 
lidar com a migração e seus im-
pactos, mas também compreende 
a necessidade de compartilhar esta 
responsabilidade com os outros en-

tes federativos, sobretudo porque 
é nos municípios que a população 
migrante busca acesso a direitos e 
serviços públicos.

Ainda que o Estado tenha papel 
preponderante na formulação e na 
implementação de políticas mi-
gratórias, a atuação de atores não 
estatais como organizações interna-
cionais, organizações da sociedade 
civil, academia, setor privado e a 
própria população migrante e refu-
giada tem se mostrado fundamen-
tal para garantir o respeito ao direi-
to de migrar, acolhida e integração 
destas pessoas à sociedade.

Seguindo a linha do tempo, pre-
cisamos destacar alguns marcos 
importantes não apenas para a mu-
dança legislativa, mas também para 

A falta de representatividade da população

migrante nos processos de tomada de decisão

para implementação de uma política migratória

ainda subsiste. Conheça os avanços e retrocessos

do processo de elaboração e implementação da

Política Nacional Migratória a partir da Lei de Migração

[1]  Lei Federal nº13.445/17 – art. 3º. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13445.htm
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POR CARLA MUSTAFA

É PRECISO GARANTIR 
PARTICIPAÇÃO 
DOS MIGRANTES 
NOS PROCESSOS 
DECISÓRIOS

Do processo de redemocratiza-
ção do Brasil até a mudança da lei 
de migração, passaram-se quase 30 
anos e a luta pelo reconhecimento 
de migrantes como sujeitos de di-
reitos, assim como para uma maior 
participação social nos processos 
de elaboração e implementação de 
uma política migratória nacional, 
ainda se faz necessária.

A migração no Brasil, desde o 
período colonial, é compreendida 
como uma questão de interesse do 
Estado no sentido de controle de 
fronteiras e circulação no território 
nacional, principalmente pautado 
pelo viés da securitização e interes-
se econômico. A partir da abolição 
da escravatura, ainda durante o 
período do Império, é que o país 
começa a estruturar uma política 

migratória estimulando a vinda de 
migrantes europeus para substitui-
ção da mão de obra, mas também 
para a construção de uma nação 
civilizada, moldada nos padrões 
eurocêntricos (MORAES, 2016).

Durante o século XIX e início 
do século XX, a difusão de movi-
mentos nacionalistas mudou o pa-
radigma da política migratória bra-
sileira, que se tornou mais restritiva 
a partir dos anos 30 com um mo-
delo de Estado autoritário, maior 
controle migratório, percepção do 
não-nacional como indesejável e 
utilização do aparato policial para 
controle social (MORAES, 2016).

A ditadura militar no Brasil inten-
sificou a utilização do paradigma 
da segurança nacional como fun-
damento da política migratória 

e repressão aos migrantes com o 
expoente maior deste período: o 
Estatuto do Estrangeiro, que criou 
o Conselho Nacional de Imigração 
(CNIg) para direcionar as questões 
relativas à migração. Como reflexo, 
temos a restrição de direitos como 
a liberdade associativa, de reunião e 
de expressão por parte de migran-
tes, obstáculos para a obtenção de 
vistos, restrição na regularização 
migratória e utilização de medidas 
de saída compulsória do território 
nacional.

Com a Constituição de 1988 es-
tabelecendo o princípio da igualda-
de entre brasileiros e “estrangeiros 
residentes” no art. 5º, a mobiliza-
ção e articulação de movimentos 
sociais, organizações da sociedade 
civil e população migrante reforça 
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como: igualdade de direitos; marco 
legal nacional e gestão pública para 
migrações e refúgio; marco legal 
e atuação pública internacional, 
cooperação multilateral; serviços 
locais; capacitação de agentes pú-
blicos e da sociedade civil; produ-
ção, gestão e acesso à informação; 
participação social e debate públi-
co, entre outros (SILVA, 2017).

Um dos pontos levantados foi 
justamente a assimetria de poder 
entre os atores envolvidos neste 
processo e como as migrações de-
vem ser compreendidas para além 
da dimensão estatal. A diversidade 
de atores na formulação de políti-
cas migratórias deve considerar as 
limitações estruturais de cada um 
e a capacidade de implementação 
destas medidas. Todo o debate nas 
conferências municipal e nacional 

foi importante para fomentar a (re)
formulação de uma política mi-
gratória nacional alinhada tanto 
aos princípios constitucionais, mas 
também aos acordos e tratados in-
ternacionais sobre o tema dos quais 
o Brasil é signatário.

A participação de diversos atores 
na elaboração e implementação 
de uma política migratória gera 
uma responsabilidade comparti-
lhada por todos que defendem os 
princípios e direitos fundamentais, 
sobretudo a dignidade humana. 
É necessária uma convergência de 
propósitos assumidos em todas as 
esferas para a construção e imple-
mentação de uma política migrató-
ria eficaz. 

Os principais atores estatais en-
volvidos na política migratória são 
o Conselho Nacional de Imigra-

ção (CNIg), Ministério da Justiça, 
Comitê Nacional para Refugiados 
(CONARE), Ministério das Re-
lações Exteriores, Poder Executivo 
Federal e Polícia Federal. O CO-
NARE é o único órgão colegiado 
que dispõe na sua composição de 
representante da sociedade civil, 
além do Alto Comissariado das 
Nações Unidas para Refugiados 
(ACNUR). 

DESCOMPASSO E FALTA DE 
REPRESENTATIVIDADE
A recente mudança na composição 
do CNIg, por meio do seu Regi-
mento Interno, retirou represen-
tantes da sociedade civil, reservan-
do assento para centrais sindicais, 
representantes de empregadores 
(Confederação Nacional da In-
dústria, Confederação Nacional 
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a reestruturação de uma política 
migratória nacional. São eles: a 1ª 
Conferência Municipal para Mi-
grantes e Refugiados de São Paulo2 
em 2013 e a Conferência Nacional 
sobre Migrações e Refúgio3 (CO-
MIGRAR) em 2014, por amplia-
rem os debates sobre o tema, tanto 
na esfera nacional como local.

A conferência municipal ocorreu 
como um espaço de deliberação e 
formulação de políticas públicas 
para migrantes e refugiados na cida-
de de São Paulo e foi fundamental 
para a elaboração da Política Mu-
nicipal para a População Imigrante 
em 2016 e a criação do Conselho 
Municipal de Imigrantes com am-

pla participação da sociedade civil, 
migrantes e refugiados, além do 
poder público local e organizações 
globais, como Organização Inter-
nacional para as Migrações (OIM) 
e Alto Comissariado das Nações 
Unidas para os Refugiados (AC-
NUR).

A COMIGRAR foi uma inicia-
tiva organizada pelo Ministério da 
Justiça em parceria com o Ministé-
rio do Trabalho e das Relações Ex-
teriores, organizações internacio-
nais (OIM, ACNUR, UNODC 
e PNUD) e ampla participação so-
cial de migrantes, refugiados e ins-
tituições que atuam com a temáti-
ca. Foi um processo de formulação 

tanto de uma política migratória 
como de um plano de implemen-
tação desta, tendo etapas regionais, 
estaduais e municipais até a etapa 
final nacional. 

Apesar de ser uma iniciativa 
promovida por um ator estatal, a 
COMIGRAR é resultado da rei-
vindicação da sociedade civil, em 
especial da população migrante e 
refugiada, pesquisadores e organi-
zações do terceiro setor para uma 
participação mais efetiva no proces-
so de formulação e implementação 
de políticas migratórias, a partir de 
uma perspectiva mais humanitária 
e digna. Foram elaboradas pro-
postas a partir de eixos temáticos 

[2] Disponível em https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_humanos/imigrantes_e_trabalho_decente/
 conferencia_imigrantes/?L
[3] Disponível em https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_humanos/noticias/?p=172072
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situação migratória e estabelecem 
direitos e deveres, assim como a 
construção de políticas públicas 
para a acolhida e integração da po-
pulação migrante, numa perspec-
tiva mais humanitária. Ao pensar 
no fenômeno migratório, inde-
pendentemente de ser um fluxo 
forçado, voluntário ou misto, de-
ve-se atentar para a centralização 
do migrante como um sujeito de 
direitos e não apenas como um 
mero objeto de pesquisa ou desti-
natário de políticas públicas e ins-
trumentos jurídico-normativos.

 Diante do aumento do fluxo 
migratório e da aparente dicoto-
mia entre soberania nacional e livre 
circulação de pessoas, segurança e 
acolhida humanitária, integração e 
exclusão, percebe-se que os Estados 
são responsáveis pelo controle mi-
gratório e de fronteiras, mas devem 
também reconhecer os direitos hu-
manos dos migrantes. 

Para que haja uma política 
migratória eficaz, deve-se con-
templar o direito de migrar e a 
mobilidade humana como funda-
mentos, sobretudo a dignidade da 
pessoa humana. A articulação do 

A questão migratória
ainda é moldada numa
perspectiva em que o
aparato estatal emana
normas e políticas 
de cima para baixo,
inclusive para estados 
e municípios
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do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo e Confederação Nacional 
das Instituições Financeiras) e um 
representante da comunidade cien-
tífica e tecnológica. 

Atualmente, as principais norma-
tivas que regulamentam a política 
migratória nacional são provenien-
tes destes órgãos cuja participação 
social é praticamente inexistente, 
ou seja, a falta de representativida-
de da população migrante nos pro-
cessos de tomada de decisão para 
implementação de uma política 
migratória ainda subsiste, mesmo 
com a mudança da lei de migração. 
Há um nítido descompasso entre 
o que está previsto na Lei de Mi-
gração e aquilo que foi implemen-
tado e isso pode ser explicado jus-
tamente pelo fato de o Decreto nº 
9.199/17, que regulamenta a Lei 
de Migração, dar uma interpreta-
ção diversa do que foi amplamente 

debatido pela sociedade civil.
É imprescindível uma maior des-

centralização da política migratória, 
tanto nos processos de elaboração 
como de implementação, permi-
tindo que mais atores possam par-
ticipar efetivamente da tomada de 
decisão. A lógica do aparato estatal 
ainda é moldada numa perspectiva 
top down, isto é, há uma centrali-
dade da autoridade migratória por 
parte de atores estatais que emana 
normas e políticas de cima para 
baixo, incluindo para outros entes 
federativos como Estados e Muni-
cípios. Os arranjos institucionais, a 
construção coletiva de uma arena 
de debate, a mobilização, a arti-
culação, a parceria e a cooperação 
entre os diversos atores são funda-
mentais para o desenvolvimento de 
uma política migratória nacional.

Os desafios dos fluxos migrató-
rios e as respostas dadas pelo poder 

público devem necessariamente ter 
uma perspectiva transversal, mul-
tidisciplinar e inclusiva, sobretudo 
analisando critérios que privile-
giam a perspectiva da mobilidade 
humana e do direito de migrar 
como direitos humanos. Apenas 
considerar o princípio da igualda-
de entre migrantes e nacionais não 
é suficiente para nortear políticas 
públicas, é preciso que ações sejam 
planejadas de acordo com as espe-
cificidades de cada situação. Não 
se trata somente de determinar a 
entrada e saída de migrantes em 
território nacional como contro-
le migratório, mas também criar 
mecanismos que possibilitem e fa-
cilitem a permanência e integração 
destas pessoas à sociedade.

Salienta-se que a atuação das or-
ganizações não governamentais no 
Brasil sobre o tema da migração e 
refúgio são fundamentais para a 
acolhida e integração da população 
imigrante com diversas iniciativas: 
abrigo, aulas de português, capa-
citação profissional, orientação 
jurídica, assistência social, aten-
dimento psicossocial, revalidação 
de diplomas estrangeiros e em-
preendedorismo. Assim, muitas 
atividades assistenciais de acolhida 
e integração são providas por or-
ganizações não governamentais e 
instituições religiosas, mas também 
há a construção de um espaço de 
debate público na promoção, pro-
teção e implementação dos direitos 
humanos da população migrante e 
refugiada.

Nos últimos anos, o Brasil tem 
se destacado como importante ator 
no que tange às migrações e regi-
mes internacionais sobre migra-
ções e refúgio, principalmente nas 
relações Sul-Sul. Os instrumentos 
jurídicos, como a Lei de Refúgio 
e a Lei de Migração, respaldam a 

poder público, das organizações 
internacionais, das organizações 
não governamentais e da socieda-
de civil é salutar, principalmente 
considerando-se a população mi-

grante e refugiada como sujeitos 
de direito e não apenas como me-
ros beneficiários de políticas pú-
blicas, mas como protagonistas da 
própria causa.
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direito nunca é concedido. Deve 
sempre ser conquistado. Mesmo 
entendendo os riscos — de ser pre-
so por se manifestar de forma pa-
cífica, de ser assassinado, como já 
aconteceu com vários migrantes no 
Brasil, de perder o emprego — de-
vemos criar entidades para fomen-
tar e proporcionar um espaço hu-
manizado favorável aos migrantes, 
um espaço intercultural para disse-
minar nossa cultura, um espaço de 
exposição gastronômica etc. Deve-
mos procurar participar das políti-
cas públicas, como as de combate 
à desigualdade racial, de classe e de 
origem na sociedade; utilizar pro-
gramas e benefícios sociais para re-
ceber assistência jurídica; participar 
dos sindicatos de trabalhadores, 
das reivindicações populares locais 
e mobilizações sociopolíticas.

PONTE
A União da Comunidade, dos Es-
tudantes e Profissionais Haitianos 
(UCEPH) foi fundada por estu-
dantes migrantes e refugiados na 
Universidade Federal do Paraná 
(UFPR), com apoio do Programa 
Política Migratória e Universidade 
Brasileira (PMUB), com o obje-
tivo de garantir e participar das 
ações e políticas da coordenação 
do PMUB para os migrantes, mas 
também para atuar como ponte 
entre os futuros profissionais e os 
demais migrantes nas comunida-
des, auxiliá-los na sociedade, aju-
dar os migrantes que enfrentam 
dificuldades de integração nas em-
presas, retirando-os da situação de 
desempregados ou de trabalhado-
res precarizados, para criar projetos 
de desenvolvimento sustentável 
para esse grupo.

Uma de nossas primeiras ações 
foi realizar o levantamento de todas 
as famílias que precisavam de assis-

tência social. Houve um crescimen-
to exponencial da demanda por 
parte dos migrantes, especialmente 
durante a pandemia de Covid-19. 
Nesse período, atendemos cerca 
de 1.800 migrantes, 70% deles de 
nacionalidade haitiana, além de 
cubanos, venezuelanos e outros de 
países do continente africano, tota-
lizando mais de dez nacionalidades.

Também os orientamos com 
serviços básicos como: obtenção, 
renovação, validação e tradução de 
documentos; auxílio no processo 
de naturalização; orientação jurídi-
ca e para o trabalho; acesso à edu-
cação, assistência social e psicológi-
ca. A UCEPH conta com mais de 
uma dezena de migrantes capazes 
de atender qualquer migrante em 
espanhol, inglês, francês, crioulo 
haitiano e português. Assim, pode-
mos contribuir com o poder públi-
co e com as entidades. 

Vale ressaltar que essas demandas 
também são recebidas por outras 
entidades brasileiras na sociedade 
que estão tentando auxiliar os mi-
grantes, mas, por diversos aspectos 
como o idioma, aspecto cultural e 
outras dificuldades, essas entidades 
nem sempre conseguem orientar 
os migrantes de forma adequada. 
Em várias situações, o migrante 
ajuda melhor o outro migrante, 
seja pela linguagem comum, seja 
pelo senso comum. Quando um 
migrante está sendo atendido por 
outro migrante, ele se sente mais 
confortável. 

Em diferentes ocasiões, recebe-
mos ligações de entidades públicas 
e privadas, além de pessoas físicas, 
para prestarmos apoio a migrantes 
em situações desesperados, como 
mães desabrigadas em razão de vul-
nerabilidade socioeconômica, con-
flitos familiares, pessoas desorien-
tadas por não falarem português. 

Mas sem apoio do poder público, 
as associações ficam limitadas no 
exercício do seu trabalho. Qual-
quer associação precisa ter um 
espaço de atendimento, precisa 
fazer deslocamento até as comu-
nidades, pagar despesas com ad-
vogado(a), contador(a), além de 
outras taxas documentais. Em 
suma, precisa de ajuda econômi-
ca, parceria com órgãos públicos 
e privados para realizar seus aten-
dimentos e se tornar uma verda-
deira instituição de apoio aos mi-
grantes no território brasileiro

As associações levam as causas 
dos migrantes até onde uma voz 
solitária não pode levar. Por isso, 
acho totalmente importante, a ní-
vel municipal, estadual, regional e 
nacional, existirem associações que 
reúnam todos os tipos de migran-
tes das igrejas, faculdades, classes 
trabalhadoras e outros grupos, a 
fim de identificar seus problemas, 
expressar livremente seus senti-
mentos, promover suas culturas, 
socializar com sua comunidade.

A VOZ DO COLETIVO
A existência das associações é pri-
mordial para representar a voz do 
coletivo na conquista de alguns 
objetivos, tais como: facilitar a 
construção de uma memória social 
e de um espaço de debate entre as 
comunidades, pensando no futuro 
dos migrantes e seus descendentes; 
participar da construção de políti-
cas públicas e dos processos legisla-
tivos referentes à imigração; acom-
panhar a definição e execução das 
políticas de imigração; intervir jun-
to aos representantes públicos em 
defesa dos direitos dos migrantes; 
fazer o Estado incluir os migrantes 
na sua agenda e beneficiar o apoio 
técnico e financeiro por parte do 
Estado, nos termos da lei.
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Na última década, vêm crescendo 
pelo mundo os fluxos migratórios, 
principalmente por razões como a 
guerra na Ucrânia e a situação na 
Venezuela. Outro fator relevante é 
a situação do Haiti, que se tornou 
um país difícil para sua população, 
desfavorável para a sobrevivência 
devido às condições de vida extre-
mamente precárias.

O Haiti vem sofrendo múltiplos 
desastres naturais nas últimas dé-
cadas, como furacões, epidemias, 
terremotos e outros, que agravam 
a vulnerabilidade crônica e redu-
zem a resiliência da população, o 
que contribui para a perpetuação 
de uma crise humanitária. A esses 
problemas, somam-se a instabili-
dade política e a insegurança que 
continua a florescer. Várias cidades 
são palcos de violência.

Em busca de melhoria das con-
dições de vida, os haitianos tendem 
a se deslocar. Segundo a Polícia Fe-
deral, até setembro de 2019, exis-
tiam cerca de 115.120 haitianos 
no Brasil. Vale ressaltar que várias 

conversas com líderes comunitá-
rios, pastores, representantes de 
associações e líderes de pontos de 
entrega de doações apontam que, 
de 2019 até hoje, mais da metade 
desses haitianos já deixaram o país 
para procurar uma vida melhor em 
outros países.

Os migrantes, em qualquer país 
do mundo, se sentem em casa e 
livres para se organizar em associa-
ções com pessoas da sua origem, 
com pessoas que possuem o mes-
mo estatuto na sociedade. As as-
sociações de migrantes são espaços 
de conquista e defesa de direitos, 
de promoção cultural, conquista 
de integração socioeconômica, ou 
seja, de bem estar social. Vários 
exemplos concretos mostram que a 
real instituição dinâmica e proativa 
na vida dos migrantes são as asso-
ciações de migrantes. 

SEGREGAÇÃO
Ainda que os legisladores brasilei-
ros busquem cada vez mais pensar 
a respeito dos migrantes, permane-

cem alguns questionamentos, vis-
to que encontramos muitas regras 
que desfavorecem os migrantes no 
mercado do trabalho. Me refiro 
aqui às formas de admissão, pro-
moção, recebimento de comissão, 
horas extras e outras que mostram 
que o tratamento dispensado aos 
migrantes, na maioria dos espaços 
de trabalho, é diferente do dispen-
sado aos brasileiros. 

O empregador tende a se apro-
veitar do migrante para aumentar o 
lucro da empresa, fazendo-o achar 
que não tem o direito de reclamar, 
denunciar ou conquistar seus di-
reitos. Várias instituições privadas 
e públicas da sociedade brasileira 
excluem de forma clara os migran-
tes nas suas políticas internas e/ou 
em seus regimentos. Várias institui-
ções declaram simplesmente não 
trabalhar com migrantes. Por tudo 
que foi exposto, quando se trata de 
criar ou participar de uma associa-
ção, muitos migrantes pensam dez 
vezes antes de dar esse passo.

Por outro lado, sabemos que o 

POR WILZORT CENATUS

A IMPORTÂNCIA  
DE FORTALECER  
AS ASSOCIAÇÕES  
DE MIGRANTES NA  
SOCIEDADE BRASILEIRA
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a imigrante, registrar o contra-
to de trabalho de acordo com as 
leis brasileiras, o que possibilitará 
que a empregada tenha acesso aos 
direitos trabalhistas no país. Esse 
expediente é disciplinado por 
normativas legais3 do Conselho 
Nacional de Imigração (CNIg).

Segundo a Organização Inter-
nacional do Trabalho4 (OIT), um 
em cada cinco trabalhadores do-
mésticos é um migrante interna-
cional. A intermediação irregular 
e informal de mão de obra imi-
grante para o trabalho doméstico 
é objeto de muitas denúncias de 
tráfico de pessoas, especialmente 
em países do Oriente Médio, da 
Europa e nos Estados Unidos, en-
tre outros do norte global. Agên-
cias de emprego inescrupulosas e 
outros intermediários atuam por 
meio da prática de abusos como: 
engano sobre a natureza e as con-
dições de trabalho; retenção de 
passaportes; depósitos e dedu-
ções ilegais de salários; servidão 
por dívida ligada ao reembolso 
de taxas de recrutamento; amea-
ças aos trabalhadores quando 
pretendem deixar seus emprega-
dores, juntamente com temores 
de subsequente expulsão do país, 
segundo a publicação The Fair 
Recruitment Initiative - Fostering 
Fair Recruitment Practices, Pre-
venting Human Trafficking and 
Reducing the Costs of Labour 
Migration, da OIT (2015).

Muitas das vítimas são pro-
venientes de regiões pobres do 
sul e sudeste asiático (Filipinas, 

Bangladesh, Nepal e outros). No 
Brasil, há pedidos de visto para o 
trabalho doméstico de mulheres 
de nacionalidade filipina, latino-
-americana, africana e até do les-
te europeu. Em 2017, Auditores 
Fiscais do Trabalho constataram 
três casos de tráfico de pessoas no 
serviço doméstico em São Paulo. 
Mulheres de nacionalidade fili-
pina, formalmente contratadas 
pelos empregadores por meio do 
expediente de autorização de resi-
dência (visto de trabalho), foram 
submetidas a graves violações de 
direitos humanos. Intermediadas 
por agências de emprego brasilei-
ras, por meio de promessas enga-
nosas e abuso de vulnerabilidade, 
eram enredadas em contratos de 
trabalho dos quais só lhes restava 
a fuga para darem cabo aos abusos 
cometidos pelos empregadores. 

A partir dos casos de tráfico 
de pessoas, identificaram-se três 
problemas que dizem respeito à 
insuficiência e/ou inefetividade 
das políticas públicas brasileiras, 
os quais serão a seguir detalhados:

1 PROBLEMAS 
ESTRUTURAIS 

DA ATIVIDADE DE 
INTERMEDIAÇÃO 
DE MÃO DE OBRA

A intermediação de mão-de-obra 
é uma política ativa de trabalho 
e emprego. No Brasil, a princi-
pal iniciativa governamental nes-
sa área é realizada pelo Sistema 
Nacional de Emprego (SINE). 
O SINE, que é gerido pelo Mi-
nistério da Economia desde 
2018, quando o Ministério do 
Trabalho e Emprego foi extinto, 
é ineficiente na execução de seu 
objetivo, como revelou o Tribu-
nal de Contas da União (TCU). 
Algumas das críticas apontadas 
no Acórdão 1756/2020 – Plená-
rio, Processo nº 017.192/2018-
85 foram: 
O SINE foi responsável por 
apenas 3,4% do total de inscritos 
no mercado formal entre janeiro 
de 2016 e junho de 2018;
Apenas 10% dos trabalhadores 

apesar de avanços na legislação,

brasil ainda não enfrentou 

o problema do trabalho escravo 

como deveria

[3] Resolução Normativa CNIg Nº 99 DE 12/12/2012 - Disciplina a concessão de autorização de trabalho para obtenção de visto 
temporário a estrangeiro com vínculo empregatício no Brasil. – Resolução Normativa CNIg Nº 104 DE 16.05.2013 - Disciplina os pro-
cedimentos para a autorização de trabalho a estrangeiros, bem como dá outras providências. – Resolução Normativa nº 02 de 01/12/2017 
- Disciplina a concessão de autorização de residência para fins de trabalho com vínculo empregatício no Brasil.
[4] https://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/policy-areas/migrant-domestic-workers/lang--en/index.htm
[5] https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/1719220188.PROC/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc% 
 252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=01362ca0-c612-11ea-b7e0-d39d81e93640
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Segundo a filósofa italiana Silvia 
Federici, o trabalho reprodutivo 
“é o fundamento de todo sistema 
político e econômico, e a imensa 
quantidade de trabalho domésti-
co remunerado ou não remunera-
do, realizado por mulheres dentro 
de casa, é o que mantém o mundo 
em movimento” (Federici, 2019). 
Apesar da importância e da gran-
de difusão do trabalho doméstico 
no Brasil, a frágil regulamentação, 
que marcou a história da ativida-
de neste país, tem possibilitado 
formas contemporâneas de escra-
vidão e de tráfico de pessoas. 

No Brasil, trabalho doméstico é 
algo culturalmente arraigado, as-
sociado à longa história da escra-
vidão legal (séculos XVI ao XIX), 
e possui legado racista e patriar-
cal. Na sociedade de classes, o tra-
balho doméstico sempre contou 
com a participação desproporcio-
nal de mulheres (cerca de 90% da 
força de trabalho) pretas e pobres. 

De acordo com relatório do 
Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (IPEA)1 que analisou o 

período de 1995 a 2018, houve  
diminuição da quantidade de tra-
balhadoras domésticas no Brasil. 
No entanto, considerando o últi-
mo triênio do período analisado, 
houve, em termos absolutos, au-
mento da quantidade de pessoas 
trabalhando no setor doméstico, 
o que é apontado como conse-
quência do efeito da crise econô-
mica dos últimos anos.

Relatório publicado em 2020 
pelo Departamento Intersin-
dical de Estatísticas e Estudos 
Socioeconômicos (DIEESE)2 
revela uma tendência constante 
de aumento da informalidade, o 
que pode ser explicado por uma 
combinação de fatores, como a 
crise econômica e a maior con-
tratação de trabalhadoras diaris-
tas, o que decorre de mudanças 
no perfil dos arranjos familiares, 
com maior participação de famí-
lias unipessoais. Nesse contexto, 
cresce também a quantidade de 
trabalhadoras imigrantes no setor.

O aumento da imigração de 
mulheres para o trabalho domés-

tico no Brasil ocorre num contex-
to de avanço das discussões em 
torno da igualdade dos direitos da 
categoria e da aprovação da Pro-
posta de Emenda Constitucional 
(PEC) das Domésticas, que con-
fere igualdade de direitos em rela-
ção aos demais trabalhadores. 

A entrada em vigor da PEC, em 
2013, ocasiona um certo “empo-
deramento” das brasileiras que 
atuam no setor, que ficam menos 
disponíveis para trabalhar nas ca-
sas das famílias em “regime inte-
gral”, modelo herdado do período 
colonial. Entretanto, mantém-se 
a expectativa dos empregadores 
por esta forma de contratação.

No Brasil, o visto de trabalho 
ou autorização de residência para 
trabalhadoras domésticas é conce-
dido por meio de um expediente 
administrativo. O empregador 
apresenta um pedido ao governo 
para que a trabalhadora imigran-
te venha ao Brasil para prestação 
dos serviços. Com o pedido de-
ferido, o empregador doméstico 
está apto a contratar formalmente 

ESTADO NÃO 
PROTEGE O 

TRABALHADOR 
IMIGRANTE

[1] https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_2528.pdf
[2] https://www.dieese.org.br/estudosepesquisas/2020/estPesq96covidTrabalhoDomestico.pdf

POR LIVIA FERREIRA
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FREITAS, SANTOS, 2017).

Em 2018, apenas 27% das em-
pregadas domésticas no Brasil 
possuíam carteira de trabalho assi-
nada (DIEESE, 2020)8. Portanto, 
a legislação protege apenas uma 
pequena parcela das domésticas. A 
maioria delas, diaristas, continuam 
sem acesso a direitos trabalhistas e 
sem cobertura previdenciária.

Pela Inspeção do Trabalho brasi-
leira, a política de fiscalização vol-
tada para o setor doméstico ainda 
não teve relevante escala, também 
em decorrência do desmonte do 
órgão e do número insuficiente de 
Auditores Fiscais do Trabalho. De 
acordo com informações obtidas 
em  consulta ao Sistema Federal 
de Inspeção do Trabalho acerca 
da quantidade de fiscalizações em-
preendidas no setor doméstico, até 
2016 havia o registro de apenas 17 
empregadores fiscalizados. No ano 

de 2017, esse número aumentou 
para 111 fiscalizações. No ano de 
2021 e no ano corrente, houve 
aumento significativo de operati-
vos de combate a irregularidades 
no setor e ao trabalho análogo ao 
de escravo, cujas vítimas atendidas 
foram preponderantemente traba-
lhadoras nacionais.9  

No que tange à política nacional 
para erradicação do trabalho escra-
vo, a quantidade de vítimas resga-
tadas, de acordo com os dados do 
RADAR SIT, está na proporção de 
95% de homens e 5% de mulhe-
res, o que denota que essa políti-
ca pública ainda não foi capaz de 
olhar para as questões de gênero e 
não conseguiu abarcar as mulheres 
vulneráveis, pobres, pretas e imi-
grantes do mundo do trabalho.
 O Estado Brasileiro não enfrentou 
até hoje as problemáticas do traba-
lho doméstico como deveria. Neste 

país, as trabalhadoras imigrantes 
têm sido inseridas num contexto 
sociocultural de herança escravo-
crata, além de racista e patriarcal, 
ao qual se soma o alto índice de 
informalidade e a flagrante ausên-
cia de proteção nas intermediações. 
Portanto, as mulheres não nacio-
nais que se deslocam para o Brasil 
para laborarem como domésticas 
enfrentam um cenário perigoso, o 
qual é ainda mais gravoso quando 
se considera as vulnerabilidades 
próprias da condição de imigrante. 

[8] DIEESE. nº 96 – 15 de julho 2020. Quem cuida das cuidadoras: trabalho doméstico remunerado em tempos de coronavírus.
[9] Informações obtidas pela autora do artigo em consulta à Secretaria de Inspeção do Trabalho. A autora é Inspetora do Trabalho,   
 portanto, faz parte do Sistema Federal de Inspeção do Trabalho no Brasil.
[10] https://sit.trabalho.gov.br/radar/

Este artigo é uma versão resumida 
e adaptada de um texto publicado 
originalmente no livro “Informalidade 
e Proteção dos Trabalhadores 
Imigrantes: navegando pelo 
humanitarismo, securitização e 
dignidade”, organizado por Francis 
Portes Virginio e Instituto Migração, 
Gênero e Raça Editores, publicado em 
2022 pela editora Outras Expressões 
(São Paulo).

42
treinados em 2018 estavam em si-
tuações sociais mais vulneráveis;
Na maior parte dos escritórios 
do SINE espalhados por 19 esta-
dos, nem mesmo são conhecidos 
os programas governamentais de 
qualificação (Pronatec, Escola do 
Trabalhador, institutos federais), 
inexistem parcerias com o Sebrae, 
e é raríssima a cooperação com o 
“Sistema S”.6

Na falta de uma política pública 
eficaz para colocação e qualificação 
de trabalhadores para o mercado 
de trabalho, cria-se um vácuo de 
atuação do Estado, que é ocupado 
de forma desorganizada e desre-
gulamentada por entes privados, 
o que constitui um grave risco ao 
trabalhador que busca emprego no 
país, seja ele imigrante ou nacional.

2 INADEQUAÇÃO DAS 
NORMATIVAS SOBRE 

VISTO DE TRABALHO 
QUANDO COMPARADAS ÀS 
CONVENÇÕES 
E ORIENTAÇÕES 
INTERNACIONAIS 
SOBRE O TEMA

As trabalhadoras que recorrem à 
intermediação para o serviço do-
méstico estão lançadas à própria 
sorte. Precisam recorrer a serviços 
de agências privadas de emprego ou 
a intermediários. Mas a vulnerabi-
lidade socioeconômica as insere em 
um perigoso contexto de sujeição a 
pagamento de taxas abusivas e de 
propostas enganosas, que podem 
levar a situações de exploração em 
regime de trabalho escravo.

O Estado brasileiro admite que a 

intermediação ocorra por agentes 
privados mesmo sem haver a de-
vida regulação da atividade. Além 
disso, não há dispositivos nas nor-
mativas do CNIg que protejam a 
trabalhadora imigrante contra gra-
ves violações de direitos humanos, 
como o tráfico de pessoas e o traba-
lho escravo. 

Em 2017, quando a Inspeção 
do Trabalho constatou que três 
domésticas filipinas foram víti-
mas de tráfico de pessoas, houve 
denúncia ao CNIg. No entanto, a 
resposta do conselho foi a edição 
de novas resoluções sobre o tema, 
as quais passaram a exigir formali-
dades “meramente burocráticas”. 

Conforme demonstrado na au-
ditoria trabalhista dos casos de trá-
fico de pessoas, todas as formalida-
des legais previstas nas normativas 
do CNIg haviam sido cumpridas, 
entretanto fraudes subjacentes ao 
processo formal infligiram às tra-
balhadoras taxas que as enredavam 
em servidão por dívida, restrições 
de liberdade, maus tratos e graves 
lesões a seus direitos fundamentais.

Um agravante à ausência de 
regulamentação da atividade de 
intermediação para o emprego 
realizada por ente privado é o fato 
de o Brasil ainda não ter ratifica-
do a Convenção Internacional da 
OIT nº 181, que dispõe sobre as 
agências de emprego privadas. 
Além disso, as Resoluções Nor-
mativas do CNIg não se inspiram 
nas Guidelines for Fair Recruit-
ment, também da OIT7. Exem-
plo: a empregada doméstica só 
pode trabalhar para a empresa/
pessoa física que a tiver contratado 

na oportunidade de concessão do 
visto de trabalho, o que contradiz 
as Guidelines, que sugerem que o 
trabalhador imigrante deve ser livre 
para rescindir o contrato de tra-
balho e trabalhar para quem bem 
entender. Há denúncias de filipinas 
que, quando anunciam a intenção 
de romper o vínculo de emprego, 
sofrem ameaças contra suas liber-
dades e seus direitos fundamentais. 

3INEFETIVIDADE 
DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS VOLTADAS 
PARA A PROTEÇÃO 
DAS TRABALHADORAS 
DOMÉSTICAS NO BRASIL

Apesar do enorme avanço con-
quistado pelas domésticas em 
relação aos direitos previstos na 
Constituição Federal e na legisla-
ção, ainda não se pode dizer que 
há políticas públicas específicas 
para o setor com medidas efetivas 
para se colocar em prática, de for-
ma ampla, os direitos conquista-
dos pela categoria. 

Houve significativo aumento, 
nos últimos anos, da informali-
dade no setor doméstico, o que 
também é um resultado deletério 
da aprovação da PEC das Domés-
ticas e da Lei Complementar nº 
150/2015, que manteve algumas 
restrições importantes, como a ex-
clusão das empregadas que traba-
lham em período igual ou inferior 
a dois dias por semana da categoria 
doméstica. Essas trabalhadoras, 
comumente chamadas de “diaris-
tas”, continuam desassistidas legal-
mente (VIECELI, WUNHSH, 

[6] O Sistema S é um conjunto de nove instituições, criadas pela Constituição Federal do Brasil, com o intuito de prover, 
 gratuitamente, formação profissional e acesso a lazer e cultura aos trabalhadores brasileiros. O orçamento de todo o Sistema S 
 é proveniente de receitas de contribuições instituídas pela União.
[7] https://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/publications/WCMS_536755/lang--en/index.htm
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Cheguei a São Paulo com minha 
esposa e quatro filhos, no bairro 
Casa Verde. Era o ano 2000. Fui 
trabalhar numa oficina de costu-
ra. Precisava trabalhar para conse-
guir comer. Eu morava na oficina 
mesmo, com minha família. Para 
morar lá, tínhamos que traba-
lhar. Trabalhávamos até 15 horas, 
16 horas por dia. O descanso era 
às 22h e começávamos às 7h. Foi 
uma experiência muito dolorosa. 
Eu não recebia salário, não tinha 
atendimento médico… 

Era a oficina de um colega bo-
liviano, que trabalhava clandesti-
namente, sem qualquer registro. 
Havia um pequeno pátio, minha 
esposa lavava roupas. Meus filhos, 
que não conseguiam estudar, 
também tinham que trabalhar. O 
mais novo chegou ao Brasil com 
6 anos, ele ajudava em outras coi-
sas. Mas os demais entraram na 
costura também.

Na época, era difícil conseguir 
documentos para viver de for-
ma regular. Então, nas oficinas 
de costura, sempre ameaçavam 
que iam nos denunciar se saísse-
mos às ruas. Era o nosso temor. 

Outro motivo pelo qual não nos 
relacionávamos com os vizinhos 
brasileiros era o fato de que não 
entendíamos o idioma português. 
Vivíamos amedrontados.

Era tão doloroso para mim ver 
minha família passar por isso. 
Mas nossa única saída era apren-
der a costurar para podermos nos 
defender. Passado um ano, apren-
demos e decidimos fugir. Fomos 
para outra oficina. Por desgraça, 
era ainda pior. Também não nos 
pagou nada. Fomos embora de 
novo para outra oficina.

UM SALÁRIO QUE  
NÃO COMPRA NADA
Mesmo quando pagavam algo 
na costura, era uma miséria. 10 
centavos, 20 centavos por peça. 
O ganho mensal ficava em torno 
de 150, 200 reais. Então minha 
esposa começou a trabalhar como 
cozinheira.

Tivemos que fazer um esforço 
para aprender mais. Fizemos ami-
zades e começamos a abrir espaços. 
A essa altura, já estava morando no 
Brás, onde conheci algumas insti-
tuições e igrejas. Mas sempre com 

medo, porque não tinha documen-
to. Então andava com precaução.

Conheci o Paulo Illes (fundador 
do CDHIC), que fazia parte do 
Cami (Centro de Apoio e Pasto-
ral do Migrante, na época conhe-
cido como Centro de Apoio ao 
Migrante). Fizemos juntos alguns 
trabalhos. Me ergui, senti ânimo 
de buscar documentos para poder 
trabalhar regularmente. Foi tan-
ta luta… Quando foi firmado o 
acordo bilateral Brasil-Bolívia, 
conseguimos nos documentar 
provisoriamente, pagando uma 
multa de 600 reais por pessoa, 
num total de 3.600 reais. Nos es-
forçamos e conseguimos. Mas aí o 
acordo foi rompido. 

Começamos a pressionar. Come-
cei a trabalhar junto com o Paulo 
para pressionar o governo brasilei-
ro a cumprir o acordo. Fizemos a 
primeira manifestação de rua, pe-
quena. Depois convocamos uma 
marcha, pedimos ajuda da CUT 
e do sindicato dos costureiros. Foi 
uma marcha de uns seis quarteirões 
na Praça da Sé. Aí surgiu a ideia de 
criar o CDHIC, do qual fui vice-
-presidente na fundação.

4544
O boliviano Daniel Colque criou os 
filhos criou os filhos e hoje tem a 
sensação de missão cumprida, após 
ter vivido com a família em oficinas 
de costura sem receber um tostão, 
sem comer uma refeição digna,  
sem poder sair às ruas por  
medo de ser denunciado como 
migrante irregular

A VIDA DE ESCRAVO 
DE QUEM CHEGA 
SEM DINHEIRO E  
SEM DOCUMENTO



Nós bolivianos trabalhamos na 
costura porque antes não havia ou-
tra forma de chegar ao Brasil. Era 
complicado estudar. Havia mui-
to bullying, muita discriminação. 
Meu filho entrou com 8 anos na 
escola. Voltava sem calçados, às ve-
zes sem jaqueta. Chegava chorando 
contando que haviam batido nele. 
Diziam para a gente: “Por que vo-
cês não voltam pro lugar de onde 
vieram?”. Mesmo assim, ele conti-
nuou, foi valente. Venceu todas as 
barreiras e hoje é engenheiro.

A IMPORTÂNCIA 
DA DOCUMENTAÇÃO
Muitos bolivianos do ramo de 
costura hoje são empreendedores, 
fabricam. Seus filhos trabalham 
em empresas, os pequenos fre-

quentam a escola. É permitido es-
tudar com documento boliviano. 
O Mercosul facilitou a documen-
tação. Ainda tenho que trabalhar 
muito, mas hoje sou escravo ape-
nas das contas a pagar.

Ainda hoje, chegam da Bolívia 
muitos imigrantes sem recursos e 
com péssima educação, então não 
há outro caminho a não ser traba-
lhar na costura. Mas existem ofi-
cinas de costura péssimas, porque 
não há condições [de manter ofi-
cinas em bom estado]. Em 2016, 
eu montei uma oficina regula-
mentada e o aluguel era caro, eu 
pagava quase 3 mil reais. Manter 
uma oficina com esse custo é in-
viável, então as pessoas estão tra-
balhando em suas próprias casas.

Sempre trabalhei com costura. 

Após receber elogios por sua resiliência e por ter

cumprido sua missão apesar de tantas violações e

percalços, Daniel se emociona e FAZ UM DESABAFO

final, com a voz embargada: “É uma lembrança que

marcou minha história. Minha luta é constante.

Não quero que outras pessoas sofram o que eu

sofri. Como ser humano, como pai, como migrante,

vou continuar lutando para que outras pessoas

tenham uma vida digna.”

Tinha que manter quatro filhos, 
junto com minha esposa, para eles 
poderem estudar. O sacrifício não 
foi em vão. Meus filhos têm suas 
famílias, missão cumprida.

Trabalho atualmente até 10 ho-
ras, 12 horas por dia, quando tenho 
trabalho. Mas às vezes fico dois, três 
dias parado, buscando trabalho. 
Eu faço jeans. Serviço qualificado, 
com um preço considerável. Emito 
nota, sou microempreendedor. Fa-
turo em média 1.500 a 2.000 reais 
por mês. Poderia ser mais, mas o 
mercado está parado. É a única 
fonte de renda da família. Não é 
suficiente para pagar nossas despe-
sas, mas é preciso apertar o cinto.

(depoimento a Julio Adamor)
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BANHO, SÓ AOS SÁBADOS
Como você se sentia sendo 

explorado por um compatriota seu?

Eu me sentia indignado. Não tinha 

como me defender. Diziam que não 

havia pagamento, até porque estávamos 

aprendendo. Era uma situação bem 

degradante. Dormíamos no chão.

Vocês dormiam no chão? Não havia

sequer colchões?
Nos davam só colchão e dormíamos no 

chão. Às vezes, dava vontade de voltar 

[para a Bolívia], mas não tínhamos 

dinheiro para voltar, e tínhamos medo 

até de sair para comprar passagem e 

acabar sendo denunciados.

O que lhes davam para comer?

A comida era arroz e salsicha, arroz 

com aquele… é bucho que chama, né? 

Todos os dias. Havia também arroz com 

ovos. 

Feijão, nem pensar?
Nem conhecíamos feijão. 

Carne, então…
Não, havia só salsicha e ovo mesmo. 

De manhã, davam pelo menos 

pão com manteiga, café?
Era difícil. Às vezes nos davam pão, às 

vezes só o almoço mesmo.

E pro jantar?
Só às 22h, quando terminava o 

expediente.

E era a mesma comida do almoço?

A mesma. Nunca nos deram uma 

comida boa.

Havia uma mesa para se comer?

Comíamos sentados em nossos 

colchões. Não tinha mesa, nada. 

Havia quartos para cada família ou

dormiam todos no mesmo espaço?

Havia um salão grande, com divisórias 

de madeirite. 

Havia janela?
Não tinha janela. Era uma garagem 

grande. 

E era o mesmo salão onde vocês

trabalhavam?
Sim. Na frente, era a oficina. No fundo, 

os quartos. 

O banheiro era dividido por quantas

pessoas?
Era um só para toda a oficina. E para 

tomar banho, era controlado. Só podia 

tomar nos fins de semana, para não 

gastar energia e água. 

Vocês passavam a semana inteira

trabalhando sem poder tomar banho?

Sim, sem banho. Sábado era dia de 

tomar banho e domingo, de lavar roupa.
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2011 2020

Imigrantes registrados 74.339 92.544

Principais países
 de origem

Bolívia, EUA 
e Argentina

Haiti, Colômbia
e Venezuela

Principal cidade 
 de registro São Paulo Boa Vista

Autorizações de residência 
para fins de trabalho 68.693 20.730

Pedidos de 
reconhecimento 

do estatuto de refugiado
1.465 28.899

Refugiados 
reconhecidos 86 26.577

País com mais 
refugiados reconhecidos

Colômbia
26

Venezuela
17.385

brasileira, mas após intensa ar-
ticulação, levamos uma carta de 
posicionamento que representa 
21 organizações. Cobramos que 
o governo brasileiro retorne ao 
Pacto Global para Migração Se-
gura, Ordenada e Regular e aos 
fóruns internacionais que deba-
tem o tema.

A alteração do perfil migrató-
rio no Brasil nos últimos 10 anos 
é evidenciada nos números. Em 
2011, foram 74.339 imigrantes 
registrados, 68.693 autorizações 
de residência concedidas para 
fins de trabalho, 1.465 pedidos 
de reconhecimento do estatu-
to de refugiado e 86 refugiados 
reconhecidos. São Paulo foi a 
principal cidade de registro de 
migrantes e Bolívia, EUA e Ar-
gentina foram as principais ori-
gens de registros migratórios, 
sendo a Colômbia o país com 
mais refugiados reconhecidos no 
Brasil, 26.

Em 2020, foram 92.544 imi-
grantes registrados, 20.730 auto-
rizações de residência concedidas 
por motivos de trabalho, 28.899 
pedidos de reconhecimento da 
condição de refugiado e 26.577 
refugiados reconhecidos. Boa 
Vista foi a principal cidade de 
registro de imigrantes e Haiti, 
Venezuela e Colômbia foram os 
três principais países de origem 
dos imigrantes admitidos, sendo 
a Venezuela o país com mais re-
fugiados reconhecidos no Brasil, 
17.385.

Os dados mostram uma mu-
dança estrutural na condição da 
migração e de refúgio no Brasil 
nos últimos dez anos, com um 
aumento significativo nos pe-
didos de entrada de refugiados 
devido à deterioração das condi-
ções econômicas, políticas e so-

ciais nos países com maior fluxo 
de migrantes para o país. Dados 
consolidados de 2021 mostram 
que o fluxo migratório de vene-
zuelanos teve um aumento sig-
nificativo, chegando a 287 mil 
refugiados venezuelanos reco-
nhecidos e mais de 1,7 milhão 
de entradas registradas no país.

O Brasil também é um país 
que tem um fluxo considerável 
de pessoas migrando para o exte-
rior. Segundo dados do Ministé-
rio das Relações Exteriores, o nú-
mero de brasileiros no exterior 
em 2020 chegou a 4,2 milhões. 
Houve um aumento de 16% em 
relação a 2018 e de 36% em re-
lação a 2010. São números ofi-
ciais, que não consideram aque-
les que são indocumentados em 
outros países.

A violência e a xenofobia têm 
assolado a população migrante 
nos últimos anos no Brasil: Moï-
se Mugenyi Kabagambe, jovem 
de 24 anos que chegou ao Rio 
de Janeiro em 2011 como refu-
giado da República Democrática 

do Congo, morreu em janeiro de 
2022 depois de ter sofrido agres-
sões no Rio de Janeiro por ter 
cobrado o salário relativo a dois 
dias de trabalho que não haviam 
sido pagos. Marcelo Antonio La-
rez Gonzáles, jovem de 21 anos 
de origem venezuelana, foi as-
sassinado em 2021 por conta de 
uma dívida de aluguel no valor 
de R$100 em Mauá, na região 
da Grande São Paulo. João Ma-
nuel, angolano de 47 anos, foi 
assassinado com golpes de faca 
após uma briga envolvendo o 
direito de migrantes receberem 
o auxílio emergencial federal. O 
fato ocorreu em São Paulo, ca-
pital, em 2020. Um dos últimos 
casos de violência policial con-
tra migrantes, apresentado para 
a mídia pelo CDHIC, causou 
a morte de Bubacarr Dukureh, 
natural da Gâmbia, que deixou 
uma esposa e um filho de 3 anos 
e 9 meses.

O governo brasileiro assinou 
o Pacto Global para Migração 
Segura, Ordenada e Regular em 
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governança regional e global

para as migrações precisa de

maior participação da sociedade

civil, representações de
migrantes, sindicatos, academia

e governos subnacionais

MIGRAR COMO 
UM DIREITO HUMANO

As migrações humanas são um 
fenômeno tão antigo quanto nós 
mesmos. O homo sapiens par-
tiu do continente africano há 
aproximadamente 200 mil anos, 
expandindo sua presença para 
todas as partes deste planeta. 
Desde então, os seres humanos 
continuaram a migrar em busca 
de melhores condições de vida 
ou simplesmente para sobreviver.

Aqui no Brasil, a porcentagem 
da população originária é de cer-
ca de 0,4% da população total 
de acordo com o último censo 
(2010). Este é um país migrante 
e não podemos apagar a história 
que constituiu nossa nação, a 
história de como nossa sociedade 
foi e ainda é constituída.

Desde a criação do Sistema das 
Nações Unidas, instrumentos ju-
rídicos internacionais vêm sendo 
desenvolvidos para estabelecer 
acordos sobre o deslocamento 
de seres humanos. Alguns do-
cumentos se baseiam nos fun-
damentos do regime de direitos 
humanos do Sistema das Nações 
Unidas e na menção ao desloca-
mento humano, como a Carta 
das Nações Unidas (1945) e a 
Declaração Universal dos Direi-
tos Humanos (1948), embora 
seus textos não reconheçam pre-
cisamente o ato de migrar como 
um direito humano.

Entre os principais documen-

tos, podemos citar a Convenção 
sobre o Estatuto dos Refugiados 
(1951) e seu Protocolo (1967) e 
a Convenção Internacional sobre 
a Proteção dos Direitos de Todos 
os Trabalhadores Migrantes e 
suas Famílias (1990). Assim, o 
deslocamento humano tem sido 
tratado dentro do sistema da 
ONU nessas duas áreas: como 
migração voluntária motivada 
por questões econômicas, ou 
também como migração forçada, 
que recebe o nome de refúgio.

Mais recentemente, outros do-
cumentos incorporam a questão 
do deslocamento humano, como 
o Acordo de Paris resultante da 
COP 21, que inclui pela primei-
ra vez a questão da migração e 
mobilidade humana, enquanto 
a COP 23, realizada em Fiji, in-

corporou a migração climática 
como um elemento das negocia-
ções sobre o clima.

Na Agenda 2030 para o Desen-
volvimento Sustentável, a ques-
tão da migração também está 
incluída nos 17 “objetivos glo-
bais” propostos. Especificamen-
te, no ponto 23 da Declaração, 
migrantes, refugiados e desloca-
dos internos são colocados jun-
to a outros grupos considerados 
em situação de vulnerabilidade 
(crianças, jovens, pessoas com 
deficiência, idosos, indígenas), 
devendo ser “empoderados”.

O CDHIC participou, em 
maio de 2022, do 1º Fórum In-
ternacional de Revisão da Migra-
ção, na sede das Nações Unidas. 
Éramos o único representante 
acreditado da sociedade civil 
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dezembro de 2018, juntamente 
com outros 164 países. Mas, as-
sim que o atual presidente (Jair 
Bolsonaro) tomou posse, em 
2019, o governo retirou o Brasil 
do pacto, isolando o país de im-
portantes decisões internacionais 
sobre o tema da migração. Três 
anos depois, o Brasil continua 
fora. A ausência do Estado brasi-
leiro nos espaços de negociação e 
debate é prejudicial à comunida-
de internacional como um todo e 
principalmente à população mi-
grante residente no Brasil e nos-
sa diáspora ao redor do mundo. 
Esperamos que com a eleição do 
presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva, este cenário mude radical-
mente e o Brasil volte a ser parte 
do Pacto Global. 

Além disso, a Convenção Inter-
nacional de 1990 sobre a Prote-
ção dos Direitos de Todos os Tra-
balhadores Migrantes e Membros 
de Suas Famílias nunca foi rati-
ficada pelo Congresso Nacional 
brasileiro. Isso foi afirmado por 7 
países durante o último ciclo da 
Revisão Periódica Universal (Re-
comendações 136.9-14/136.17) 
e, naquele momento, o governo 
apoiou essas reivindicações para 
ratificar e adotar as obrigações da 
referida Convenção. O CDHIC 
vem se posicionando sistematica-
mente por meio de instrumentos 
de controle internacional com re-
lação ao que vem acontecendo no 
país, como por meio da Submis-
são Conjunta para o 4º ciclo da 
Revisão Periódica Universal do re-
latório “Os direitos humanos dos 
migrantes, refugiados e apátridas 
no Brasil”, apresentado em 31 de 
março de 2022.

A expectativa em relação ao 
novo governo brasileiro é enor-
me. O CDHIC está participando 

das contribuições para o governo 
de transição em articulação com 
mais de 20 organizações brasilei-
ras e por meio de redes interna-
cionais, como a Red Sin Fronte-
ras, da qual é membro. O Brasil 
precisa corrigir os erros e viola-
ções do governo Bolsonaro por 
meio da revogação de portarias; 
retomar uma agenda propositiva 
internacional aderindo novamen-
te ao Pacto Global; instituir uma 
Coordenação Nacional para tra-
tar da questão migratória e reto-
mar o diálogo com a sociedade ci-
vil organizada e representações da 
comunidade migrante no Brasil e 
de brasileiros no exterior. 

ACOLHER, ABRIGAR
Não podemos criminalizar ainda 
mais quem está deixando tudo 
para trás: histórias, famílias, an-
cestralidades, empregos, identi-
dades. Essas pessoas estão fugindo 
da pobreza, da fome, da violência, 
dos desastres naturais e muitas 
vezes da morte certa. É chocante 
ver cenas de crianças aparecen-
do mortas em praias, de crianças 
encarceradas e separadas de suas 
famílias, e muitas outras cenas 
trágicas de travessias inseguras, 
irregulares e repressivas.

Nós, como seres humanos, te-
mos que: acolher, fornecer alimen-
tação, abrigar, dar condições para 
que essas pessoas se desenvolvam 
podendo exercer sua cidadania e 
seguir suas vidas com dignidade, 
liberdade e igualdade. Precisamos 
trabalhar para reduzir o déficit de 
representação democrática e ouvir 
as reais demandas daqueles que vi-
venciam as realidades da pobreza, 
conflitos sociais, guerras e impac-
tos ambientais para construir as 
políticas regionais, globais e nacio-
nais sobre migração.

Os Estados precisam tomar 
ações concretas para cessar as vio-
lações dos direitos humanos da 
população migrante, envidando 
esforços para mitigar as causas do 
deslocamento humano forçado 
como: pobreza, fome, discrimi-
nação, violência, extremismo po-
lítico, instabilidades geopolíticas, 
sanções econômicas e o neocolo-
nialismo econômico predatório 
que relega muitas nações a uma 
condição de exploração primária 
e subdesenvolvimento. A solução 
não pode passar pela externali-
zação das fronteiras nacionais, 
jogando a responsabilidade para 
países sem estrutura para receber 
tamanho fluxo migratório.

À luz dessa perspectiva, é preci-
so debater uma nova base de go-
vernança regional e global para as 
migrações, com maior participa-
ção da sociedade civil, represen-
tações de migrantes, sindicatos, 
academia e governos subnacio-
nais nos espaços de gestão da po-
lítica migratória regional e global 
com maior transversalidade de 
atuação das agências das Nações 
Unidas e fortalecimento da par-
ticipação dos atores locais como 
atores relevantes na definição, 
implementação e nos mecanis-
mos de monitoramento dentro 
do Sistema das Nações Unidas, 
em parceria com os Estados para 
a construção e implementação 
de uma política global de mi-
gração efetiva e participativa. Os 
desafios dos fluxos migratórios e 
as possíveis soluções devem ne-
cessariamente ter uma perspec-
tiva transversal, multidisciplinar, 
democrática, participativa e in-
clusiva, levando em conta a ne-
cessidade do reconhecimento da 
mobilidade humana e o direito de 
migrar como um direito humano.
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FOI UM ANO E TANTO 
PARA O CDHIC
Dentre as muitas realizações que fizeram de 2022 um ano produtivo e 
gratificante para a nossa organização, destacamos estas duas:

Antes de assumir o governo, a 
equipe de transição do presiden-
te eleito Luiz Inácio Lula da Sil-
va nomeou 31 grupos temáticos 
para analisar a situação da admi-
nistração federal e propor tanto 
medidas imediatas quanto para 
os primeiros 100 dias de gover-
no, abrindo um amplo diálogo 
com a sociedade civil.

O CDHIC participou da ela-
boração de propostas em dois 
espaços de articulação: a Red Sin 
Fronteras (RSF), composta por 
entidades da Argentina, Brasil, 
Uruguai, Chile, Colômbia, Por-
tugal e Espanha, e a Rede de Ad-
vocacy Colaborativo (RAC), por 

meio do Subgrupo de Trabalho 
de Migração e Refúgio. Ambas 
contam com as principais orga-
nizações que atuam diretamente 
na pauta de migração e refúgio.

Em conjunto com a RAC, 
trabalhamos em propostas para 
o governo transição por meio 
de um documento intitulado 
“Temas prioritários de migra-
ção para o grupo de transição 
do governo”, que contou com 
a participação de 16 organiza-
ções na formulação de propostas 
emergenciais. Pelo caráter trans-
versal da atuação governamen-
tal na questão migratória, en-
dereçamos as propostas para os 

grupos técnicos do gabinete de 
transição em direitos humanos, 
justiça e segurança pública, edu-
cação, desenvolvimento social e 
relações exteriores. Além disso, 
realizamos uma audiência com 
a equipe de transição para levar 
as demandas urgentes e para os 
primeiros 100 dias de governo.

Depois de quatro anos de go-
verno Jair Bolsonaro, abre-se a 
possibilidade de vivermos um 
novo ciclo histórico no qual a 
participação ativa da sociedade 
civil é decisiva. O CDHIC con-
tinua trabalhando e fazendo sua 
parte na aposta de que amanhã 
há de ser outro dia.

O Espaço Migrantes, pro-
grama de atendimento ao mi-
grante do CDHIC, é uma das 
iniciativas contempladas na 
5ª Edição do Selo de Direi-
tos Humanos e Diversidade 
(2022), uma iniciativa Prefei-
tura de São Paulo, por meio da 
Secretaria Municipal de Direi-
tos Humanos e Cidadania. 

Isso significa que, durante 
um ano, o Espaço Migran-
tes vai fazer parte da Rede do 
Selo, que organizará eventos 

como capacitações, workshops 
e encontros, com o objetivo de 
garantir a troca de experiências 
entre todos os reconhecidos, 
bem como aprofundar o co-
nhecimento sobre direitos hu-
manos e diversidade.

Trata-se de um reconheci-
mento a este importante pro-
grama do CDHIC, que já 
realizou mais de 8 mil atendi-
mentos gratuitos a migrantes, 
refugiados, solicitantes de re-
fúgio, asilados e apátridas, em 

questões de regularização mi-
gratória, assessoria jurídica e 
acompanhamento psicossocial 
com profissionais multidiscipli-
nares e especializados.

PARTICIPAMOS ATIVAMENTE DA TRANSIÇÃO DE GOVERNO

GANHAMOS RECONHECIMENTO DA PREFEITURA DE SÃO PAULO
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