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ApresentAçÃo

se queres a paz, luta pela justiça. 

A inserçÃo do iMigrAnte no rio de JAneiro: 
o Que nos diZeM os registros AdMinistrAtiVos?

Antônio Tadeu Ribeiro de Oliveira1 
Rodrigo Aires Lemes2

1 Pesquisador do IBGE e Pesquisador Associado do OBMigra.
2 Tecnologista do IBGE.
3 Essa tipologia diz respeito ao movimento de estrangeiros residentes em países limítrofes que possuam Cédula de Identidade de Estrangeiros 
ou documento de identificação e acessam trabalho, comércio e serviços em cidade contígua à fronteira. O mesmo se aplica, em menor medida, 
aos brasileiros que residem em municípios nas fronteiras internacionais e fazem o caminho inverso para acessar os mesmos tipos de facilidades 
nos países vizinhos.

introduçÃo

O objetivo deste artigo é explorar as fontes de 

dados oriundas dos registros administrativos que indi-

quem a presença do estrangeiro no estado do Rio de 

Janeiro, passando pela entradas e saídas, regularização 

e inserção no mercado de trabalho formal fluminen-

se. Para tanto, serão acionados os registros do Depar-

tamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça e 

Cidadania, especificamente o Sistema de Tráfego In-

ternacional (STI) e o Sistema Nacional de Cadastro e 

Registro de Estrangeiros (Sincre), bem como registros 

da Coordenação Geral de Imigração (CGIg), do Conse-

lho Nacional e Imigração (CNIg), da Relação Anual de 

Informações Sociais (Rais), da Carteira de Trabalho e 

Previdência Social (CTPS) e do Cadastro Geral de Em-

pregados e Desempregados (Caged), todos sistemas 

do Ministério do Trabalho (MTb).

A proposta é fazer um estudo exploratório des-

ses registros, buscando traçar um panorama geral da 

mobilidade espacial no âmbito internacional, estabele-

cendo as principais origens e o perfil sociodemográfi-

co do estrangeiro, sobretudo daqueles com residência 

permanente no estado do Rio de Janeiro. Dessa forma, 

cada uma das fontes de dados será descrita, concluin-

do-se o texto com algumas considerações gerais.

entrAdAs e sAÍdAs 

O Sistema de Tráfego Internacional faz a gestão 

de todas as entradas e saídas regulares nos postos de 

fronteiras. São 35 as categorias na variável classifi-

cação que possibilitam captar todos os tipos de mo-

vimentações. A essas classificações estão associados 

tipos de mobilidade, que, por sua vez, dizem respeito 

às distâncias percorridas e ao tempo de permanência 

no país. Este artigo detalha as origens e sexo apenas 

das tipologias migrante e temporário, que dizem res-

peito às entradas e saídas de estrangeiros no território 

fluminense cuja permanência envolva média ou longa 

duração. Para as categorias derivadas residente, turista 

e trânsito serão apresentados apenas os quantitativos. 

A tipologia pendular, devido às suas características, não 

está presente no estado do Rio de Janeiro3 .

Cabe destacar que o estado do Rio de Janeiro é 

a segunda principal porta de entrada no território na-

cional, ficando atrás apenas de São Paulo. Entre 2010 e 

2015, entraram pelos postos das fronteiras internacio-

nais da Unidade da Federação 11,8 milhões de pessoas e 

saíram 12,3 milhões – em sua grande maioria, residen-

tes nacionais ou não nacionais em viagem ou turistas 

estrangeiros que, juntos, representaram 87% de todas 

as movimentações. Em seguida, foram os temporários 

(8%), trânsito (4%) e migrante (1%). Esses números si-

nalizam que, majoritariamente, os deslocamentos não 

estão associados aos tipos de mobilidade migratória.

No tocante à tipologia migrante, esta apresen-

tou equilíbrio entre entradas e saídas. Foram cerca de 

77 mil pessoas, oriundas principalmente da Argentina 

(13,5 mil), Portugal (12,3 mil), EUA (5,8 mil), Angola (3,8 

mil) e França (3,7 mil), como demonstrado nos Mapas 

1 e 2. Predominaram as pessoas do sexo masculino 

(68,0%), comportamento que se repetiu para todas as 

principais nacionalidades.

O lema “O grito que vem da terra”, da 31ª semana do migrante do Serviço Pastoral do Mi-

grante (SPM), este ano revela causas profundas e injustas de um sistema “...insuportável que exclui, 
degrada e mata”, conforme afirmou o Papa Francisco em seu II Encontro com os Movimentos 
Sociais na Bolívia. 

Estamos vivendo duas crises simultâneas: a crise social e a ecológica, ambas consequên-
cias de uma crise estrutural do capital, com suas duas faces perversas: a concentração de capital 
e riquezas, e a exclusão dos que produzem, os trabalhadores. Neste contexto, não se trata de uma 
crise humanitária, como a mídia divulga e anuncia aos quatro ventos, porque a verdadeira causa 
da exclusão de milhões de seres humanos de seus direitos e da destruição do planeta sem prece-
dentes tem nome: SISTEMA CAPITALISTA, que se expressa e se reproduz com a maior crueldade 
na indústria bélica, no tráfico de drogas e de pessoas, e nas leis injustas segundo as quais o capital 
circula livremente e as pessoas são proibidas de ir e vir, e são obrigadas à pior servidão moderna 
em todos os lugares em que vivem e trabalham. 

Que esta crise ofereça a oportunidade para uma reconstrução e a reinvenção de novas 
relações e de estruturas mais justas e solidárias para todas as pessoas e para todas as formas de 
vida no planeta.  

O rosto mais perverso como consequência deste sistema injusto, sem dúvida, é a migração 
forçada de milhões de refugiados e imigrantes que fazem da sua fuga o gesto de resistência e de 
denúncia mais forte e mais verdadeiro, gritando ao mundo que a vida é mais forte que todo tipo de 
violência, ao mesmo tempo em que anunciam que a morte não é a última palavra. Sonhamos com 
um mundo novo possível, justo e solidário para todos, em que a nossa casa comum, o planeta, seja 
cuidada e na qual tenhamos as condições necessárias para uma vida digna.  

Com esta certeza, o “Coletivo de Migrações Rio” tem a alegria de apresentar seu segundo 
número da revista A Presença do Imigrante no Estado do Rio de Janeiro. 

Agradecemos a todas as pessoas e instituições comprometidas com esta causa e acre-

ditamos que este pequeno, mas significativo trabalho coletivo é o caminho seguro para grandes 

mudanças na certeza de que somente juntos podemos solucionar grandes problemas e de que, 

participando, podemos fortalecer a democracia tão violentada em nossos dias no mundo e em 

nosso país. 

“Não me importa chegar tarde, o que me incomoda é chegar sozinho” 
(Martim Fierro)
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Mapa 1. Entrada de estrangeiros considerados imigrantes nos pontos de fronteira no estado do Rio de Janeiro, segundo 
país de nacionalidade, Rio de Janeiro, 2010-2015

Mapa 2. Saída de estrangeiros considerados imigrantes nos pontos de fronteira no estado do Rio de Janeiro, segundo 
país de nacionalidade, Rio de Janeiro, 2010-2015

Entre os categorizados como temporários, des-

tacaram-se os estadunidenses (206 mil), britânicos 

(69 mil), franceses (60 mil) e argentinos (45 mil), 

como pode ser verificado nos Mapas 3 e 4. No geral, 

não houve equilíbrio entre as trocas, sendo o balanço 

entre entradas e saídas positivo em 31,9 mil pessoas, 

sendo esse comportamento padrão para a maioria das 

nacionalidades, ressaltando-se que as exceções foram 

observadas para os estadunidenses (- 3,7 mil), indianos 

(- 1,0 mil) e, em menor medida, canadenses (- 0,4 mil). 

As mulheres nesse coletivo foram ainda mais minoria, 

concentrando apenas cerca de 15% dos temporários. 

Da mesma forma como observado entre os migrantes, 

os homens formavam os principais contingentes em 

todas as nacionalidades.

Entre os categorizados como temporários, des-

tacaram-se os estadunidenses (206 mil), britânicos 

(69 mil), franceses (60 mil) e argentinos (45 mil), 

como pode ser verificado nos Mapas 3 e 4. No geral, 

não houve equilíbrio entre as trocas, sendo o balanço 

entre entradas e saídas positivo em 31,9 mil pessoas, 

sendo esse comportamento padrão para a maioria das 

nacionalidades, ressaltando-se que as exceções foram 

observadas para os estadunidenses (- 3,7 mil), indianos 

(- 1,0 mil) e, em menor medida, canadenses (- 0,4 mil). 

As mulheres nesse coletivo foram ainda mais minoria, 

concentrando apenas cerca de 15% dos temporários. 

Da mesma forma como observado entre os migrantes, 

os homens formavam os principais contingentes em 

todas as nacionalidades.

registro dos estrAngeiros 

O Sistema Nacional de Cadastro e Registro de Es-

trangeiros está voltado para gerir os registros de estran-

geiros com permanência no país superior a 90 dias. O STI 

tem na sua variável “classificação” seis tipos de categorias: 

permanente, asilado, temporário, provisório, fronteiriço e 

outros. Essas categorias podem ser agrupadas de forma 

a estabelecer proxies de modalidades migratórias, confor-

me as características e duração dos movimentos. Desse 

modo, foram criadas as categorias derivadas: migrante, as-

sociada a deslocamentos de mais longa duração, reunindo 

os permanentes, asilados, provisórios, outros e parte dos 

temporários; temporário, para os fluxos de curta duração, 

composta pelos temporários não enquadrados como per-

manentes; pendular, típica dos deslocamentos pendulares 

que ocorrem nos municípios contíguos aos limites frontei-

riços (OLIVEIRA, 2015a). No presente artigo serão anali-

sadas, do ponto de vista do ano de entrada, as categorias 

migrantes e temporários.

O Rio de Janeiro está atrás apenas de São Paulo 

no quantitativo de estrangeiros que residem regularmen-

te no país. Observando os indivíduos que empreenderam 

movimentos de maior permanência, entre 2010 e 2014, 

entraram e foram registrados no estado do Rio de Ja-

neiro 24.375 migrantes, destacando-se aqueles oriundos 

da Argentina (16,8%), França (6,2%), Peru (5,8%), Portugal 

(5,5%), EUA (5,3%) e República Popular da China (5,2%), 

conforme pode ser observado na Tabela 1.
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Mapa 3. Entrada de estrangeiros considerados temporários nos pontos de fronteira no estado do Rio de Janei-
ro, segundo país de nacionalidade, Rio de Janeiro, 2010-2015

tabela 1. Número de estrangeiros considerados migrantes, segundo principais países de nascimento, por ano de en-
trada, Rio de Janeiro, 2010-2014. 

tabela 2. Número de estrangeiros considerados temporários, segundo principais países de nascimento, por ano de 
entrada, Rio de Janeiro, 2010-2014.

Em sua maioria, são homens (58,9%), sendo que 

apenas as chinesas formavam o coletivo onde os ho-

mens foram minoria nos fluxos migratórios oriundos 

dos principais países de origem. Em relação às faixas 

etárias, 83,8% faziam parte da população em idade 

ativa, o que marca uma migração típica de busca por 

trabalho. Contudo, a presença de crianças (14%) suge-

re que parcela desses migrantes empreendeu os mo-

vimentos com suas famílias. A análise do estado civil 

Mapa 4. Entrada de estrangeiros considerados temporários nos pontos de fronteira no estado do Rio de Janei-
ro, segundo país de nacionalidade, Rio de Janeiro, 2010-2015

desses estrangeiros confirma essa percepção, uma vez 

que 53,0% dessas pessoas eram solteiras quando che-

garam ao país, ao passo que 41,5% eram casadas.

Quando são observados os movimentos dos 

temporários, maiores em volume quando comparados 

aos de maior permanência, destacam-se os indivíduos 

vindos dos EUA (12,9%), França (5,9%), República Popu-

lar da China (4,0%), Portugal (3,6%), Espanha (2,8%) e 

Itália (2,2%), dados descritos na Tabela 2.
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A composição por sexo desses movimentos é ainda mais favorável aos homens (85,3%), 

comportamento majoritário nas principais nacionalidades. Quanto às idades, a proporção de pes-

soas em idade ativa foi de quase 100%. Os temporários casados eram 48,8%, contra 46,4% dos 

solteiros. A análise conjunta das variáveis sexo, idade e estado civil indica que a maior parcela 

dessas pessoas se dedicou a trabalhos de curta duração, com predomínio de mão de obra tipica-

mente masculina, sendo que neste caso a estratégia de mobilidade não incluiu a vinda da família, 

ao contrário de parte dos migrantes de mais longo termo.

AutoriZAções de trABAlho 

A Coordenação Geral de Imigração (CGIg) é o órgão do Ministério do Trabalho responsável 

por conceder aos estrangeiros autorizações de trabalho para o mercado de trabalho formal. A 

Coordenação orienta seu trabalho com base nas Resoluções Normativas (RN) estabelecidas no 

âmbito do CNIg. A CGIg também atua como secretaria do Conselho Nacional de Imigração (CNIg), 

dando suporte às ações do Conselho (OBMigra, 2016). 

A CGIg concede dois tipos de autorizações: permanentes e temporárias. O Rio de Janeiro 

vem se destacando nos últimos dois anos como a principal Unidade da Federação em número de 

concessões para trabalho. Entre 2011 e 2015, foram 105,7 mil autorizações, sendo 98% delas para 

trabalhos temporários, cuja duração máxima é de dois anos. No período, os principais tipos de auto-

rizações temporárias concedidas no estado foram: RN 72 – para trabalho a bordo de embarcação 

ou plataforma estrangeiras (64,4 mil); RN 61 – transferência de tecnologia ou assistência técnica 

(20,2 mil); e RN 69 – concedida a artistas ou desportistas (11,9 mil). Quanto às permanentes, des-

tacaram-se: RN 62 – executivo de empresa com poderes de gestão (1,4 mil) e RN 84 – investidor 

estrangeiro (0,5 mil).

Quanto ao perfil desses indivíduos, observa-se que são basicamente homens (94,8%), entre 

20 e 49 anos (80,3%) e com escolaridade superior (59,9%) ou média completa (32,1%), ou seja, 

uma força de trabalho masculina, formada por adultos jovens e bastante qualificada, sinalizando 

forte alta seletividade na permissão de entrada.

As principais nacionalidades registradas foram: filipinos (15,5%), que vêm para trabalhar 

embarcados; estadunidenses (14,3%), que trabalham em transferência de tecnologia, artistas e di-

rigentes; britânicos (9,6%) com perfil ocupacional semelhante ao dos americanos; indianos (5,9%), 

que trabalham embarcados ou na área de TI; e chineses (3,0%), cuja parcela importante chega 

como investidor4. Esses cinco países concentraram 48,2% das autorizações de trabalho no estado 

do Rio de Janeiro no período analisado (Tabela 3).

tabela 3. Número de autorizações de trabalho concedidas, segundo principais países, Rio de Janeiro, 2011-2015.

4 Cabe destacar que até o ano de 2015 o capital mínimo exigido para a concessão da autorização para investimento 
era de R$ 150 mil.

Em relação aos principais grupos ocupacionais 

nos quais os estrangeiros estavam inseridos, 

sobressaíram: profissionais da ciência e arte (38,9%), 

técnicos de nível médio (29,0%) e trabalhadores 

de produção de bens e serviços industriais (17,2%), 

resultado condicionado pelos tipos de Resolução 

Normativa que ampararam as autorizações.

Os estrangeiros com autorizações para investi-

mento aportaram no estado, entre 2011 e 2016, apro-

ximadamente R$ 2 bilhões, sendo que o ano de 2014 

foi o de maior volume de inversões, algo próximo a 

82% do total do período. Analisando o capital aplicado, 

os principais investidores foram os japoneses (33,1%), 

estadunidenses (15,5%), chineses (11,9%) e sul-africa-

nos (10,1%). Esses últimos, possivelmente, devem ter o 

maior percentual de investimento per capita, pois não 

aparecem entre as 20 primeiras nacionalidades com 

autorização de trabalho no Rio de Janeiro.

O Conselho Nacional de Imigração é responsável 

por formular a política migratória no país e, como mencio-

nado, o faz por meio da edição das Resoluções Normativas. 

Além disso, cabe ao CNIg decidir a respeito das situações 

especiais ou omissas, não tratadas pelas RNs vigentes.

Entre 2011 e 2015, foram poucas as autorizações 

concedidas pelo CNIg no estado do Rio de Janeiro, 480 

no total, o que colocou a Unidade da Federação como a 

oitava no ranking estadual de concessões do Conselho. 

Esse resultado pode ser explicado por duas caracterís-

ticas principais, dadas as especificidades desses tipos 

de solicitações: i) a maior parcela dos pedidos é direcio-

nada ao Distrito Federal, muito embora os solicitantes, 

efetivamente, não se tornem residentes na Capital Fe-

deral; ii) a principal nacionalidade que vem obtendo as 

autorizações nos últimos anos é a haitiana, que não tem 

o Rio de Janeiro entre um dos seus principais destinos.

As autorizações foram concedidas em sua 

maioria para as pessoas do sexo masculino (64,4%), 

entre 20 e 49 anos (69,0%). Quanto à escolaridade, a 

variável não é bem informada, mas, mesmo assim, é 

possível notar a presença importante de pessoas com 

nível superior completo, que representaram cerca de 

25% dos casos onde foi possível obter o dado.
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Entre as Resoluções Normativas que ampararam a presença dos estrangeiros no Rio de 

Janeiro, as que mais se destacaram foi a RN 77, que trata da união estável com brasileiro, com 327 

casos, e a RN 27, que disciplina a avaliação de situações especiais ou casos omissos, com 131 re-

gistros. Deve-se destacar que os anos de 2013 e 2012 foram os que mais registraram imigrantes 

nessas situações, respectivamente, 175 e 126 pessoas.

A Tabela 4 mostra que foram predominantemente franceses (27,3%), portugueses (14,6%), 

italianos (8,1%), estadunidenses (6,9%), britânicos (6,3%) e espanhóis (5,8%), que agregaram quase 

69% de todas as autorizações dadas pelo CNIg no período analisado. Esses estrangeiros recorreram, 

na maioria dos casos, à união estável com brasileiro (RN 77). Franceses, portugueses e italianos, em 

menor medida, tiveram sua permanência em território brasileiro autorizada por meio da avaliação de 

situação especial (RN 27). Apesar de representarem poucos casos, é importante salientar que ango-

lanos, haitianos, australianos e canadenses ingressaram no país amparados pela RN 27.

tabela 4. Número de autorizações de trabalho concedidas, segundo principais países, Rio de Ja-
neiro, 2011-2015. tabela 5.  

Estrangeiros com 
vínculo formal de 
trabalho, por sexo, 

segundo principais 
nacionalidades,  
Rio de Janeiro,  

2010-2014.

Lamentavelmente, a variável ocupação é ainda mais mal informada do que a escolaridade: 

cerca de 68% dos grupos ocupacionais não foram registrados, o que impede que seja construído um 

perfil com a qualificação dos estrangeiros que têm suas solicitações atendidas pelo CNIg.

inserçÃo no MerCAdo de trABAlho ForMAl 

A Relação Anual de Informações Sociais for-

nece um conjunto de dados sobre o mercado de tra-

balho formal, possibilitando determinar o estoque da 

força de trabalho estrangeira no último dia do ano-

calendário. Para elaborar o presente artigo, foi aces-

sado um extrato da base de dados da Rais para o 

período 2010-2014.

Em 31 de dezembro de 2014, eram 12,4 mil es-

trangeiros no mercado de trabalho formal no Rio de 

Janeiro, 11% da força de trabalho imigrante formaliza-

da no país, sendo que o estado ocupava a quarta po-

sição, atrás de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Es-

ses trabalhadores vieram majoritariamente da Europa 

(40,4%), sobretudo de Portugal (20,4%), destacando-se 

também os franceses (5,4%), espanhóis (3,6%) e ita-

lianos (3,5%). O segundo continente de maior emissão 

foi a América Latina e Caribe (31,6%), sendo argentinos 

(9,4%), peruanos (3,4%) e chilenos (3,3%) as principais 

nacionalidades. Em terceiro, a Ásia (10,9%), com os ben-

galeses (4,7%) e chineses (3,8%). Os naturais de Ban-

gladesh se inseriram no mercado de trabalho formal 

fluminense no ano de 2014, o que caracteriza uma ori-

gem recente no estado. Em quarto apareceu a América 

do Norte (4,4%), sendo basicamente estadunidenses 

(3,9%) e, por fim, a África (3,1%), com destaque para os 

angolanos (1,7%), conforme dados da Tabela 5.
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A mão de obra estrangeira concentrava-se na Re-

gião Metropolitana do Rio de Janeiro, em particular no 

município sede (69,7%), Duque de Caxias (4,4%) e Niterói 

(4,0%). No interior do estado, Macaé, por ser polo petro-

químico, também atraiu uma parcela importante dessa 

força de trabalho (6,2%), além de Armação dos Búzios, 

com atividades de serviços e comércio ligadas ao turis-

mo, que registrou 2,5% de trabalhadores imigrantes.

Como não poderia deixar de ser, a maior pre-

sença no mercado de trabalho formal era masculina 

(71,6%) e concentrada nas faixas etárias de 40 a 64 

anos (48,1%) e de 20 a 39 anos (43,7%), indicando que 

esse perfil de adultos não tão jovens está menos deter-

minado pelos fluxos mais recentes e, sim, pela imigra-

ção mais antiga, o que se coaduna com os portugueses 

serem a principal força de trabalho estrangeira no es-

tado. A origem da imigração, predominantemente eu-

ropeia, seguida dos latino-americanos, explica o fato de 

a cor mais declarada ser a branca (65,5%), vindo logo 

após os pardos (13,6%). Em relação à escolaridade, essa 

força de trabalho era bem qualificada, 59,9% possuíam 

nível superior completo e 23,8% nível médio completo, 

sendo as mulheres mais bem escolarizadas do que os 

homens (62,4% delas tinham graduação completa e 

24,0% ensino médio completo).

Os principais grupos ocupacionais de inserção 

dos estrangeiros foram os de profissionais na ciência 

e arte (30,8%), dirigentes (20,5%), trabalhadores ad-

ministrativos (13,3%), comércio e serviços (13,3%) e 

técnicos de nível médio (10,8%). Na desagregação por 

sexo, esses grupos também foram os de maior partici-

pação, mas a distribuição das mulheres marca algumas 

diferenças por gênero. Elas estiveram mais presentes 

nas ciências e artes, 35,0% contra 29,1% dos homens, 

ao passo que no grupo de dirigentes e gerentes o sexo 

masculino concentrou 23,0% contra 14,2% entre as 

mulheres. Para os trabalhadores nos serviços admi-

nistrativos, o predomínio feminino foi marcante: 21,9% 

contra 9,9%. 

Do ponto de vista da renda, 55,5% dos estrangei-

ros recebiam mais de cinco salários mínimos por mês, 

sendo que 58,3% dos homens e 48,3% das mulheres 

auferiram rendimentos nessa faixa salarial. No extre-

mo oposto da estrutura de rendimentos, com menos 

de dois salários mínimos, encontravam-se 21,2% dos 

trabalhadores, sendo 18,9% homens e 26,9% mulhe-

res. Em relação às horas semanais trabalhadas, 86,9% 

trabalhavam entre 40 e 44 horas, contra apenas 2,4%, 

que, possivelmente, se encontravam em trabalhos mais 

precários, com jornadas inferiores a 15 horas.

Levando-se em consideração o tempo de che-

gada dessa força de trabalho no Brasil, 53,8% eram de 

fluxos que aportaram no país há mais de cinco anos, 

sendo que entre as mulheres o percentual nessa faixa 

era de 63,1%, ao passo que para os homens foi de 50%, 

corroborando o que já foi apontado nas outras fontes de 

dados, que sinalizaram o predomínio do sexo masculino 

nos fluxos mais recentes.

MOVIMENTAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO FORMAL

Como o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados não possui uma variável que identifique a naciona-

lidade do trabalhador, é possível, a partir da combinação com a base de dados da Carteira de Trabalho e Previdência 

Social, por meio das variáveis “número do PIS” e “número da Carteira de Trabalho”, identificar a movimentação da 

força de trabalho estrangeira no mercado formal. 

A Tabela 6 mostra que, no período de 2011 a 2015, foram emitidas no estado do Rio de Janeiro 12.541 carteiras 

para estrangeiros, estando entre as principais nacionalidades os argentinos (12,0%), portugueses (8,9%), peruanos 

(6,8%), chineses (6,6%), franceses (6,1%), colombianos (5,8%) e estadunidenses (5,1%).

tabela 6. Número de Carteiras de Trabalho emitidas, por ano, segundo os principais países, Rio de Janeiro, 2011-2015.

tabela 7.  
Movimentação de 

trabalhadores estrangeiros no 
mercado de trabalho formal, 
por mês, segundo principais 

países, Rio de Janeiro,  
2011-2015.

Nesse mesmo período, foram admitidos 13.567 

não nacionais e demitidos 12.397, sugerindo que na-

quele ano o mercado de trabalho formal ainda se 

manteve aquecido na maior parte do tempo, não 

obstante a alta rotatividade da mão de obra, cabendo 

salientar que o ano de 2015 foi o único em que os 

desligamentos superaram as contratações. Entre as 

principais nacionalidades, os melhores desempenhos 

foram obtidos por haitianos, argentinos, peruanos e 

portugueses. No sentido oposto, franceses e estaduni-

denses apresentaram saldo negativo no balanço entre 

admissões e demissões (Tabela 7).
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principais nacionalidades dos solicitantes a filipina, es-

tadunidense e britânica; por outro lado, no que tange às 

autorizações especiais, emitidas pelo CNIg, o estado já 

não apresenta tanto protagonismo, tendo em vista que 

os estrangeiros que mais têm se beneficiado dessas 

autorizações são os haitianos, bengaleses e senegale-

ses, que optam por outros destinos no território nacio-

nal. No estado, as concessões emitidas pelo Conselho 

acabam sendo ofertadas, na maioria dos casos, para 

a união com cônjuge brasileiro, atendendo, em grande 

medida, a europeus e estadunidenses.

A análise da inserção da força de trabalho mi-

grante no mercado formal, proporcionada pelas bases da 

CGIg, Rais e Caged, reflete a forte seletividade da força 

de trabalho estrangeira, que possui de média a alta qua-

lificação. Permite também identificar que os principais 

espaços de atração foram os que apresentavam maior 

dinamismo econômico, localizados na Região Metropo-

litana e em Macaé, em função das atividades ligadas à 

exploração de petróleo. 

Outro aspecto observado foi o do diferencial de 

gênero. Embora as mulheres estrangeiras possuíssem 

maior escolaridade, relativamente, ocupavam em me-

nor grau os postos mais qualificados e recebiam salários 

Quando as informações são desagregadas por município, transparece que naquelas áreas 

onde prevalecem as atividades ligadas ao petróleo e construção naval já era possível perceber que, 

no intervalo de tempo analisado, o volume de demissões superava o de admissões, casos dos muni-

cípios de Macaé e Angra dos Reis. Já nas cidades do Rio de Janeiro e Armação dos Búzios, o saldo foi 

positivo para a força de trabalho estrangeira, muito embora no ano de 2015 o mercado de trabalho 

nesses municípios já não se mostrasse aquecido para os imigrantes.

O balanço geral do período analisado aponta que os mais prejudicados foram aqueles com 

maior nível de instrução e os analfabetos. Contudo, no ano de 2015, as demissões, além dos estran-

geiros com curso superior completo, atingiram mais fortemente aqueles com nível médio completo 

e superior incompleto, o que também faz sentido, tendo em vista as atividades econômicas mais 

atingidas pela crise.

ConsiderAções gerAis

Embora superficial, o presente estudo exploratório, além de mostrar a viabilidade do uso dos 

registros administrativos como fonte de dados sobre a migração internacional, apontou a centralida-

de do estado do Rio de Janeiro nos processos migratórios no Brasil, seja como porta de entrada, seja 

como importante espaço para a inserção da força de trabalho migrante.

Foi possível identificar que o tratamento diferenciado por tipologias para as categorias deri-

vadas das classificações originais do STI e do Sincre permitem apreender os distintos comporta-

mentos associados às estratégias adotadas no ato de migrar. Neste sentido, os pontos de entradas, 

nacionalidades e o perfil sociodemográfico diferem de acordo com o tempo de permanência no país 

concedido ao estrangeiro. A estrutura etária, quando desagregada por tipologias, sugere que aqueles 

com vistos de maior duração, embora num volume pequeno, tenderam a migrar acompanhados de 

sua família, quando comparados aos que ingressaram com vistos temporários.

Um ponto a ser ressaltado quanto aos registros oriundos do Departamento de Polícia Federal 

é que as tipologias criadas a partir das categorias da variável “classificação” daquelas bases de da-

dos apresentaram diferenças esperadas, tendo em vista que vêm de sistemas distintos (OLIVEIRA, 

2015b). Essas diferenças dizem respeito, entre outros fatores, à forma como o estrangeiro cruzou a 

fronteira para ingressar no país e ao tempo transcorrido entre essa entrada e a efetivação do registro 

no Sincre. Os não nacionais, mesmo em situação regular, independentemente do tempo durante o 

qual estão autorizados a permanecer no Brasil, não procuram fazer o cadastramento de forma ime-

diata. O lapso temporal entre a entrada no país e a efetivação do registro indica que os temporários 

nem sempre buscam a regularização, sobretudo se a permanência prevista para ficar for inferior a 12 

meses (OLIVEIRA, 2015a).

Em relação às bases da Coordenação Geral de Imigração e do Conselho Nacional de Imi-

gração, também se verificou que as características dos dados são bem distintas. Por um lado, o 

estado do Rio de Janeiro vem se destacando nos últimos dois anos como principal Unidade da 

Federação em autorizações de trabalho concedidas pela CGIg, sobretudo em atividades temporá-

rias ligadas a cabotagem, transferência de tecnologia e desportivas e artísticas, estando entre as 

inferiores aos dos homens. Quanto à movimentação no 

mercado de trabalho, os dados do Caged sinalizam que a 

crise de emprego no estado do Rio de Janeiro começou 

a atingir os imigrantes já no ano de 2015, ao contrário do 

que foi verificado no restante do país, dado que o mer-

cado de trabalho se mostrou menos aquecido para os 

estrangeiros apenas em 2016.

As bases do Sincre, Rais e CTPS_Caged, no que 

tange aos movimentos que implicaram maior perma-

nência no país, convergem no sentido de apontar as ori-

gens principais da migração. Nesse sentido, dos fluxos 

históricos sobressaem portugueses, espanhóis e italia-

nos, assim como nos deslocamentos mais recentes são 

os latino-americanos que se destacam, em especial, ar-

gentinos e peruanos, sendo também notados com algu-

ma importância franceses e estadunidenses.

Por fim, cabe registrar que os haitianos, por te-

rem adotado como estratégia principal ingressar no país 

pelas fronteiras secas do Norte, acabaram por lograr a 

regularização, para obtenção tanto do visto humanitário 

como dos demais documentos, fora do Rio de Janeiro. 

Contudo, a inserção laboral desse coletivo no mercado 

de trabalho formal fluminense já é perceptível nos dados 

da Rais e do Caged.
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ÉtiCA e MigrAções: possÍVel AproXiMAçÃo
Adilson Pereira 5

introduçÃo

O tema que tomamos para reflexão não é desconhecido. Em tempos midiáticos, as cenas 

comuns de milhares de humanos que abandonam suas terras em busca de abrigo e melhores 

condições de sobrevivência não são novas. Imagens que são transportadas em tempo real para 

todo o mundo, compartilhadas pelas redes sociais, albergadas em discursos o mais possível diver-

sos, imersos nos mais variados sentidos, da indiferença ao respeito à alteridade, do ódio ao afeto 

fraterno, da xenofobia à solidariedade despojada de nacionalismos; enfim, valores que oscilam 

pendularmente na leitura do fenômeno migratório, marcados por uma tendência ao relativismo 

repleto de emoções, têm sido a tônica contemporânea do fenômeno migratório. Resguardando-se 

as diferenças históricas, relativas ao tempo e aos contextos, atualmente, as imagens substituíram 

as informações da escrita como meio de tornar evidente a migração dessas populações.

As vidas desses humanos se tornaram um instrumento espetacular das mídias, que retra-

tam toda sorte de gente que caminha quilômetros ou em barcos, em números incontáveis, e cujo 

destaque são as tragédias das mortes por naufrágio, esquecendo-se daquelas outras que ocorrem 

por doenças e subcondições de sobrevivência. Em grande parte, o retrato midiático apela para o in-

forme das opiniões sem fornecer elementos para uma reflexão mais aprofundada. Se, por um lado, 

a constatação de que essas pessoas teriam o direito a uma existência com dignidade ainda é algo 

do horizonte dos sonhos, por outro, a mesma constatação deve reconhecer que há uma profunda 

negação da humanidade da qual elas seriam portadoras. 

Sim, nos parece que essa humanidade se pareceria com uma ideia, longínqua e tênue, por 

vezes refletida por filósofos, sociólogos, teólogos e outros homens e mulheres dos círculos intelec-

tuais e, portanto, por ser uma ideia, essa dita humanidade enfrentaria muitas dificuldades em ser 

conhecida como algo a ser levado em conta no mundo dito real. Mas qual seria a origem dessa 

negação de reconhecimento? E o que se entende por humanidade? Quais as implicações éticas do 

reconhecimento dessa humanidade no mundo das vidas concretas? 

Essas são questões norteadoras de nossa reflexão, cujo objetivo é tornar o conceito de hu-

manidade mais bem compreendido para que o fenômeno migratório possa ser percebido como 

uma dinâmica natural entre as culturas e que, em tempos que se identificam com a possibilida-

de de uma existência humana com melhores garantias 

de realização e felicidade, esse conceito possa balizar 

ações de reconstrução do humano em suas mais varia-

das formas de existência.

huMAnidAde e dignidAde: prinCÍpios e direitos

Numa simples observação sobre como viviam 

as pessoas que se tornaram migrantes antes das tra-

gédias que marcaram suas existências, obrigando-as 

a migrar, teríamos o retrato de contingentes humanos 

que tinham uma vida marcada pelo que há de mais 

comum nas sociedades. Tinham uma rotina marcada 

pelo trabalho, participavam, de algum modo, das insti-

tuições sociais, cultivavam valores morais advindos da 

cultura em que se encontravam, manifestavam alguma 

fé religiosa, com ritos e cerimônias que traziam a pre-

sença do sagrado no contexto de seu convívio, estavam 

subordinadas às leis de seu Estado, eram membros de 

uma sociedade e, portanto, possuíam vícios e virtudes, 

próprios do modo como interagiam consigo mesmas e 

com os outros.  

Enfim, essas existências foram modificadas pro-

fundamente, seja por tragédias de ordem natural ou por 

aquelas fabricadas por mãos humanas, sobretudo as ide-

ológicas, relacionadas à disputa pelo poder político-eco-

nômico, ou ainda de ordem religiosa e que, por consequ-

ência, trouxeram a guerra civil ou guerra entre Estados. O 

óbvio se tornou real, milhares de humanos, do dia para a 

noite, perderam a identidade que lhes desenhava a exis-

tência e partiram, no intuito e perspectiva de que teriam 

o acolhimento e a reconstrução de suas vidas.

Os enfrentamentos e incertezas marcam esse 

fluxo migratório; afinal, essas pessoas são alimenta-

das pelo horizonte de ideias, já que o mundo dito real 

não lhes propicia mais as condições de existência com 

o mínimo de dignidade. A esperança é que tudo seja 

refeito em outras terras. Contudo, a questão central e 

subjacente ao ato de migrar, desde a mais remota an-

tiguidade, é: como ser acolhido? Como ter a certeza de 

que haverá subsistência e a construção de uma nova 

vida? Somando-se a isso, variada é a diversidade de so-

frimentos vivenciados em cada uma dessas histórias. 

Algumas foram marcadas pela exploração de gente es-

pecializada em lucrar com esse mercado de desgraças. 

São histórias de furtos, falsidade ideológica, esteliona-

to, tráfico de pessoas. Em síntese, lucratividade obtida 

numa espécie de mercado de humanos que não conhe-

ce barreiras de ordem legal, moral e ética.

Todavia, nos parece que essas histórias não são 

novas. A história da humanidade é recorrente nessa 

questão e, com certeza, os informes que temos indicam 

sempre a palavra migração como um fluxo de gente ca-

minhando, em trânsito, sem se ater ao sentido de cada 

uma dessas existências. Nessa visualização, perdem-

se as histórias privadas, os sujeitos reais e concretos 

da migração, os mirantes. Aludindo a esse problema, o 

Papa Francisco, em audiência pública, em 26 de outu-

bro de 2016, após contar uma história ocorrida com um 

refugiado, concluiu sua reflexão sobre o fato, indicando 

o dever das pessoas de restituir a dignidade daqueles 

que a perderam.

Segundo ele, o fato de uma sociedade sucum-

bir à guerra, à fome, à convulsão social pelas mais 

variadas causas indicaria, de imediato, a perda da 

dignidade humana. A recuperação dessa dignidade, 

contudo, seria possibilitada por aqueles que teriam 

melhores condições para esse reconhecimento, isto 

é, aqueles que ainda estariam numa convivência so-

cial menos violenta e que, tendo por pressuposto o 

reconhecimento de um Estado de direito garantidor 

de sobrevivência e proteção, poderiam tornar a dig-

nidade um princípio reconhecido como universal em 

prol da cura das mazelas por que passam milhares 

de humanos migrantes. 
5 Doutorado e mestrado em filosofia – UGF/RJ – área de Ética. Docente do Programa de Pós-Graduação em Ensino 
de Ciências da Saúde e Meio Ambiente (Unifoa). Atua nos cursos de Direito, Medicina e licenciaturas. Atua como 
docente de Sociologia na Escola Técnica Faetec/VR. Desenvolve trabalhos na linha de pesquisa direitos humanos, 
inclusão e diversidade, e participa como membro do coletivo Rede Migrações Rio.
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Esse reconhecimento, muito embora na interpre-

tação do Papa Francisco esteja fundamentado numa 

perspectiva teológica, poderia ser tido como indepen-

dente da fé religiosa, isto é, como dever ético humano. 

Assim, o dever ético de reconhecer a dignidade humana 

como princípio universal nos conduz, necessariamente, 

à ideia de que não haveria ser humano, com sua cultu-

ra e etnia, dispensado de ser reconhecido e, ao mesmo 

tempo, albergado nesse princípio.

Contudo, uma questão se coloca de modo 

imediato: como reconhecermos algo cuja natureza 

nos parece muito longe do homem dito real, concre-

to, repleto de necessidades materiais, o humano de 

carne e osso?

CAMinhos pArA o reConheCiMento dA 

huMAnidAde e dignidAde

Um caminho possível para o reconhecimento 

da dignidade humana é o da análise de sua negativa. 

Ele pressupõe o fato de que, se aceitarmos a ideia de 

que o relativismo é o único meio de tratarmos os seres 

humanos, seríamos conduzidos por conclusão ao “sal-

ve-se quem puder”; afinal, se não existe a tal dignidade 

humana, tudo poderia ser reduzido a uma espécie de 

luta natural pela sobrevivência. Assim, princípios como 

o da lei do mais forte seriam validados e aplicados de 

modo inequívoco. Contudo, numa reflexão apurada, não 

nos parece que seja assim; basta que tomemos os ar-

gumentos dos autores clássicos, religiosos ou não, para 

concluir que esse relativismo conduziria as sociedades, 

necessariamente, a um estado de maior violência.  

Essa realidade já existe, e dela se depreende a 

maior parte dos problemas de justiça social que os 

Estados enfrentam, já que a negação de condições de 

proteção do Estado àqueles que participam da massa 

produtiva da sociedade tenderia a ampliar o espectro 

de violência que pode ser atestado pelas estatísticas 

de morte, sobretudo entre jovens das camadas mais 

pobres da sociedade. Quando nos referimos à violên-

cia, temos em vista as suas mais variadas formas, seja 

aquela evidente em função dos homicídios, seja a pan-

demia de mortes do trânsito, a exploração dos vulnerá-

veis sociais, entre outras modalidades criativas de uma 

cultura da violência.

Os defensores do protecionismo social, que alegam 

ser a presença dos migrantes nefasta para os cidadãos do 

país que os acolhe, alegam ameaça de estabilidade econô-

mica como argumento eficaz. Além desses argumentos, 

apelam ao aumento da violência social como ocasionada 

pela população migrante. Enfim, argumentos não faltam 

ao conjunto de opiniões disseminadas pela mídia televisi-

va ou de jornais, que tendem a estigmatizar os migrantes 

como agentes portadores de um mal essencial. Esse é o 

caminho do relativismo que justificaria tratar seres huma-

nos reduzidos à condição de coisas.

Outro caminho é possível? Sim. Contudo, esse 

caminho nos obriga a compreender as bases que vali-

dam a ideia da dignidade humana como princípio uni-

versal. Uma via de compreensão estaria ancorada na 

tradição religiosa. O princípio áureo, tido como manda-

mento, nos diz que não devemos fazer ao outro o que 

não queremos que seja feito conosco. Esse princípio 

acentua a ideia de que o ato de tratar o outro como 

sujeito reverbera em nós mesmos, já que seria esse o 

tratamento que teríamos do outro. Contudo, esse prin-

cípio estaria dependente da adesão à fé e de um exercí-

cio autêntico do homem que se confessa religioso para 

aplicá-lo como base e sentido de sua própria existência.  

Mesmo com a confissão de fé de milhões e mi-

lhões de pessoas que se dizem religiosas, parece-nos, 

ainda assim, que não haveria garantias de que elas te-

riam nesse princípio o necessário exercício da caridade 

como protetor dos migrantes. Se o princípio de amor 

incondicional ao outro fosse colocado em prática de 

modo incondicional, teríamos a acolhida ao migrante 

como algo natural nas sociedades baseadas em va-

lores religiosos. Contudo, o exercício da manifestação 

religiosa por adesão não tem demonstrado o quanto os 

adeptos de determinada religião se importam realmen-

te com aqueles que lhes são estranhos. Basta vermos 

como em sociedades de predominância confessional a 

opinião pública se coloca com clara negação da acolhi-

da a esses humanos.

Outro caminho, fundamentado por pensadores 

de várias áreas e que auxiliou os Estados a implementar 

legislações protetivas ao humano, seria o do reconheci-

mento da dignidade como um princípio universal. Entre 

os mais variados pensadores que indicam esse princí-

pio, a figura exemplar de Immanuel Kant (1724-1804) 

é utilizada como recorrente nessa questão. Segundo 

a interpretação desse pensador, a ética que devemos 

ter em conta é aquela em que os atos que temos para 

com os demais só se tornam moralmente válidos se 

puderem ser universalizados sem causar dano algum 

às partes consideradas. Numa forma mais simples de 

compreensão, significa que o que vamos fazer em rela-

ção ao outro, tendo o outro tratado como fim, deve, com 

certeza, ser modelo para tratarmos todos os seres hu-

manos da face da Terra, incluindo-se aqueles que estão 

em nosso círculo privado de proteção, mas ultrapassan-

do esse círculo com vistas à humanidade. Do contrário, 

esse ato não valeria do ponto de vista ético, devendo ser 

desconsiderado como algo moralmente válido.

Essa proposta ética trouxe consigo muitos avan-

ços para o mundo contemporâneo. Basta lembrarmos 

do relativismo moral utilizado para tratar humanos 

como o do período da Segunda Guerra Mundial, que 

permitiu o extermínio de milhões de pessoas, desta-

cando-se judeus, ciganos, homossexuais e combaten-

tes contrários aos regimes ditatoriais. Soma-se a esses 

a memória de todos os negros, índios, muçulmanos e 

outras etnias, todos mortos pelo fato de serem conside-

rados minoria a ser exterminada. Vejam que nossa lista 

é ilimitada em nomear esses sujeitos vitimados e que 

o que conduziu todas essas pessoas ao extermínio foi 

o fato de serem portadoras de algo que lhes caracteri-

zava a diferença. Os propositores desses extermínios o 

fizeram em nome de questões variadas, como ideologia 

política, religiosa, conduta moral – enfim, o relativismo 

encontra sempre um lastro para justificar os atos contra 

a vida e a dignidade.

Legislações protetivas à vida e à dignidade foram 

erguidas sob a ideia de que existe uma humanidade. 

Estados implementaram leis protetivas aos cidadãos, 

recorrendo a fundamentos constitucionais que se ba-

seiam na ideia do humano como um ente universal. Ins-

tituições públicas e privadas se tornaram referência no 

trato humano e, entre os prêmios Nobel, endereçados 

aos que contribuíram para uma humanidade melhor, 

reverenciamos o nome daqueles que são tidos como 

implementadores da paz.

Para a história da humanidade, tudo isso signifi-

cou um grande avanço e, além dos pensadores do iní-

cio da idade contemporânea, pensadores do século XX 

aprofundaram o conceito de humanidade de forma sig-

nificativa, como Hanna Arendt (1906-1975), Norberto 

Bobbio (1909-2004), Jurgüen Habermas (1929), entre 

outros tantos defensores e promotores dos direitos hu-

manos6 que contribuíram para que a ideia da dignidade 

humana pudesse se tornar um valor norteador das po-

líticas internas e externas dos Estados. 

6 Nomeamos Hanna Arendt, Norberto Bobbio e Jüngen Habermas por compreendermos a influência que exerceram na área jurídica, sobretudo 
nas legislações protetivas aos direitos humanos. Consideramos, contudo, que muitos outros tiveram papel preponderante na defesa do conceito 
de humanidade. Entre os religiosos, o Papa João Paulo II, o Dalai Lama e atualmente os discursos do Papa Francisco; e, nos círculos acadêmicos, 
os mais variados pensadores das áreas de ciências sociais e humanas que veiculam em periódicos o resultado das pesquisas que corroboram a 
necessidade de proteção ao humano de forma incondicional.
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Enfim, é enorme a lista de pensadores e, sobretudo, de anônimos que contribuíram e ainda 

contribuem para o reconhecimento de uma humanidade que estaria acima dos Estados. Este se-

gundo caminho nos parece mais viável, ainda que seja baseado numa ideia, contrariando aqueles 

que partem do reconhecimento da realidade como ela está posta e do pessimismo quanto à natu-

reza humana. Por quê?, perguntariam alguns. Porque traz a possibilidade de tornar a ética huma-

nista a base da constituição das relações; porque traz a possibilidade de os religiosos exercerem 

aquilo que é considerado princípio áureo das mais diversas crenças religiosas, o amor incondicional 

à Deus na figura do humano; porque indica também o reconhecimento da alteridade e o aplica 

como um modo de redefinir comportamentos. Afinal, aqueles que têm por princípio o reconheci-

mento do outro, por uma ética humanista, devem exercitar o respeito em todas as esferas sociais. 

A lista de justificativas dos porquês é enorme, mas queremos enunciar um destaque: aquele 

que adota a humanidade como fim se torna mais humano, compreende o quanto aprende com os 

diferentes, com suas culturas, crenças, valores. Isso nos indica que a humanidade é um mosaico 

cuja figura está em construção, e, muito embora ainda não saibamos qual será a imagem emergen-

te desse mosaico, com certeza este dependerá de como o construímos com nossas ações.  

ConsiderAções FinAis

Indicamos a imagem do mosaico como uma alegoria que reflete sua composição a partir 

das relações humanas porque a consideramos de extrema relevância, pois, se os membros da 

humanidade são, de certo modo, promotores da imagem de humanidade que podem construir, a 

clareza dessa imagem deveria ter os elementos de uma beleza universal.  

Nesse sentido, o que está em jogo é a percepção de uma estética da humanidade que, ao ser 

fotografada em sua totalidade, teria como imagem reflexa os princípios de harmonia e padrão, pró-

prios da natureza. Aqueles que pensam ser essa reflexão de natureza poética e utópica esquecem 

que estamos falando de algo possível e tangível. A história da humanidade foi marcada por ideias 

que pareciam intangíveis e impossíveis. No início do século XX, fazia parte da literatura de ficção a 

ideia de ir à lua ou outras ideias consideradas do universo da fantasia humana. A imaginação foi 

fundamental para que a razão pudesse transformar o impossível em possível. Assim compreende-

mos a questão de se tornar a dignidade humana o princípio ético fundamental, que poderia tornar 

as fronteiras irrelevantes, já que a cidadania universal se tornaria possível.

Uma medida simples seria responder à seguinte pergunta: o que perdemos com a adoção 

do princípio da dignidade humana? A resposta talvez seja endereçada ao reconhecimento de que 

os ganhos são maiores que as perdas e que estas, se ocorressem, seriam tratadas como individuali-

zadas; afinal, os defensores da xenofobia, da criminalização da migração, da suspensão dos direitos 

humanos, entre outras medidas de extrema violência à humanidade, tendem a pensar o mundo com 

lugares bem demarcados, numa espécie de condomínio de bom padrão para seus moradores, esque-

cendo-se de que o condomínio se localiza numa grande cidade que, marcada pelas diferenças sociais 

e relegada à violência, tende a viver sob o medo de ter a 

violência batendo em suas portas.

Assim se porta o mundo dos países desenvol-

vidos, como condomínios protegidos que, se descon-

siderarem a humanidade dos que sofrem, tenderão a 

nutrir a violência que irá lhes alcançar de algum modo. 

Esse é o sentido de perceber a dignidade humana 

como fármaco para os mai s variados problemas que 

as populações migrantes vivenciam. Quanto mais dig-

nidade humana, menos formas violentas e, por con-

sequência, maior cultura de paz entre os homens, di-

ferentes nas manifestações culturais, mas iguais nos 

valores fundamentais.

Se o presente texto pode ser considerado aliado 

dos discursos de defesa da humanidade e da dignidade 

das populações migrantes é porque se considera que 

esse princípio, ao ser adotado, possibilita retirar o me-

lhor de nós mesmos. Assim, quando iniciamos a pre-

sente reflexão com duas perguntas – O que se entende 

por humanidade? Quais as implicações éticas do re-

conhecimento dessa humanidade no mundo das vidas 

concretas? –, partimos de argumentos que apontaram 

caminhos que, em síntese, indicaram duas posições: a 

do relativismo, que poderia negar a existência da hu-

manidade e, portanto, da dignidade humana como algo 

universal, relegando esse reconhecimento aos indivídu-

os que seriam regidos pelo princípio natural do egoís-

mo e da lei do mais forte; e, ao contrário dessa posi-

ção, aquela que indica a humanidade como um valor 

universal e, portanto, a dignidade pertenceria e deveria 

ser reconhecida em todos os seres humanos, indepen-

dentemente das diferenças que trariam consigo. Essa 

posição foi a que inspirou o presente texto e que tornou 

possíveis as reflexões aqui delineadas. Incontáveis são 

os sujeitos, escritores e narradores, notórios e desco-

nhecidos, como também o são as obras escritas nesse 

direcionamento; incontáveis são as obras de pessoas 

que compreenderam ser esse o caminho para tornar a 

humanidade uma casa mais justa.  

Em tempos de conexão real possibilitada pelos 

meios de comunicação, redes sociais e outras ferra-

mentas midiáticas, o mundo nos é apresentado como 

uma grande casa. A fotografia da família que habita 

essa casa, composta por tantos bilhões de habitantes, 

terá o tom de nossas ações. E se temos por perspectiva 

refletir as ações, tornando-as um meio de nosso aper-

feiçoamento como humanos, é porque há uma ética 

subjacente e comprometida em tornar a humanidade 

melhor, tornando-nos melhores com ela. Em síntese, 

parafraseamos Santo Agostinho (séc. V) ao dizer: “Se 

podes ser melhor do que és, é evidente que ainda não 

és tão bom quanto deves”7.  

Que textos como este em outro momento histó-

rico sejam desconsiderados como significativos; afinal, 

se a utopia nos impulsiona, esta seria a mais significati-

va: a de não haver mais sentido em defender a dignida-

de humana porque esta se tornou lugar-comum e valor 

fundamental das culturas e povos.
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AçÃo dA igreJA CAtÓliCA Junto Aos MigrAntes,  
gentes do MAr, do turisMo e reFugiAdos CoM  
enFoQue no rio de JAneiro

Mário Geremia CS8 

Quando o migrante se move, move a história

introduçÃo

A migração, entendida no contexto da mobilidade humana forçada, não é apenas preocu-

pação dos governos dos países afetados e das sociedades envolvidas, mas também é inquietação 

da Igreja, é preocupação de todos nós. Atualmente, o fenômeno das migrações forçadas tem des-

pertado a atenção em nível internacional. Esta atenção e presença causam diversas reações: com-

paixão, medo, solidariedade, desconfiança, rejeição, sensibilidade, xenofobia, discriminação, perigo, 

ameaça, oportunidade, encontros e desencontros... 

Neste contexto, o Papa Francisco afirmou: “As migrações não são um perigo, os migrantes 

estão em perigo”. As crianças, jovens e idosos que migram não são uma ameaça e muito menos 

um problema; eles são uma oportunidade e a possibilidade de construção do verdadeiro caminho 

da humanidade quando, ao olharmos no rosto do outro, virmos um semelhante, um irmão(ã). 

Para entendermos a grandeza, a profundidade e a importância do trabalho e da ação de 

acolhida, acompanhamento e assistência dos migrantes e refugiados na Igreja Católica, temos que 

buscar seu fundamento bíblico nas escrituras, desde suas origens. 

Nestes textos, vamos encontrar o chamado de um Deus que exige uma resposta, sua ini-

ciativa de ir ao encontro do povo que sofre, sua opção preferencial pelo órfão, pela viúva e pelo 

migrante. Encontramos também o memorial de sua presença na consciência profética na história 

da salvação de um povo a caminho, a identificação do próprio Deus com o migrante na pessoa 

de Jesus de Nazaré. Por fim, encontramos a continuidade da ação divina na história através da 

missão da Igreja peregrina e caminhante nesta terra, procurando ser fiel ao Deus presente, vivo e 

ressuscitado que continua se revelando no cotidiano da vida através dos que caminham com a fé 

e a esperança de um mundo novo em que todos vivam em paz e com dignidade.  

Alguns FundAMentos BÍBliCos dA AçÃo pAstorAl 

dA pAstorAl dA MoBilidAde huMAnA9 

Alguns momentos significativos na história da salvação

O CHAMADO – Em toda a história da salvação, o tema das migrações e do migrante é fun-

damental e está permanentemente no coração de Deus e no cotidiano da caminhada do seu povo. 

Podemos constatá-lo já de entrada com o Chamado de 

Javé ao casal Abraão e Sara no primeiro livro da Escri-

tura (Gn. 12, 1-5.)10: “Sai da tua terra e vai para o lugar 

que Eu, o Senhor, te indicar...”. Tudo começa com uma 

família de migrantes, e nela serão abençoadas todas as 

raças e nações que acreditam na presença de um Deus 

que caminha junto com seu povo em suas tendas. 

A INICIATIVA DIVINA – Diante do sofrimento e da 

dor de um povo migrante no Egito, também o Deus do 

caminho: “Vê, escuta e desce para libertá-lo” (Ex. 3, 7-8.)11. 

É o próprio Deus que decide, tomando a iniciativa de ir ao 

encontro do povo migrante e escravizado em terra es-

trangeira, conduzindo-o para um “outro lugar”, um lugar 

que incluía a utopia e a esperança de que um dia have-

riam de conquistar uma terra que emanava leite e mel, 

primícias e indicação do último dos tempos, na parúsia.

A OPÇÃO PREFERENCIAL – Sem ser uma opção 

exclusiva, Javé faz claramente uma opção preferencial 

pelo pobre e desamparado, na pessoa do órfão, da viúva 

e do migrante. Esta opção é permanente nos diferentes 

momentos e contextos da história. Em geral e sintoma-

ticamente, Deus se faz presente como “Boos” (advoga-

do) daqueles que não tinham ninguém por eles e muito 

menos em sua defesa nos momentos em que deveriam 

enfrentar tribunais ou qualquer tipo de julgamento. São 

inúmeros os textos bíblicos em que Deus toma partido 

em defesa do pobre, abandonado e excluído. Cito apenas 

alguns: Ex. 22, 20-22; DT. 10, 19 / 24, 17-2212.

CONSCIÊNCIA DIVINA NA HISTÓRIA ATRAVÉS 

DO PROFETISMOS – Os profetas são presença viva 

e verdadeira desta permanente consciência de Deus, 

anunciando a salvação através da encarnação e vinda 

do Salvador como continuidade da presença criadora de 

Javé e como denúncia e julgamento da história do Deus 

vivo e verdadeiro de todo aquele que não respeitasse o 

órfão, a viúva e o migrante.

A IDENTIDADE DE JESUS COM O POBRE – Em 

Jesus podemos constatar um salto de qualidade no ca-

minho da história da salvação em continuidade e fiel 

aos profetas no momento em que Ele, o Enviado do Pai, 

revela sua missão ao tomar o livro do profeta Isaias e 

encontrar a seguinte passagem: “O Espírito do Senhor 

está sobre mim, porque ele me consagrou pela unção 

para evangelizar os pobres; enviou-me para proclamar a 

libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, 

para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar 

um ano de graça do Senhor” (Lc. 4, 18-19)13.

De modo mais evidente ainda e sem sombra de 

dúvidas, podemos constatar esta iniciativa como opção 

preferencial pelo pobre, identificando-se com as “vítimas 

da história”, os pequenos, carentes, abandonados, doen-

tes, sedentos, presos, migrantes... (Mt. 25,31-46)14. Nesta 

passagem se resume toda a missão salvadora e o julga-

mento de Deus na história, e definitivamente o migrante 

está presente como alguém cuidado, amado e abençoa-

do pelo Deus do caminho na Tenda que se identifica com 

o mesmo, confirmando toda a história e a ação do Deus 

de Abraão, de Isaac, de Jacó e dos profetas.

LUGAR TEOLÓGICO – Podemos concluir que o po-

bre, na pessoa do órfão, da viúva e do migrante, é um lugar 

8 Missionário Scalabriniano. Membro da Colegiada Nacional do Serviço Pastoral dos Migrantes (SPM) CNBB. Assistente 
das Migrações na Arquidiocese do Rio de Janeiro.

9 O conceito Mobilidade Humana em todo o texto se refere às pessoas forçadas a migrar por causas econômicas, climáticas, políticas ou de 
qualquer outra dimensão do sistema capitalista injusto. 
10 Bíblia de Jerusalém. Ed. Paulus, 2012, p. 49.
11 Idem, p.106.
12 Idem, p. 134, 272 e 288.
13 Idem, p. 1796.
14 Idem, p.  1316
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teológico por excelência. É neste lugar sagrado que o Deus Uno e Trino revela todo o seu cuidado, sua 

atenção e sobretudo sua justiça, misericórdia e compaixão. Podemos afirmar que no caminho do migrante 

sempre existe uma tenda com a arca de Deus e um Santuário com a Mãe que cuida dos filhos e filhas 

peregrinos e caminhantes neste mundo.

A CONTINUIDADE – Com a ressurreição e ascensão de Jesus, seus discípulos(as) continuaram 

sua missão, e uma vez mais encontramos e constatamos a confirmação da mesma caminhada rea-

lizada até então pelo Deus peregrino e migrante nos caminhos da vida. Nas cartas de Pedro e Paulo 

continuamente aparece esta confirmação e esta continuidade, e em todas as comunidades a Eklesia é a 

casa do sem casa, como espaço e lugar de acolhida, de segurança e, sobretudo, de solidariedade. 

Nas primeiras comunidades cristãs e de modo especial na II Carta de Pedro e nas de Paulo, 

encontramos uma preferência pelos pobres e pelos migrantes como continuação da revelação do 

Projeto de Deus na história. 

o MigrAnte no CorAçÃo dA igreJA e eM seus doCuMentos oFiCiAis

A Igreja sempre esteve ao lado do migrante desde o ano 333, com Santo Ambrósio acolhen-

do os refugiados da batalha de Adrianópolis, até os nossos dias, com os haitianos, latinos, africanos, 

orientais, palestinos, senegaleses...

Em 1904, o bem-aventurado João Batista Scalabrini propôs à Santa Sé a organização de uma 

estrutura oficial na Igreja Católica para o atendimento dos migrantes e refugiados, e em 1912 Pio X 

criou a primeira estrutura pastoral da Igreja a serviço dos migrantes, que serviu para o acompanha-

mento dos refugiados da Primeira Guerra Mundial. Em 1946, logo após a Segunda Guerra Mundial, 

Pio XII amplia e fortalece a estrutura existente.

Em 1951, nasce na Igreja Católica a Comissão Católica Internacional de Migrações (CCIM), um 

ano após a criação do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur) da Organiza-

ção das Nações Unidas (ONU) –1950. 

O Concílio Vaticano II situa-se, de maneira semelhante a outros eventos desta natureza, como 

ponto de chegada e ponto de partida. No que se refere ao passado, a Igreja sempre prestou atenção 

particular à migração, intervindo com ações concretas e pronunciamentos doutrinais ou diretrizes 

pastorais. Ao mesmo tempo em que sinalizava situações dramáticas, conseguia perceber nas migra-

ções a presença do misterioso plano de Deus. 

A Constituição Exul Familia (família dispersa) de 1952, de Pio XII, pode ser considerada um 

marco fundamental de uma longa caminhada da Igreja em relação a este fenômeno. Contudo, a visão 

eclesiológica dessa Encíclica necessita de aprofundamento e renovação. 

O Concílio Vaticano II oferece este novo horizonte eclesiológico, porém de forma dispersa. 

Será no período pós-conciliar que isso acontece, tomando as intuições do Concílio Vaticano II como 

um novo ponto de partida. Paulo VI retoma estas intuições com o motu proprio “Pastoralis Migra-

torum Cura”, de 1969 (Cuidado Pastoral dos Migrantes), a Congregação dos bispos com a Instru-

ção Nemo est (1969) e, em seguida, com o motu proprio 

“Apostolicae Caritatis” (1970), a partir do qual foi constitu-

ída a Pontifícia Comissão para a Pastoral dos Migrantes 

e Itinerantes.  

Seguindo as orientações do Concílio Vaticano 

II nas Conferências Latino-Americanas dos Bispos, em 

seus documentos oficiais o tema está presente (Medellín, 

Puebla, Santo Domingos e Aparecida).

Em 1965, cria-se o Apostolado para os Nômades; 

em 1967, nasce a Pastoral Nipo–Brasileira; e em 1968, a 

Pastoral. Rodoviária; em 1975, surge o documento “Evan-

gelii Nuntiandi”. 

Em 1978, a Igreja no Brasil lança o documento 

“A Igreja e a mobilidade humana”. Este documento e o 

grande êxodo nacional foram a causa e o motivo do lan-

çamento da primeira campanha da fraternidade sobre o 

tema das migrações em 1980, com o lema: “Para onde 

vais”? Desta iniciativa nacional nasce outro importante 

documento eclesial em 1983, o documento 37, “Pastoral 

das migrações”. 

Concomitantemente, a Igreja oficializa no seu 

Código de Direito Canônico dois importantes números 

sobre as migrações (518/158). Em 1985, a CNBB cria o 

Serviço Pastoral do Migrante (SPM) e o dia mundial do 

migrante, e João Paulo II, por ocasião do dia do migrante, 

escreve anualmente uma carta pastoral exclusiva para 

os migrantes. Em 1988, escreve o documento “Pastor 

bonus”, que define a missão dos bispos em relação ao 

cuidado com os migrantes. 

Logo após, em 1987, a Conferência Episcopal La-

tino-Americana (Celam) cria a primeira estrutura eclesial 

para o cuidado e o atendimento pastoral dos migrantes 

e itinerantes, o Secretariado de Pastoral da Mobilidade 

Humana (Sepmov). Enquanto isso, o Episcopado Brasilei-

ro lança o documento nº 54, “Migrações no Brasil – um 

desafio à pastoral”, e, ao mesmo tempo, em todas as suas 

sucessivas “Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora no 

Brasil” também o tema estava presente.  

Em 1992, a Igreja lança outro importante do-

cumento: “Os refugiados: um desafio à solidarieda-

de”. Alguns anos após, em 1996, a Igreja no Brasil 

cria uma estrutura específica, a Pastoral dos Brasi-

leiros no Exterior (PBE), com o objetivo de atender e 

cuidar dos mesmos. 

Em 1997, é publicada a Carta Apostólica “Stella 

Maris” sobre o Apostolado do Mar (Marinheiros e 

Agentes do Mar). Em 1998, também o Episcopado 

Latino-Americano, lança oficialmente o documento 

“Eclesia in America”, no qual aparece várias vezes o 

tema das migrações.

Em 2001, a Igreja lança o documento “Orienta-

ções sobre a Pastoral do Turismo”, e em 2003, no do-

cumento “Pastores gregis”, chama a atenção dos bispos 

sobre o tema das migrações e seu pastoreio. 

O Episcopado Brasileiro, atendendo ao cha-

mado do Papa, cria em 2006 o Setor de Mobilidade 

Humana (SMH), para coordenar, articular e fortalecer 

todas as pastorais que trabalham com o tema das mi-

grações no Brasil. 

Em 2004, o Pontifício Conselho dos Migrantes e 

Itinerantes lança “Erga migrantes caritas Christi” (A ca-

ridade de Cristo para com os migrantes), o documento 

mais importante depois do Concílio Vaticano II em re-

lação ao tema das migrações e ao cuidado para com os 

migrantes na Igreja.

João Paulo II e Bento XVI, em seus respectivos 

pontificados desde 1979, todos os anos dirigiram uma 

carta pastoral anual a toda a Igreja Católica, dando a co-

nhecer a realidade das migrações, iluminando-a com a 

palavra de Deus e chamando ao compromisso pela jus-

tiça, solidariedade e paz. 

O Papa Francisco, em 2013-2016, em seus pro-

nunciamentos e gestos proféticos, continua denunciando 

as causas injustas da migração forçada, revelando a ini-

ciativa divina de ir ao encontro das pessoas na história. 
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No seu magistério, ele atualiza os gestos de Jesus, tendo sempre como referência o Reino de 

Deus anunciado aos pobres, e continua chamando a todos para denunciar as leis e estruturas sociais 

injustas, no combate à globalização da indiferença e na promoção da cultura do encontro em vista 

da cidadania universal (ver os documentos EG. “Evangelii Gaudium” (2013) e LS. “Laudato Si” (2015). 

MigrAções hoJe e Alguns desAFios pArA todos nÓs 

Atualmente, podemos afirmar que toda cultura, grupo ou sociedade resultam de uma mis-

tura de paradoxos, possibilidades e contradições, e é desta mesma forma que se manifestam e 

expressam suas vivências e experiências individuais e sociais nos diferentes momentos históricos 

de sua existência.

Hoje, o vasto fenômeno migratório constitui, cada vez mais, um importante com-

ponente da interdependência crescente entre Estados e Nações que concorrem para 

definir o evento da globalização; esta abriu os mercados, mas não as fronteiras. Derru-

bou os limites para a livre circulação da informação e dos capitais, mas não, na mesma 

medida, para a livre circulação das pessoas. No entanto, as migrações atuais constituem 

o maior movimento de pessoas de todos os tempos, envolvendo mais de duzentos mi-

lhões de seres humanos. Nestas últimas décadas, tal fenômeno transformou-se em re-

alidade estrutural da sociedade contemporânea e constitui um problema cada vez mais 

complexo do ponto de vista social, cultural, político, religioso, econômico e pastoral; 15 

Um dos fenômenos mais importantes em nossos Países é o processo de mobi-

lidade humana, em sua dupla expressão de migração itinerância, em que milhões de 

pessoas migram, ou se veem forçadas a migrar dentro e fora de seus respectivos países. 

As causas são diversas e estão relacionadas com a situação econômica, a violência em 

suas diversas formas, a pobreza que afeta as pessoas e a falta de oportunidades para 

a pesquisa e o desenvolvimento profissional. 16

Nunca houve precedentes iguais ou semelhantes na história da humanidade, e hoje o mun-

do todo está em movimento. Por isso é que afirmamos que, quando o migrante se move, a história 

se move. Neste sentido, todos os níveis da vida humana estão em transformação, numa permanen-

te dinâmica de evolução, crescimento e desenvolvimento.  

Existem diferentes fluxos migratórios intrarregionais, para além das regiões, internamente 

nos diferentes países (migração interna) e para outros continentes. Todos os movimentos migra-

tórios são consequência de causas comuns, como a pobreza, conflitos armados (guerras e guerri-

lhas), mudanças climáticas, as economias que concentram cada vez mais capitais e riqueza e ao 

mesmo tempo excluem cada vez mais as pessoas e os trabalhadores(as). Além destas causas, 

podemos afirmar que as pessoas se movem pelos sonhos e esperanças de um futuro de paz, se-

gurança e dignidade para si e seus familiares. Por isso, 

todo migrante é um protagonista da história, um profeta 

da esperança e um agente social de transformação.

Os novos movimentos migratórios na região 

da América do Sul são de africanos, haitianos e re-

fugiados que fogem da violência da guerra e dos 

conflitos armados internos de vários países do 

Oriente Médio e da África, da China, e migrações 

limítrofes, especialmente dos países andinos (Co-

lômbia, Venezuela, Bolívia e Equador). 

O Brasil está atraindo uma migração especiali-

zada e definida por alguns estudiosos como migração 

seletiva, em que as empresas podem contratar mão de 

obra de qualquer país via consulados e Ministério do 

Trabalho e Emprego. Conforme as estatísticas, entra-

ram nos últimos anos no país cerca de 60 mil profis-

sionais por ano.    

Atualmente, os mais de 250 milhões de migran-

tes, os mais de 60 milhões de refugiados, sem contar 

os milhões de deslocados internos e regionais, consti-

tuem um evento dos mais desafiantes para as Igrejas, 

os governos, a sociedade civil e os organismos interna-

cionais, mediante respostas organizadas, coordenadas 

e articuladas e num trabalho em parcerias e em redes 

entre todos.

Não podemos esquecer também a migração 

interna, que continua sendo significativa, comple-

xa e massiva, com características de circularidade, 

de precariedade, e de modo especial se apresenta 

como uma migração vulnerável e temporária por 

causa das grandes obras, do agronegócio, do la-

tifúndio, da monocultura e da mão de obra barata 

para o capital, que cada vez mais concentra riqueza 

e ganhos por um lado e por outro exclui e descarta 

os trabalhadores dos direitos humanos e da produ-

ção. A Igreja continua atenta a esta presença amiga, 

profética e solidária junto aos migrantes internos 

e aos brasileiros que emigram para outros países 

com os mesmos sonhos e objetivos de toda pessoa 

forçada a migrar.

AColhidA, AssistÊnCiA e proMoçÃo huMAnA 

CoMo AçÃo dA igreJA no Mundo dA MoBilidA-

de huMAnA dA ArQuidioCese do rJ

Num encontro de migrantes, alguém pergun-

tou aos congoleses presentes: “Por que vocês vieram 

aqui?”. Um líder tomou a palavra e respondeu: “Esta-

mos aqui porque queremos viver”. Fiquei impressio-

nado com aquela resposta simples e profunda que 

revelou o sonho mais lindo que é salvar e defender 

a vida do ser humano obrigado a sair de sua terra. 

Neste contexto, a fuga se torna a opção e o gesto de 

resistência e de vida mais forte que pode existir. Por 

isso, o migrante sempre é um protagonista da história, 

um profeta da esperança e um agente social e políti-

co de transformação que, ao mesmo tempo, denuncia 

as causas injustas da migração forçada, anuncia um 

mundo novo possível mais justo e solidário, e celebra 

a esperança, a fé e o amor no caminho. 

Como já dissemos, o migrante e o refugiado 

hoje se revelam como um lugar teológico por ex-

celência para a missão da Igreja. Nesta perspectiva, 

podemos afirmar que a migração jamais é um pro-

blema, mas, sim, uma oportunidade. Ao movimento 

humano equivale o movimento das instituições para 

sua sobrevivência e renovação. “Os migrantes e refu-

giados não são um perigo, eles estão em perigo”, nos 

alertou o Papa Francisco. 

Para entendermos a Pastoral do Migrante, de-

vemos olhar a ação da Igreja de forma mais ampla e 

completa, partindo de sua missão:

15 Pontifício Conselho para a Pastoral dos Migrantes e Itinerantes. p. 14, n°4.
16 Idem. p. 42, 43, n° 73.
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Entre evangelização e promoção humana, desenvolvimento e libertação, existem 

de fato laços profundos: laços de ordem antropológica, dado que a pessoa que há de ser 

evangelizada não é um ser abstrato, mas é um ser condicionado pelo conjunto dos pro-

blemas sociais e econômicos; laços de ordem teológica, porque não se pode dissociar o 

Plano da criação do Plano da redenção, um e outro abrangem situações bem concretas 

de injustiça que deve ser combatida e da justiça a ser restaurada. 

Esta Pastoral se traduz e se atualiza nas regiões, dioceses e paróquias conforme seu contex-

to, suas necessidades e suas próprias realidades.

Especificamente, como podemos definir a Pastoral na Igreja?

É a ação global, organizada e articulada no mundo. Ação que nasce dos apelos da realidade 

iluminada pelo Evangelho. 

Especificamente, como podemos definir a Pastoral do Migrante? 

É a ação específica da igreja a serviço das pessoas que migram por diferentes causas e necessi-

tam de acolhida, assistência, promoção humana e acompanhamento espiritual.  

Esta ação geral, organizada, coordenada e articulada da Igreja Católica no mundo se ex-

pressa nas seguintes dimensões conforme o organograma do Pontifício Conselho dos Migrantes e 

Itinerantes (ver organograma a seguir).

17 Exortação Apostólica Evangelii Nuntiandi, n° 31.

pontiFÍCio Conselho dA pAstorAl pArA os 
MigrAntes e os itinerAntes

“Eu era migrante e vocês me acolheram” MT. 25,35

PASTORAL DA MOBILIDADE HUMANA
Ação Geral, organizada, coordenada e articulada da Igreja Católica nos Países

APOSTOLADO
DO MAR

PASTORAL do  
mundo do TURISMO

PASTORAL 
MIGRATÓRIA

PASTORAL DOS 
ITINERANTES

•	 Homens	e	mulheres	
que trabalham no 
comércio marítimo

•	 Pescadores	artesanais	
e industriais

•	 Trabalhadores	dos	
Portos

•	 Aposentados
•	 Passageiros	das	águas

•	 Turistas
•	 Trabalhadores
•	 Comunidade	de	origem	

e destino do turismo
•	 Peregrinos	de	

Santuários

•	 Migrantes
•	 Imigrantes
•	 Emigrantes
•	 Migrantes	internos,	em	

trânsito, temporários, 
retornados, traficados.

•	 Refugiados

•	 Trabalhadores	do	setor	
de transnporte (carga e 
passageiro)

•	 Circenses	(circo,	festas	
artesãn)

•	 Ciganos

diMensões CoMpleMentAres dA  

pAstorAl do MigrAnte 

•	 ACOLHIDA,	ESCUTA,	ASSISTÊNCIA	E	PROMOÇÃO	

HUMANA nos ambientes e espaços da mobilidade 

humana como AÇÃO DE IGREJA; 

•	 ACOMPANHAMENTO,	 VISITAÇÃO	 E	 CUIDADO	

ESPIRITUAL (devoções marianas, religiosidade, 

missões, ecumenismo, diálogo inter-religioso, sacra-

mentos, evangelização, mística, formação);

•	 INCIDÊNCIA	POLÍTICA,	SOCIAL	E	ECLESIAL	(polí-

ticas públicas, leis de migrações, anistias, ações ecle-

siais, campanhas, documentação, atividades, proje-

tos, estruturas, recursos);

•	 FORMAÇÃO,	 ORGANIZAÇÃO,	 ARTICULAÇÃO	 em	

parcerias e redes;

•	 CONSTRUÇÃO	COLETIVA	E	COORDENAÇÃO	CO-

LEGIADA como metodologia e pedagogia da pasto-

ral do migrante;

•	 FESTA,	 IDENTIDADE	 E	 INTEGRAÇÃO	 (encontros,	

espaços, oportunidades, possibilidades para conser-

var as raízes culturais e, ao mesmo tempo, o enri-

quecimento das identidades de origem e destino);

•	 AVALIAÇÃO	 E	 PROGRAMAÇÃO	 PERMANENTE	

NA CAMINHADA (encontros e reuniões periódi-

cas para avaliar, celebrar e programas as ativida-

des pastorais e litúrgicas).

pArÓQuiAs, CongregAções religiosAs, 

pAstorAis... sensÍVeis e solidÁrios À 

reAlidAde dA MoBilidAde huMAnA nA CidAde  

Muitas congregações religiosas femininas e mas-

culinas – jesuítas, franciscanos, cabrinianas, salesianos, 

scalabrinianos – desde que chegaram à Arquidiocese, 

sempre estiveram atentas e sensíveis à presença dos 

migrantes, marinheiros e refugiados.  Também quanto à 

migração interna existem várias “Comunidades de Vida”, 

que se dedicam a acolher, orientar e acompanhar os que 

mais sofrem nas ruas, as crianças abandonadas, doentes, 

presos e pessoas idosas que, em sua grande maioria, são 

migrantes internos de diferentes estados do Brasil.

A Cáritas Arquidiocesana recentemente cele-

brou 40 anos de história junto com os refugiados como 

presença de Igreja no Rio de Janeiro. 

As “Paróquias Pessoais” acolhem e acompa-

nham as diferentes comunidades étnicas que chegam, 

e celebram em seus respectivos idiomas (alemão, po-

lonês, francês, inglês, italiano, espanhol), num gesto de 

acolhida e valorização dessas culturas. Várias outras 

Paróquias Territoriais também celebram em diferentes 

idiomas, possibilitando a participação dos turistas.

Gostaria de destacar a presença da família reli-

giosa dos scalabrinianos, com seu carisma no serviço 

junto aos migrantes, refugiados e marinheiros através 

da Pastoral do Migrante na Paróquia de Santa Cecília 

e São Pio X, no bairro de Botafogo, e do Apostolado do 

Mar, no Porto do Rio. 

Um destaque às paróquias São João Batista, em 

Botafogo, e Santo Antônio, em Brás de Pina, pelo impor-

tante trabalho de acolhida, acompanhamento e aloja-

mento aos refugiados em parceria com a Cáritas.

Outro lindo e importante trabalho com a migração 

interna é desenvolvido em inúmeras paróquias e comu-

nidades da Arquidiocese. Destacamos as seguintes pa-

róquias: São João Batista, de Jacarepaguá, São Cristóvão, 

junto à feira nordestina, Santuário São Paulo Apóstolo, 

em Bonsucesso, N. S. Aparecida, na Ilha do Governador, 

Nossa Senhora de Copacabana, na acolhida aos bolivia-

nos, Santa Terezinha do Menino Jesus, com os peruanos, 

a Antiga Igreja da Sé, com os paraguaios. 

Existe também um trabalho muito importante 

da família religiosa vicentina nas rodovias federais que 

cruzam o estado, através da Pastoral da Estrada. Os 

missionários vicentinos celebram e acompanham os 

motoristas e suas famílias em mais de 1.500 postos de 

gasolina no país. 
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Não podemos nos esquecer do importante trabalho na maioria das paróquias em relação à 

migração interna. Esta atenção se realiza de forma direta em algumas paróquias com a atenção, 

celebração e acolhida aos diferentes grupos culturais, e em outras de forma indireta, com todas 

as pessoas dos diferentes estados que nelas residem e delas participam. A migração interna está 

presente em todas as comunidades da Arquidiocese.

Podemos afirmar que na Arquidiocese do Rio de Janeiro existem muitos serviços, ações, 

atividades, espaços comunitários e, de modo especial, paróquias, comunidades e pessoas sensíveis 

e solidárias aos migrantes, trabalhadores do mar, do turismo e refugiados, porém ainda de forma 

muito fragmentada e descoordenada. O grande desafio é organizar e coordenar todo este imenso 

e lindo trabalho que existe como ação de Igreja na Arquidiocese e que se define como Pastoral da 

Mobilidade Humana conforme o gráfico anterior, atual organograma da Igreja Católica presente e 

atuando no mundo.

seMAnA e diA nACionAl do MigrAnte, dAs gentes do MAr e do reFugiAdo

A ação mais importante é a celebração da semana e do dia do refugiado e do migrante, no 

mês de junho. Toda a Igreja no Brasil celebra, divulga, sensibiliza e realiza ações de incidência na 

Igreja, na sociedade civil e nos governos no sentido de assumirmos juntos o tema das migrações e 

do refúgio para combatermos as causas e consequências das migrações forçadas. 

desAFios e esperAnçAs no Mundo dA MoBilidAde huMAnA

•	 Acolhida	e	assistência	imediata	aos	que	batem	a	nossa	porta;

•	 Espaços	de	acolhida	e	alojamento;

•	 Formação	permanente	para	agentes	de	pastoral	e	mediadores;

•	 Celebração	e	divulgação	de	semana	e	do	dia	nacional	do	migrante	e	do	refugiado	na	

sociedade, nas comunidades e paróquias;

•	 Incidência	política	para	anistias,	uma	nova	lei	de	migrações	e	políticas	migratórias;

•	 Denúncia,	através	da	mídia	e	de	outros	meios,	das	causas	e	consequências	injustas	das	

migrações forçadas;

•	 Formação	da	equipe	da	Pastoral	da	Mobilidade	Humana	(PMH);	

•	 Fortalecimento	das	identidades	e	integração,	possibilitando	e	favorecendo	 

espaços de encontros;

•	 Apoio	a	campanhas	de	sensibilização	e	de	solidariedade;

•	 Atenção	especial	a	todo	tipo	de	violência	e	agressão	à	vida	dos	migrantes	e	 

refugiados que residem nas paróquias e 

comunidades;  

•	 Trabalhar	de	forma	ecumênica	e	no	diálogo	inter-

religioso;

•	 Trabalho	local	com	um	pensar	global	em	relação	

ao tema;

•	 Fortalecer	e	possibilitar	a	organização	dos	

próprios migrantes e refugiados a fim de garantir a 

cidadania universal;

•	 Como	organizar	a	demanda	espontânea	do	

cotidiano a fim de termos tempo para a reflexão 

da ação pastoral, sermos agentes mediadores e 

atuarmos junto ao governo, à sociedade e à Igreja, 

garantindo cidadania plena para todos;

•	 Documentos	abundam	e	sobram;	ações,	recursos	

e estruturas a serviço dos migrantes carecem e 

faltam; 

•	 Estudos	e	pesquisas	se	multiplicam;	melhorias	e	

mudanças em favor dos migrantes são precárias e 

poucas;

•	 Convenções,	leis,	acordos	existem	por	todo	lado,	

mas políticas de migração são raras e não há 

vontade política;

•	 Medos,	preconceitos,	sensacionalismos,	

fundamentalismos, muros, fronteiras se fortalecem, 

enquanto pontes, solidariedade, diálogo, respeito se 

debilitam e estão se enfraquecendo;

•	 Gestos	proféticos,	solidários,	lutas,	iniciativas	de	

atenção e cuidado ao migrante também existem 

em muitos lugares. Temos, porém que aprender a 

administrar as demandas espontâneas do cotidiano 

que nos sufocam e nos cansam sem nos deixar 

tempo para fortalecer a incidência e a eficácia do 

nosso trabalho;

•	 A	organização	dos	migrantes	deve	ser	fortalecida;

•	 Uma	igreja	acolhedora,	misericordiosa	e	

servidora sempre será salvífica ou, então, será 

idolátrica de si mesma.

AlguMAs diMensões dA pAstorAl do 

MigrAnte pArA reFleXÃo

•	Só	construiremos	um	mundo	 justo	e	 fraterno	

com respeito às diferenças;

•	 A	 tolerância	 não	 é	 suficiente;	 é	 necessário	

e urgente o relacionamento intercultural e o diálogo 

inter-religioso; 

•	Ninguém	pode	roubar	ou	aprisionar	a	fé,	o	so-

nho, a liberdade e a esperança de alguém;

•	Para	o	migrante,	a	pátria	é	a	terra	que	lhe	dá	o	

pão, a acolhida e o trabalho (Scalabrini);

•	O	 trabalho	como	direito	universal	é	de	 todos,	

ninguém está roubando de ninguém;  

•	A	política	é	a	melhor	forma	da	caridade,	porque	

trabalha com o bem comum (Francisco);                                                                           

•	 Quando	 os	 migrantes	 se	 movem,	 mo-

vem a história ; 

•	 Somos	 diferentes	 sim,	 porém	 não	 podemos	

ser desiguais em dignidade e oportunidades, porque 

nenhum ser humano é ilegal.

E agora, Maria e José? Eu, você, nós, o que 

estamos fazendo, o que podemos e o que devemos 

fazer como pessoa, comunidade e sociedade junto 

com as pessoas obrigadas, forçadas a sair de sua 

terra para buscar segurança, paz, pão, acolhida e 

dignidade em novos ambientes?
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CONCLUSÃO

As migrações e os migrantes revelam uma dupla crise mundial, a ecológica e a social, e 

anunciam a necessidade do cuidado responsável urgente da nossa casa comum, o planeta, e a 

urgente reconstrução de um mundo novo possível, sustentável, humano, justo e solidário. Eles são 

protagonistas, agentes e profetas de uma nova história. 

A esperança não é a consequência de uma ação, é ação. Atue para poder esperar.
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o MArCo norMAtiVo MigrAtÓrio no BrAsil
Alexandre de Mendonça Lima Tolipan

Carolina Genovez Parreira

introduçÃo

A migração sempre foi um tema muito importante, tendo em vista que possibilitou não só o 

povoamento do território, mas também a criação e o desenvolvimento de muitos povos e culturas.

Porém, com o passar do tempo, foram sendo impostas cada vez mais barreiras, tanto fí-

sicas como, principalmente legais, para a mobilidade humana. Se, de um lado, a globalização e a 

modernização dos meios de transporte e comunicação facilitaram o deslocamento de pessoas no 

espaço territorial, os Estados, por seu turno, tentam frear esses fluxos por meio de leis cada vez 

mais restritivas e que não reconhecem direitos para os imigrantes.

O presente trabalho tem como objetivo analisar, por meio de uma revisão de normas nacio-

nais e internacionais, o marco jurídico que rege a imigração no Brasil.

o estAtuto do estrAngeiro

Durante o regime militar de João Figueiredo, em 19 de agosto de 1980, foi promulgada a Lei 

6.815, conhecida como o Estatuto do Estrangeiro. Essa lei foi criada em um período de baixa imi-

gração para o país, que se encontrava em um regime ditatorial, porém com alto nível de emigração 

de brasileiros para outros países.

O Estatuto do Estrangeiro restringe a sua aplicação, segundo o seu art. 2º, à segurança na-

cional, à organização institucional, aos interesses políticos, socioeconômicos e culturais do Brasil, 

bem como à defesa do trabalhador nacional.

Essa lei estabelece as condições de admissão e 

saída de estrangeiros do território nacional, assim como 

os impedimentos que se aplicam a eles. 

Sobre a admissão de estrangeiros, as autorida-

des consulares e policiais na fronteira têm o poder dis-

cricionário de determinar quem pode ser admitido ou 

não. Deve-se mencionar que cidadãos de muitos paí-

ses não precisam do visto brasileiro para entrar no país 

para fins de turismo, já que o Brasil mantém acordos de 

reciprocidade com essas nações.

O visto é mera expectativa de direito e não ga-

rante a entrada do seu portador no território nacional, 

já que o policial na fronteira tem o poder discricioná-

rio de não admitir estrangeiros. O visto não poderá ser 

concedido a menores de 18 anos desacompanhados 

do responsável legal ou sem sua autorização expressa; 

a pessoa considerada nociva à ordem pública ou aos 

interesses nacionais; a pessoa anteriormente expulsa 

do país, salvo se a expulsão tiver sido revogada; a con-

denado ou processado em outro país por crime doloso, 

passível de extradição segundo a lei brasileira; e a qual-

quer pessoa que não satisfaça as condições de saúde 

estabelecidas pelo Ministério da Saúde. Segundo a lei, o 

visto é uma permissão individual, embora sua conces-

são possa se estender aos dependentes legais do re-

querente, desde que não estejam impedidos de receber 

o visto pelos motivos aqui mencionados. 

Os vistos podem ser de trânsito, de turista, tem-

porário, permanente, de cortesia, oficial e diplomático. 

O visto de trânsito é concedido a quem viaja para outro 

país e tem que fazer escala no Brasil. Ele é válido para 

uma só entrada, e a estadia não pode ultrapassar dez 

dias, improrrogáveis. Para sua concessão, o estrangeiro 

deverá apresentar o bilhete de viagem para o país de 

destino.

Já o visto de turista é concedido àquele que ve-

nha ao Brasil em caráter recreativo ou de visita, não 

tendo finalidade imigratória, nem intenção de exercer 

atividade remuneratória. O prazo de estada do turista é 

de 90 dias por ano, podendo ser prorrogado por igual 

período, a critério do Ministério da Justiça. O prazo de 

validade do visto de turista será de cinco anos, fixado 

pelo Ministério das Relações Exteriores, segundo crité-

rios de reciprocidade, e proporcionará múltiplas entra-

das no país.

O visto temporário, por sua vez, é concedido ao 

estrangeiro que venha por um período longo, determi-

nado e com objetivo específico, como viagem cultural, 

missões de estudo, viagens de negócios, nas condições 

de artista ou desportista, estudante, cientista, professor, 

técnico ou profissional de outra categoria, sob regime 

de contrato ou a serviço do governo brasileiro, nas con-

dições de correspondente de jornal, revista, rádio, tele-

visão ou agência noticiosa estrangeira, na condição de 

ministro de confissão religiosa ou membro de instituto 

de vida consagrada e de congregação ou ordem reli-

giosa, ressaltando que estes devem vir exercer suas 

funções de ministro. Seu prazo depende do objetivo da 

viagem: no caso de viagem de negócios e de artista ou 

desportista, o prazo de estada no país será de 90 dias; 

para os ministros de confissão religiosa, o prazo de es-

tada é de um ano; para os estudantes, o prazo de esta-

da é de um ano, prorrogável mediante aproveitamento 

escolar e matrícula; para as viagens culturais ou mis-

sões de estudos, nas condições de cientista, professor, 

correspondente de jornal, revista, televisão ou agência 

de notícias estrangeira, o prazo de estada será o corres-

pondente à duração da missão ou do contrato.

Os vistos de cortesia, oficial e diplomático são 

concedidos pelo Ministério das Relações Exteriores. O 

de cortesia se destina a autoridades de país onde se en-

contra missão diplomática ou repartição consular bra-

sileira e que esteja em viagem não oficial ao Brasil, para 

visitas por prazo não superior a 90 dias. Já o visto oficial 

é concedido a autoridades e funcionários estrangeiros 

ou de organismos internacionais que viajem ao Brasil 

em missão oficial. O diplomático é para autoridades e 
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funcionários estrangeiros de nível diplomático e de organismo internacional que viajem ao Brasil 

em missão oficial. A lei estabelece que o estrangeiro que portar um desses vistos não poderá 

exercer atividade remunerada, salvo em favor do seu país de origem. Todos esses vistos possuem 

prazo de 90 dias improrrogáveis (CAHALI, 2012).

Por fim, o visto permanente será concedido ao estrangeiro que pretende fixar sua residência 

definitivamente no Brasil. A concessão do visto poderá ficar condicionada, por um prazo de cinco 

anos, ao exercício de atividade certa e à fixação em região determinada do país.

O Estatuto também dispõe sobre a naturalização, instituindo que para a sua concessão é 

necessário o período de residência mínimo de quatro anos contínuos, ressaltados os períodos es-

peciais dispostos na Constituição, além de o estrangeiro dever ser registrado como permanente 

no Brasil; ler e escrever em língua portuguesa; exercer profissão ou possuir bens suficientes para 

a manutenção própria e da família; bom procedimento; inexistência de denúncia, pronúncia ou 

condenação no Brasil ou no exterior por crime doloso a que seja cominada pena mínima de prisão, 

abstratamente considerada, superior a um ano; e boa saúde. O período de residência mínima pode 

ser reduzido a até um ano se o estrangeiro tiver filho ou cônjuge brasileiro, houver prestado ou pu-

der prestar serviços relevantes ao Brasil; recomendar-se por sua capacidade profissional, científica 

ou artística (BATISTA et al., 2012).

Sobre as medidas de retirada compulsória de estrangeiro do país, o Estatuto regula os ins-

titutos da extradição, expulsão e deportação. A extradição é a entrega do estrangeiro acusado ou 

reconhecido culpado de uma infração cometida em território estrangeiro, a fim de que seja pro-

cessado ou para a execução de uma pena. A extradição não pode ser concedida quando se tratar 

de brasileiro nato ou naturalizado, quando este último não tenha cometido crime comum antes da 

naturalização ou se tratar de crime de tráfico.

Já a expulsão é a retirada do estrangeiro que, de qualquer forma, atentar contra a segurança 

nacional, a ordem política ou social, a tranquilidade ou moralidade pública e a economia. O estran-

geiro expulso não pode voltar ao país enquanto vigorar o decreto que determinou a sua expulsão. 

Não pode ser expulso o estrangeiro que tenha cônjuge brasileiro de quem não tenha se separado 

de direito ou de fato ou filho brasileiro que dependa do estrangeiro.

A deportação consiste na saída do estrangeiro do território brasileiro quando nele tenha 

entrado clandestinamente ou caso nele permaneça em situação de irregularidade. O estrangeiro 

deportado poderá voltar quando regularizar sua situação.

Os direitos e deveres do estrangeiro se encontram no Título X do Estatuto, sendo que o art. 

94 dispõe: “O estrangeiro residente no Brasil goza de todos os direitos reconhecidos aos brasileiros, 

nos termos da Constituição e das leis”.

O art. 106 apresenta os impedimentos a que se submetem os estrangeiros, como não poder 

ser proprietário, comandante ou armador de navio nacional, embora possa ter embarcação de ban-

deira estrangeira em serviço ou em trânsito no Brasil. 

É vedada ainda a propriedade de empresas jornalísti-

cas, de empresas de televisão e de radiodifusão, bem 

como ser sócio ou acionista de sociedade proprietária 

dessas empresas, além de não poder ser seu responsá-

vel, orientador intelectual ou administrativo e não poder 

possuir, manter ou operar, mesmo como amador, apa-

relho de radiodifusão, de radiotelegrafia e similar. Nesse 

sentido, também estabelece o artigo 222 da Constitui-

ção Federal:

Art. 222. A propriedade de empresa 

jornalística e de radiodifusão sonora e de 

sons e imagens é privativa de brasileiros na-

tos ou naturalizados há mais de dez anos, ou 

de pessoas jurídicas constituídas sob as leis 

brasileiras e que tenham sede no País. (Re-

dação dada pela Emenda Constitucional nº 

36, de 2002)

§ 1º Em qualquer caso, pelo menos 

setenta por cento do capital total e do capi-

tal votante das empresas jornalísticas e de 

radiodifusão sonora e de sons e imagens 

deverá pertencer, direta ou indiretamente, a 

brasileiros natos ou naturalizados há mais de 

dez anos, que exercerão obrigatoriamente a 

gestão das atividades e estabelecerão o con-

teúdo da programação.

Os estrangeiros não podem, ainda, obter con-

cessão ou autorização para a pesquisa, exploração e 

aproveitamento das jazidas, minas e demais recursos 

minerais e dos potenciais de energia hidráulica. Por ou-

tro lado, a Lei 9.478, de 1997, possibilitou às empresas 

petrolíferas estrangeiras, controladas e presididas por 

estrangeiros o acesso a reservas de petróleo. Tampou-

co pode ser proprietário ou explorador de aeronave bra-

sileira, ressalvado o disposto na legislação específica. 

Também é proibido ser corretor de navios, de fundos 

públicos, leiloeiro e despachante aduaneiro, ser prático 

de barras, portos, rios, lagos e canais e prestar assistên-

cia religiosa às Forças Armadas e auxiliares, e também 

aos estabelecimentos de internação coletiva.

Por último, é proibida também ao estrangeiro 

a participação na administração ou representação de 

sindicato ou associação profissional, bem como de 

entidade fiscalizadora do exercício de profissão regu-

lamentada. Deve-se mencionar, ainda, que o art. 190 da 

Constituição Federal impede o estrangeiro de adquirir 

ou arrendar propriedade rural.

Aos portugueses residentes regularmente no 

país só é proibido assumir a responsabilidade e a orien-

tação intelectual e administrativa das empresas jorna-

lísticas, de televisão e de radiodifusão, ser proprietário, 

armador ou comandante de navio nacional e prestar 

assistência religiosa às Forças Armadas e auxiliares. Os 

outros impedimentos contidos no art. 106 não alcan-

çam o português.

O art. 107 do Estatuto e o art. 14 da Constituição 

da República negam direitos políticos aos imigrantes, 

não podendo os estrangeiros votar ou se candidatar a 

cargo público, além de não poderem organizar, criar ou 

manter qualquer organização de caráter político. Essa 

restrição não é aplicada ao português, conforme o pa-

rágrafo único do art. 107.

proJetos de lei 5.655 e 2.516/2015

O Estatuto do Estrangeiro está, no entanto, de-

fasado desde a promulgação da Constituição de 1988, 

pois, sendo uma lei de cunho democrático, as premis-

sas básicas do Estatuto, como a defesa da segurança 

nacional, estão em confronto direto com os preceitos 

constitucionais e em especial com o art. 5º desta.

Existem, no momento, dois projetos de lei em 

tramitação que visam à criação de um novo Estatuto 

do Estrangeiro. O primeiro é o Projeto de Lei 5.655/09, 

proposto pelo Ministério da Justiça e que mantém como 
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objetivos a defesa da segurança nacional e a busca por 

mão de obra especializada. Ele apresenta diversos re-

trocessos quanto aos direitos dos imigrantes, como a 

necessidade de autorização prévia para atuarem em 

regiões consideradas estratégicas, como a Amazônia 

Legal, além da proibição de possuírem empresas de vi-

gilância e terras em regiões de fronteira. 

O projeto também aumenta o prazo de residên-

cia mínima para a concessão de naturalização de qua-

tro anos para dez anos. Esse prazo pode ser reduzido 

para cinco anos se o requerente tiver filho ou cônjuge 

brasileiro, se for filho de brasileiro ou se for natural de 

um país integrante do Mercosul.

A proposta também apresenta alguns avanços, 

como permitir que os estrangeiros participem de ad-

ministração de sindicatos, de associações profissionais 

e de entidades fiscalizadoras do exercício de profissões 

regulamentadas. 

Já o Projeto de Lei 2.516/2015, de autoria do se-

nador Aloysio Nunes (PSDB/SP), visa a uma mudan-

ça no tratamento concedido aos imigrantes no país, 

respeitando as garantias fundamentais constantes na 

Carta Magna e nos instrumentos internacionais sobre 

direitos humanos. O projeto tem como base um ante-

projeto criado por uma Comissão de Especialistas, ins-

tituída pelo Ministério da Justiça e que foi composta por 

acadêmicos do campo das migrações e por membros 

do governo que trabalham com a temática. O texto do 

anteprojeto representava um avanço para a política mi-

gratória brasileira, porém não foi integrado completa-

mente ao projeto de lei, deixando de fora muitos pontos 

que eram demandas dos imigrantes e da sociedade ci-

vil, como, por exemplo, a criação de uma Autoridade Mi-

gratória, que teria a atribuição de tratar os assuntos re-

lacionados à migração, que hoje cabe à Polícia Federal. 

Porém, mesmo assim, o projeto representa um 

avanço em matéria de legislação migratória ao garantir 

expressamente um rol de direitos para os imigrantes, a 

muitos dos quais os estrangeiros no país têm dificulda-

de de acesso, como abertura de conta bancária, direito 

de associação, inclusive sindical e de reunião para fins 

pacíficos.

Além disso, essa lei estabelece direitos aos bra-

sileiros no exterior, que ainda não possuem situação 

normatizada, embora representem um número bem 

expressivo.

Em 2015, foi criada para sua análise uma Comis-

são Especial da Câmara de Deputados, que emitiu, em 

2016, um relatório favorável a sua aprovação. O proje-

to de lei deve seguir para votação na Câmara, já tendo 

sido aprovado no Senado Federal.

resoluções do Conselho nACionAl de 

iMigrAçÃo (Cnig)

O CNIg  é o órgão responsável por coordenar 

as atividades de imigração no país, criando resoluções, 

quando necessário, que regulem os casos específicos 

de concessão de visto. Vale ressaltar que o CNIg não 

pode criar novas leis, somente normatizar os procedi-

mentos específicos dos casos dispostos no Estatuto do 

Estrangeiro. Está ligado ao Ministério do Trabalho e Em-

prego (MTE), o que, como visto anteriormente, confirma 

a ilusão da imigração como um fenômeno trabalhista. 

Sua composição é tripartite , ou seja, em seu colegiado 

há representantes do governo, empregadores e trabalhadores , nomeados por portaria expedida 

pelo MTE. Também faz parte do colegiado a comunidade científica e tecnológica, representada 

pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) .

Existem 56 resoluções normativas em vigor que regulam diversos assuntos, como a ques-

tão dos vistos por questões humanitárias  e a possibilidade de concessão de visto de permanência 

a refugiados que se encontrem no país há mais de quatro anos. Para fins deste trabalho, as reso-

luções mais importantes, e, por isso, mencionadas especificamente, serão as que versam sobre a 

concessão de visto para trabalhadores estrangeiros.

A Resolução Normativa nº 35, de 1999, dispõe sobre os requisitos de concessão de visto 

para trabalhadores estrangeiros a serviço do governo brasileiro (art. 13, V do Estatuto do Estran-

geiro), que deve ser solicitado mediante contrato, convênio ou em decorrência de ato internacional 

de que o Brasil seja parte, sendo que o visto concedido a esses trabalhadores será temporário, 

podendo ser prorrogado conforme a duração do contrato de trabalho.

Já a Resolução Normativa nº 69, de 2006, regula a entrada de artistas e desportistas que 

vêm ao país para participar de eventos determinados sem vínculo empregatício, porém com remu-

neração. Aqueles que venham participar de espetáculos específicos, sem remuneração, poderão 

receber o visto de turista (que não permite a realização de atividade remunerada).

A Resolução Normativa nº 84, de 2008, disciplina os vistos para investidores estrangeiros, 

que ficarão condicionados à comprovação de investimento igual ou superior a R$ 150.000,00, sen-

do analisado também o interesse social do investimento, a criação de empregos e a assimilação 

de tecnologia.

Sobre a concessão de vistos temporários para trabalhador estrangeiro, a Resolução nº 99, 

de 2012, dispõe que será examinada, no pedido de visto, a compatibilidade entre a qualificação e a 

18 O CNIg foi criado pelo Estatuto do Estrangeiro e tem suas atribuições definidas pelo Decreto nº 840/1993.
19 Segundo BOUCINHAS FILHO e BARBAS, a razão de a composição do CNIg ser tripartite é por ser semelhante à da OIT, o que garante que os 
representantes do governo, trabalhadores e empregadores possam discutir estando em um mesmo nível. (2013:39)

20 O governo é representado pelo: Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério da Justiça, Ministério das Relações Exteri-
ores, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ministério da Saúde,  Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Ministério da Educação, Ministério do Turismo.
Os trabalhadores são representados pela: Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, Central Única dos Tra-
balhadores, Força Sindical, União Geral dos Trabalhadores, Central Geral dos Trabalhadores do Brasil.
Os empregadores são representados pela: Confederação Nacional da Indústria, Confederação Nacional de Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Confederação Nacional do Transporte e 
Confederação Nacional das Instituições Financeiras.
21 Ainda fazem parte do CNIg como observadores: Agência Brasileira de Inteligência, Departamento da Polícia Federal, 
Advocacia Geral da União, Defensoria Pública da União, Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Secre-
taria dos Direitos Humanos da Presidência da República, Secretaria de Políticas de Previdência Social, Organização Inter-
nacional para as Migrações, Organização Internacional do Trabalho, Instituto Migrações e Direitos Humanos, Secretaria de 
Políticas para as Mulheres da Presidência da República, Comissão Nacional para População e Desenvolvimento.
22 Os haitianos que estão saindo de seu país pela grave crise econômica, agravada pelos desastres naturais que 
ocorreram, não têm direito ao Estatuto do Refugiado, porém o governo brasileiro entendeu que se  trata de questão 
humanitária e fornece vistos com essa justificativa.
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experiência profissional do estrangeiro, assim como a atividade que virá exercer no país. A qualifi-

cação profissional pode ser comprovada por meio de:

I – escolaridade mínima de nove anos e experiência de dois anos em ocupação que não exija 

nível superior; ou

II – experiência de um ano no exercício de profissão de nível superior, contando esse prazo da 

conclusão do curso de graduação que o habilitou a esse exercício; ou

III – conclusão de curso de pós-graduação, com no mínimo 360 horas, ou de mestrado ou grau 

superior compatível com a atividade que irá desempenhar; ou

IV – experiência de três anos no exercício de profissão cuja atividade artística ou cultural 

independa de formação escolar.

Essa comprovação não será necessária para trabalhador proveniente de país sul-americano, 

tendo em vista os acordos regionais existentes, que visam facilitar a entrada de imigrantes dessa 

região, embora para concessão de visto permanente eles necessitem de comprovação de trabalho 

regular, de acordo com o Acordo de Livre Residência do Mercosul.

Essa modalidade de visto poderá ser transformada em permanente, porém deve ser anali-

sada a continuidade da necessidade do trabalho do estrangeiro no Brasil, respeitado o interesse do 

trabalhador brasileiro.

Por fim, vale mencionar a Resolução Normativa nº 36, de 1999, que disciplina a reunião 

familiar, que poderá ser concedida a familiar (ascendentes, descendentes e cônjuges) que possua 

relação de dependência com cidadão brasileiro ou estrangeiro com visto temporário ou perma-

nente. Estão incluídos na reunificação familiar, pela Resolução nº 77 do CNIg, os companheiros, 

independentemente do gênero. Quando se tratar de estrangeiro com visto temporário, a reunião 

familiar só será concedida quando a estada for superior a seis meses, e, nesse caso, o familiar não 

poderá exercer atividade remunerada. Além disso, poderá ser concedido o visto permanente ao 

estrangeiro que tiver filho brasileiro dele dependente.

ConVenções e ACordos internACionAis

Embora seja um fenômeno mundial, a migração é pouco regulada por tratados e conven-

ções. Na verdade, esses instrumentos internacionais concedem poucos direitos aos imigrantes 

voluntários, diferentemente do que acontece com os refugiados, que têm seu status previsto na 

Convenção sobre o Estatuto do Refugiado de 1951 e no Protocolo Adicional de 1967, que lhes ga-

rante uma gama de direitos que devem ser respeitados mesmo quando o Estado não reconhece a 

sua condição de refugiado, como é o caso do principio do non refoulement (não devolução). 

Existem, porém, alguns acordos regionais de extrema importância para os imigrantes, espe-

cialmente no âmbito do Mercosul, como o Acordo sobre Residência para Nacionais dos Estados 

Partes do Mercosul, Bolívia e Chile, assinado em 6 de dezembro de 2002 e promulgado pelo Decreto 

nº 6.975, de 7 de outubro de 2009. Ele garante que os 

cidadãos de quaisquer países do Mercosul, natos ou na-

turalizados há pelo menos cinco anos, terão direito a um 

processo simplificado na obtenção de residência tempo-

rária por até dois anos em outro país do bloco, sem ne-

cessidade de vistos, podendo esta permissão provisória 

se transformar em residência permanente com a mera 

comprovação de meios de vida lícitos (trabalho formal) 

para o sustento próprio e familiar.

Além disso, o acordo garante, na esfera trabalhista, 

igualdade na aplicação da legislação, além do compro-

misso de cumprir acordos de reciprocidade em matéria 

previdenciária, sendo que a migração forçada trará con-

sequências aos empregadores, mas não afetará os direi-

tos desses migrantes. Na esfera educacional, o acordo 

coloca os filhos dos imigrantes em igualdade de condi-

ções com os nacionais do país de recepção, devendo o 

Estado prover educação gratuita para as crianças, além 

da regularidade da condição de residência no país.

Vale ressaltar que o acordo visa à reunificação 

familiar, dispondo que os Estados partes devem conce-

der aos membros da família dependentes do imigrante 

autorização de residência idêntica à dele. As exigências 

para obter essa residência temporária são passaporte 

válido, certidão de nascimento, certidão negativa de an-

tecedentes penais e, dependendo do país, certificado 

médico de autoridade migratória.

ConClusÃo

Ressaltamos a importância deste momento para 

a migração no país. Nosso atual marco migratório, inau-

gurado em 1980 com a Lei 6.815/80, é anacrônico e 

contraproducente.

Ao ignorar os direitos humanos e constitucionais 

dos estrangeiros e impor claras barreiras a sua vinda, o 

texto é mais xenófobo e protecionista do que propria-

mente defensor dos interesses nacionais.

É importante para um país do tamanho do 

Brasil, com pretensões cosmopolitas e de liderança 

regional e mundial, manter uma base saudável de 

estrangeiros em seu âmago. Atrair outros nacionais 

e dar-lhes espaço para se desenvolver e crescer so-

cialmente é uma necessidade para a estratégia geo-

política do país.

Seria obviamente reducionista responsabilizar a 

atual legislação pelas limitações de atração de pessoas 

e capitais estrangeiros, já que a mesma é fruto de uma 

mentalidade que perpassa todas as políticas públicas 

do país. No entanto, não podemos ignorar a relevância 

de tais limitações legais e seu efeito.

Nosso horizonte se abre com novos marcos re-

gulatórios do setor. O atual Projeto de Lei 2.815/15, em 

tramitação no Congresso, está ainda longe do ideal, 

mantendo em seu corpo alguns ranços de protecionis-

mo e xenofobismo. No entanto, no quadro atual e nos 

limites das atuais possibilidades, ele representa um so-

pro de nova vida. A partir desse texto, podemos tentar 

construir políticas públicas mais inclusivas e atraentes 

para estrangeiros e os capitais econômicos e sociais 

que estes trazem.

O país, historicamente, mantém uma base de 

no máximo 3% de estrangeiros (incluindo indocumen-

tados) em sua população. Precisamos criar um novo 

ambiente para expandir estas proporções se queremos 

realmente fazer jus a nossa fama de hospitaleiros. 

reFerÊnCiAs
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A reflexão a seguir apresenta um relato baseado em nossa experiência como consultoras 

de Fortalecimento de Capacidades do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados 

(Acnur), atuando como oficiais de elegibilidade nos espaços dos escritórios descentralizados do 

Comitê Nacional para os Refugiados (Conare) nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo. O 

ponto de partida são os registros da nossa memória, baseados na experiência vivida desde julho 

de 2015, período durante o qual tivemos contato com solicitantes de refúgio e pessoas refugiadas. 

Em paralelo, apresentamos uma breve revisão teórica que nos ampare na reflexão sobre os sujeitos 

inseridos neste espaço institucional. Isto nos levou a pensar sobre a hierarquia entre os sujeitos e o 

modo como ela impacta a construção das relações interpessoais e identitárias.

Partindo da perspectiva de entrevistadoras e, portanto, de agentes que interagem com os 

solicitantes em certas fases do procedimento de determinação da condição de refugiado, nos pro-

pusemos a questionar alguns momentos que envolvem a análise do caso. O processo de análise 

de um pedido de refúgio tende a se concentrar no momento da Entrevista de Elegibilidade, quando 

se estabelece uma relação entre oficial de Elegibilidade e solicitante de refúgio. Este ensaio preten-

de pontuar brevemente algumas de nossas percepções e inquietações emergentes desse contato. 

Contudo, gostaríamos de analisar aqui os demais momentos, ou, em outras palavras, os 

momentos de que nós muitas vezes não participamos e que envolvem o solicitante e sua interação 

com os diferentes espaços que ocupa no país de acolhida. Ou seja, enquanto aguarda a decisão 

final de seu caso, seja ela positiva ou negativa, o solicitante estará frente às questões que envolvem 

desde sua vulnerabilidade no contexto social de um território estrangeiro, até dificuldades diárias, 

como o acesso a direitos sociais neste novo espaço.

deliMitAçÃo do suJeito

Inicialmente, temos algumas considerações acerca da representação do sujeito em questão, 

a mulher solicitante de refúgio no Brasil. Ao nos referirmos à “mulher” solicitante de refúgio, nosso 

objetivo não é desconsiderar ou encobrir suas complexidades identitárias, mas, sim, chamar aten-

ção para o fato de que todas compartilham, do nosso ponto de vista, como oficiais de elegibilidade, 

um elemento particular: a busca pelo reconhecimento perante a lei na condição de refugiadas. 

Como afirma Upendra Baxi, “a produção das 

normas e padrões de direitos humanos, e até mesmo 

de seus valores, permanece um processo dialético de 

inclusão e exclusão” (BAXI, 2006, p.187), o que também 

pode ser compreendido por meio da inteligibilidade de 

determinadas narrativas, sujeitos e discursos do foco, ou 

seja, jogar luz nisto ou naquilo. Assim, a produção de 

direitos humanos envolve, por sua vez, a produção de 

“humanos privados de direitos” (human rightlessness) 

(ARENDT apud BAXI, 2006, p. 187). De modo comple-

mentar, Caggiano e Torres afirmam que “das negocia-

ções que tiveram lugar neste espaço é que resulta uma 

certa forma de conceber a quem migra e uma certa for-

ma de conceitualizar a migração” (CAGGIANO; TORRES, 

2011, p. 229). E, como se sabe, o espectro de grupos e 

atores interessados em pensar, explicar e compreender 

as migrações é bastante amplo. Contudo, por lidarmos 

com “um amplo espectro de acordos e discrepâncias 

que intervêm na construção social do sujeito migrante” 

(CAGGIANO; TORRES, 2011, p. 231), percebemos que 

o peso dos diferentes atores presentes em tal univer-

so é desigual, assim como a capacidade de cada um 

para interferir nos processos de construção social do 

que é a migração, quem são seus protagonistas e suas 

consequências. No caso das mulheres solicitantes de 

refúgio, a leitura de Davies (2011:299) nos ajuda a com-

preender como a categoria que pode garantir direitos 

a algumas mulheres que têm o status de solicitantes, 

por outro lado, necessariamente, cria grupos excluídos 

de tal reconhecimento e proteção, posto que traz em si 

aqueles que “não são refugiados”. 

deliMitAçÃo do “espAço”

Tendo como base o momento do encontro en-

tre a oficial de elegibilidade e o solicitante de refúgio, 

estamos frente a diferentes espaços, que implicarão 

distintas relações hierárquicas e sujeitos envolvidos. 

Assim, nos limitaremos a pensar a partir de três desses 

momentos específicos – problematizando identidades, 

o encontro da entrevista e considerações finais –, que 

serão desenvolvidos ao longo deste ensaio. 

Cabe ressaltar que se trata de reflexões pessoais 

compartilhadas por nós como oficiais de elegibilidade. 

Ainda que o contato com as solicitantes ocorra apenas 

durante a entrevista, esse breve momento é decisivo e 

nos traz diversas inquietações e questionamentos acer-

ca do procedimento de determinação da condição de 

refugiado e do reconhecimento, por parte do sistema 

internacional de proteção aos refugiados, do sujeito que 

alega representar. 

Os dois primeiros momentos se dão no contex-

to em que a oficial de elegibilidade está presente, po-

dendo estabelecer ou não um contato mais duradouro 

com a solicitante. Por outro lado, o último momento se 

restringe a possibilidades e questionamentos acerca da 

inserção social e do constante processo de construção 

de identidades, em um espaço a que a oficial de elegibi-

lidade não costuma ter acesso. 

proBleMAtiZAndo identidAdes 

Diante de realidades nas quais há fraturas sociais 

históricas e violência em diferentes nuances, das mais 

visíveis às de maior invisibilidade, muitas mulheres se 

colocam em face da possibilidade de emigrar. O ato 

de emigrar, mover-se, é permitido a todo e qualquer ci-

dadão, e a solicitação de refúgio, bem como o amplo 

aparato jurídico que a protege também são parte de 

seus direitos. No entanto, o ato de emigrar, refugiar-se, 

vai além do plano jurídico e legal, e se estende a uma 

escala individual da busca pela cidadania, entendida 

aqui como o conjunto de elementos jurídico-legais que 

permite o acesso a direitos, e às condições subjetivas, 
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como desejos, vontades, sentimentos e medos. Nesse 

sentido, achamos oportuna a análise de Abdelmalek 

Sayad acerca da dupla constituição do indivíduo que 

migra, simultaneamente emigrante e imigrante:

Na medida em que dura a imigração, porque não 

se emigra (ex. não se cortam os laços com seu univer-

so social, econômico, cultural habitual) e não se imigra 

(ex. não se agrega, mesmo que marginal e muito su-

perficialmente, a outro sistema social) impunemente 

(ex. sem consequências), produz-se entre os imigrantes, 

uma inevitável reconversão de suas atitudes em re-

lação a si mesmos, em relação a seu país e em rela-

ção à sociedade na qual eles vivem cada vez por mais 

tempo e de forma contínua e, principalmente, frente às 

condições de trabalho que essa sociedade lhes impõe. 

(SAYAD, 1998, p. 65)

Logo, o movimento de emigrar e de solicitar a 

proteção de outro Estado, na posição de um refugiado, 

coloca em xeque a problemática da identidade social 

do emigrante. Pois, como explicitado acima por Sayad, 

a identidade é um processo em constante formação, 

sem que isso signifique deixar para trás tudo o que a 

constituiu até esse momento. São as experiências e a 

agência individual que definem as identidades. Por con-

seguinte, as identidades também possibilitam determi-

nadas experiências. O status de refugiada representa 

tal nexo, tendo em vista que possibilita certo nível de 

acesso à cidadania e ao “pertencimento”, mesmo que 

apenas jurídico, a um país. Por outro lado, esse mesmo 

status de “pertencimento” pode moldar sua identifica-

ção enquanto sujeito nacional de local (SAYAD, 1998, p. 

224-226).

Importa mencionar nosso entendimento sobre a 

constituição da identidade da mulher solicitante de re-

fúgio. Yuval-Davis (2011, p. 14) afirma que identidades 

são narrativas, estórias, que indivíduos contam a si mes-

mos e a outros sobre quem são (e quem não são). As 

identidades podem ser mais ou menos estáveis, mais 

ou menos coerentes, mais ou menos autorizadas e/ou 

contestadas pelo sujeito e por outros, dependendo de 

contextos e fatores específicos, e podem refletir cons-

truções da vida rotineira ou momentos de crise e trans-

formação. Segundo Probyn (in YUVAL-DAVIS, 2011, p. 

15), indivíduos e grupos são pegos no momento entre o 

“querer pertencer” e “querer se tornar”, sendo este um 

processo abastecido muito mais pela ânsia e pela von-

tade de identidade do que por uma ideia de identidade 

em um estado de estabilidade. Não estamos sugerindo 

que a identidade de tais sujeitos é ausente, mas, sim, 

que a própria noção estática e fixa de identidade deve 

ser posta em dúvida, considerando tanto os processos 

de deslocamento transnacional quanto o conjunto de 

desejos instantâneos e experiências rotineiras. Assim 

sendo, a identidade não é anterior aos processos que a 

excluem ou incluem, mas, sim, se constrói com base na 

agência, nas reações, decisões e resistências da solici-

tante de refúgio durante o procedimento. 

Tal resistência surge com a necessidade do reco-

nhecimento do status de refugiada pelo Estado brasi-

leiro. No entanto, por se tratar de um reconhecimento, o 

discurso que envolve o conceito de um sujeito refugiado 

é, conforme aponta Davies (2011:3), legitimado por uma 

multiplicidade de “contextos legais, psicossociais e polí-

ticas normativas” (DAVIES, 2011, p. 3), os quais definem 

os limites deste reconhecimento. Nesse sentido, Butler 

aponta que a lei permite a materialização do sujeito 

apenas quando o próprio sujeito é investido com poder 

(BUTLER, 1999, p. 91) e, da mesma forma, o santuário 

da proteção internacional dos refugiados só se mate-

rializa a partir do reforço constante para a legitimação 

dos sujeitos.

No caso das mulheres, há que se ressaltar o papel que cumprem os discursos, principal-

mente em um “processo de construção das mulheres como reprodutoras simbólicas, culturais e 

biológicas da nação”, o que ocorre sobretudo em contextos nos quais há uma forte ligação entre 

o crescimento demográfico e a visão “futura” da comunidade nacional em questão (GIL ARAUJO, 

p. 25). Desta forma, Gil Araujo pontua que “os corpos femininos são também territórios sobre os 

quais se estabelece a (re)construção nacional” (GIL ARAUJO, p. 25). A imigração, assim como as 

possibilidades de indagação a partir da perspectiva apresentada nesta reflexão podem contribuir 

para a compreensão de como se constituem as diferentes identidades envolvidas no processo.

o enContro dA entreVistA

O primeiro momento do processo que envolve o contato da oficial de elegibilidade com a 

solicitante de refúgio é o encontro na entrevista de elegibilidade. Esta é a etapa em que o solici-

tante narra os motivos de saída do seu país de origem e é questionado acerca das possibilidades 

e circunstâncias do retorno. 

Este momento, que na maioria das vezes se limita a aproximadamente 1 hora e 30 mi-

nutos ou 2 horas, concentra uma carga burocrática administrativa apresentada à solicitante, 

muitas vezes, pela primeira vez. Desta forma, pede-se à solicitante que entenda não apenas o 

objetivo do encontro, mas também os limites da inteligibilidade do sistema de determinação 

da condição de refugiado. 

A forma como sua história deve ser narrada, os elementos relevantes para a análise do 

caso e o entendimento da sua própria representação no arcabouço internacional de direitos 

humanos são fatores relevantes na decisão. Nesse momento, também sobressai o fardo da 

autenticidade, tão valorizada nos discursos ocidentais de representações culturais, religiosas, 

nacionais, étnicas, etc. Assim, a forma de uma “essência” identitária, que se reduz, na maior parte 

das vezes, ao contexto de onde a solicitante vem, é criada e disseminada no contexto dos discur-

sos ocidentais, servindo como um espelho no qual a solicitante deve se projetar a fim de que se 

reconheça seu status de refugiada. Da mesma forma, cabe reconhecer a agência da solicitante 

nesse momento da “adaptação” ao discurso hegemônico. A resistência acontece ao mesmo 

tempo em que a adaptação, tendo em vista que essa é a única possibilidade de permanência no 

país e de acesso à cidadania. 

Assim, percebemos que as entrevistas com solicitantes de refúgio nos colocam diante de 

pessoas que se apresentam em situação de vulnerabilidade, tendo em vista seu status indefinido 

no Brasil. Entendemos, além disso, que certos elementos identitários acentuam essa vulnerabili-

dade, como é o caso das mulheres solicitantes de refúgio. Os casos práticos, vistos no nosso dia a 

dia, reforçam essa realidade.
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Este tipo de percepção nos leva a questionar quem é e como deve ser entendido o “humano” 

na frase “direitos humanos”, pois, ainda que estes pareçam tratar de um “homem abstrato”, a rea-

lidade nos mostra que o ser humano possuidor de direitos é aquele que vive em sociedade. Nesse 

sentido, Benhabib afirma que “o ‘humano na frase ‘direitos humanos’ nunca pode ser considerado 

um indivíduo em isolamento das relações sociais e do contexto social. Ser uma pessoa, ou seja, 

ter o direito de ter o ‘direito a ter direitos’, é ser reconhecido pelos outros como sendo digno de ter 

igual respeito” (BENHABIB, 2013, p. 43). De modo complementar, ALMEIDA (2000) aponta que a 

efetivação da constituição do sujeito de direito é uma etapa prévia e imprescindível ao exercício 

integral da cidadania, possibilitando que os indivíduos sejam os protagonistas do direito enquanto 

sujeitos com plena consciência de seus atos. 

ConsiderAções FinAis: o Que AConteCe depois dA respostA

O futuro de uma solicitante de refúgio não se encerra quando ela obtém um documento. Os 

relatos durante o processo de determinação da condição de refugiado nos abrem caminhos para 

refletir sobre a necessidade de acompanhamento e atenção de cada solicitante, que não cessarão 

com o reconhecimento do status de refugiado. A situação de vulnerabilidade não se encerra com a 

obtenção do Registro Nacional de Estrangeiros. Tampouco se encerra a proteção prevista na ideia 

de “refúgio”. Assim, o acesso à cidadania vai além do reconhecimento, pelo Estado, do status de 

refugiada.

Existem diferentes formas de violência contra a mulher no âmbito familiar e/ou público, e 

aqui nos limitaremos a alguns exemplos que buscam ilustrar preocupações que temos acerca da 

efetivação dos direitos assegurados no marco da proteção ao ser humano. Assim, ao pensarmos 

na situação de uma jovem solicitante de refúgio que relata ser sobrevivente de tortura, como é pos-

sível assegurar que ela não será submetida novamente a esse tratamento em um novo país? Da 

mesma forma, como tratar as marcas da perseguição pela qual muitas das solicitantes passaram? 

Uma solicitante de refúgio cuja narrativa se encaixe nos limites desenhados pela inteligi-

bilidade do discurso, conforme apontado acima, e que, portanto, guarda nexo com um ou mais 

motivos de inclusão na Lei Brasileira de Refúgio 9.474/1997, tem efetivados seus direitos no país 

responsável pela garantia de sua proteção? 

Uma solicitante de refúgio com cerca de 20 anos, que tenha sido vítima de um casamento 

forçado imposto por seu pai por questões econômicas, pode enxergar na posse de um documento 

a garantia suficiente de que a violência e os danos a que foi submetida não se repitam? Em com-

plemento, esta moça possui informações sobre a existência de uma possível rede de apoio para 

auxiliá-la em sua caminhada? Ela desejaria este tipo de ajuda? Ela desejaria outro tipo de ajuda? 

Ela sabe que isso é considerado uma violação aos seus direitos e que existem espaços que ofere-

cem uma rede de apoio profissionalizada para auxiliá-la?

O exposto pode, então, nos levar ao seguinte 

questionamento: a posse de um documento que efetive 

seu pertencimento legal ao país é garantia suficiente 

de que a violência e os danos não se repitam e de que 

novas formas de violência não se manifestem? 

A conjuntura atual oferece grandes implicações 

para a aplicação das normas internacionais de proteção 

ao ser humano e para a garantia do acesso aos direitos 

e ao sistema de justiça no Brasil. Dada esta realidade, 

buscamos contribuir com a presente percepção, mol-

dada pelo recorte da experiência na área burocrática 

administrativa, a qual deve trazer para seu âmbito uma 

reflexão sobre a forma e o modo pelo qual os sujeitos 

do refúgio são jurídica e socialmente reconhecidos em 

nosso país.

Assim, buscamos neste trabalho trazer reflexões 

com base em nosso espaço de atuação, expondo inda-

gações que surgem diariamente. Ainda que as respos-

tas nos escapem, buscamos refletir sobre os sujeitos 

que interagem entre si durante o processo de solicita-

ção de refúgio e o período de espera pela resposta a 

esse pedido. Por sua vez, a dúvida sobre a resolução 

do caso guarda certa relação com a garantia de que a 

solicitante terá seus direitos fundamentais garantidos.
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A neCessidAde de trAtAMentos e relAções diFerenCiAdAs pArA pes-
soAs de CulturAs e religiões diFerentes

Lilian Lourenço Bastos23 

Em primeiro lugar está o dever humanitário. O direito a receber e a oferecer assistência humanitária constitui 

um princípio humanitário fundamental que assiste a todos os cidadãos de todos os países. Na qualidade de membros 

da comunidade internacional, reconhecemos a nossa obrigação de prestar assistência humanitária onde quer que 

seja necessária. Daí a importância do livre acesso às populações afetadas no cumprimento dessa responsabilidade. A 

principal motivação da nossa resposta em diversas situações é aliviar o sofrimento humano entre aqueles que estão 

menos preparados para suportar as consequências de uma situação difícil. A ajuda humanitária que prestamos não 

responde a interesses partidários nem políticos e não deve ser interpretada nesse sentido.

23 Coordenadora do Programa de Restabelecimento de Laços Familiares e responsável pelo setor de migração e refúgio da CVB-RJ.
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O Movimento Internacional da Cruz Vermelha e Crescente Vermelho se preocupa com a 

vulnerabilidade das pessoas em situação de refúgio. Isso acontece em todas as partes do mundo, 

e aqui no Brasil não poderia ser diferente. Não podemos ser indiferentes às dificuldades que essas 

pessoas passam. A situação humanitária de milhares de migrantes vulneráveis nas fronteiras da 

Europa é inaceitável. Os acontecimentos recentes têm ferido nossa humanidade coletiva. Aquelas 

pessoas procuram segurança, muitas vezes viajaram milhares de milhas, fugiram da violência e 

perseguição, muitas estão traumatizadas pela guerra e deslocamento, e a incerteza as acompanha. 

Nós temos a responsabilidade coletiva de tratar os migrantes em primeiro lugar como seres 

humanos, independentemente do seu estatuto legal. Os Estados devem assegurar que os proce-

dimentos nacionais nas fronteiras internacionais incluam salvaguardas adequadas para garantir o 

acesso aos processos de determinação do estatuto e para proteger a dignidade e a segurança de 

todos os deslocados. Por meio das Sociedades Nacionais e parcerias com organizações locais e 

internacionais, do Crescente Vermelho, devemos continuar a prestar apoio e assistência onde for 

necessário. As pessoas não saem de suas casas sem razão. Fugir de seu país é uma medida de 

último recurso, ficar para trás não é mais uma opção. Elas deixam para trás tudo e vão suportar ris-

cos enormes porque a esperança está em outro lugar, longe de suas situações de risco e vulnera-

bilidade. O desenrolar dos acontecimentos na Europa de hoje é inseparável de conflitos, desastres, 

discriminação e a pobreza que afetam tantas pessoas ao redor do mundo.

 No Brasil, a Cruz Vermelha Brasileira nunca teve um programa específico de acolhimento 

e assistência a refugiados. Desenvolveu por muito tempo um programa de Busca e Paradeiro, 

que tentava localizar pessoas desaparecidas, por solicitação de seus parentes. Em 2013, com a 

ajuda do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), começou a capacitação para implanta-

ção do Programa de Restabelecimento de Laços Familiares ou Contatos Familiares. Por meio do 

intercâmbio de informações com outras Sociedades Nacionais, principalmente Colômbia, Chile e 

Paraguai, começamos a delinear as estratégias de implantação do RLF com suas 14 ferramentas 

que viabilizam as buscas e encontros. 

Conflitos e desastres separam as famílias, acarretando anos de incertezas sobre a morte 

de um parente. O CICV e as Sociedades Nacionais (CVB) localizam pessoas, trocam mensagens, 

reunificam famílias e esclarecem o paradeiro das pessoas desaparecidas. Todos os anos, centenas 

de milhares de pessoas são separadas por conflitos e desastres naturais, gerando incertezas sobre 

a sorte de um parente. Reunir familiares ou fazer com que eles tenham contato é uma importante 

atividade do Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. 

Em situações de emergência, as redes de celulares ou redes fixas costumam parar de fun-

cionar. Nesses casos, para ajudar a reunificar as famílias separadas, podem ser utilizados telefones 

via satélite. A eficácia das operações de RLF depende da precisão, da quantidade e da qualidade 

dos dados relativos às pessoas desaparecidas. Os voluntários são capacitados com conhecimen-

tos teóricos e preenchem os formulários necessários à busca de uma pessoa desaparecida. Os 

voluntários têm a oportunidade de examinar a estraté-

gia do Movimento (CICV e Cruz Vermelha/Crescente 

Vermelho) relativa ao RLF e verificar a organização e as 

estruturas necessárias para uma resposta de RLF ade-

quada em situações concretas. Os voluntários também 

recebem informações atualizadas sobre as ferramentas 

disponíveis. O RLF é destinado a atividades de preven-

ção da separação e do desaparecimento de pessoas, ao 

restabelecimento e à mudança do contato entre mem-

bros de uma família e ao esclarecimento do destino de 

pessoas consideradas desaparecidas. A Cruz Vermelha 

Brasileira Filial do Rio de Janeiro capacitou seus volun-

tários ao longo dos anos de 2014 e 2015, procurando 

dar maior amplitude ao seu trabalho humanitário. As-

sim, começamos a estabelecer os planos para imple-

mentação do Programa de Restabelecimento de Laços 

Familiares em nossa filial.

Nós já vínhamos recebendo demandas com 

casos isolados ao longo dos anos, e não havia uma li-

gação ou forma organizada para resolver esses casos. 

As capacitações aconteciam, o interesse pelo tema au-

mentava entre os voluntários, e começamos a observar 

o papel inverso por parte dos voluntários. Eles procu-

ravam e sempre cobravam treinamentos, simulados e 

novos casos.

Com o caminho aberto espontaneamente pela 

filial e com as demandas aparecendo naturalmente, 

começamos a observar a dificuldade de obter núme-

ros precisos que ajudassem em nossa organização. Os 

números do Conare não refletiam a realidade do Rio 

de Janeiro, e as instituições que também trabalhavam 

com este tema não compartilhavam informações e 

suas dificuldades. Por meio de parcerias e da partici-

pação no,Comitê Estadual Intersetorial para Atenção 

aos Refugiados e Migrantes (Ceiparm), começamos a 

interagir mais com a temática do refúgio. Até o ano de 

2012, essas demandas vinham diretamente ao Comitê 

Internacional da Cruz Vermelha (CICV), que mantinha 

um escritório no Rio de Janeiro. Após sua ida para Bra-

sília, as demandas foram todas encaminhadas para a 

Cruz Vermelha Brasileira Filial do Rio de Janeiro. Num 

primeiro momento, nos deparamos com muitos pedi-

dos de voluntários para acompanhar os solicitantes de 

refúgio nas oitivas da Polícia Federal. Outras vezes, os 

solicitantes que chegavam vinham com solicitações 

bastante diferentes, todas muito urgentes, de abrigo, 

moradia, alimentação, validação de diplomas, inserção 

no mercado de trabalho, domínio do idioma para conse-

guirem emprego e sobreviverem num novo ambiente. 

Nossa preocupação era que o tema refúgio fosse uma 

temática ligada às demandas para a Cruz Vermelha e 

não somente uma área de interesse para uma ou outra 

pessoa.

Começamos a receber e a captar voluntários 

para acolher estes solicitantes de refúgio quando che-

gassem à Cruz Vermelha. Capacitamos alunos de Re-

lações Internacionais, em função do domínio de uma 

língua estrangeira, alunos de Direito, pelo conhecimento 

do Direito Internacional Humanitário (DIH), e de Psico-

logia, pelas dificuldades e traumas relatados quando 

nos procuravam, para fazer os primeiros atendimentos 

aos que chegavam. Por meio do Pronatec – Refugia-

dos, conseguimos ter mais acesso aos solicitantes de 

refúgio e migrantes, entendendo suas dificuldades e as 

situações por que passaram em função das diferenças 

culturais e da falta de uma rede mais ativa e interligada 

de ajuda aos que precisam. 

Com essa visão, começamos a dividir nosso tra-

balho em duas áreas de atuação: o Restabelecimento 

de Laços Familiares (RLF), já descrito, e o Setor de Mi-

grações e Refúgio. Trabalhamos com a responsabilida-

de de promover na CVB-RJ a recepção e as demandas 

dos migrantes e solicitantes de refúgios no âmbito do 

estado do Rio de Janeiro. Não chega a ser um departa-

mento, mas contém a responsabilidade de cada depar-

tamento existente, visando construir um trabalho con-
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junto para as demandas existentes e as que estão por 

vir. O Programa de Restabelecimento de Laços Familia-

res (RLF) continuará a ser implantado na CVB-RJ como 

um programa ligado à CVB e suas normatizações. 

Na CVB-RJ, trabalharemos a temática refúgio e 

migração com:

Acolhimento – Recepção, postura com que se procura 

responder por meio de uma escuta qualificada às 

demandas do usuário.

Assistência – É o ato de assistir, de ajudar a quem 

necessita.

•	 Formular	e	implementar	propostas	de	intervenção	

para o enfrentamento com capacidade de 

promover o exercício da plena cidadania e a 

inserção criativa e propositiva dos usuários no 

conjunto das relações sociais;

•	 Orientar	as	pessoas	para	desenvolver	as	

capacidades que lhes permitam resolver seus 

problemas;

•	 Promover	a	faculdade	da	autodeterminação,	

adaptação e desenvolvimentos das pessoas;

•	 Promover	e	atuar	pelo	estabelecimento	de	serviços	

e políticas sociais justas ou de alternativa para os 

recursos socioeconômicos existentes;

•	 Facilitar	informação	e	conexões	sociais	com	os	orga-

nismos de recursos socioeconômicos (articular redes);

•	 Conhecer,	administrar	e	promover	os	recursos	

existentes entre seus potenciais usuários e os 

profissionais de outras áreas da ciência para 

que possam, assim, estar em contato com estes 

possíveis usuários;

•	 Cadastrar	os	usuários	e	atender	as	demandas	na	

medida do possível;

•	 Capacitar	para	o	mercado	de	trabalho;

•	 Oferecer	cursos	de	Primeiros	Socorros,	entre	

outros;

•	 Divulgação	do	trabalho;

•	 Alimentação	das	mídias;

•	 Produção	de	notícias;

•	 Respostas	reativas.

Partindo das definições que se apresen-

tam – “os refugiados são pessoas que estão fora 

do seu país de nacionalidade, devido a fundados 

temores de perseguição (Convenção sobre Refu-

giados, 1951)” – e diante da vasta tragédia huma-

na, esperamos cumprir nossa missão de aliviar e 

atenuar o sofrimento, aumentando e consolidando 

a Rede de Atendimentos à temática do Refúgio, e 

auxiliar na construção de políticas públicas, com 

respostas mais rápidas e efetivas, assim como na 

implantação de espaços efetivos de discussão e 

atendimento. 

uM MosAiCo de AtuAções no AtendiMento Ao MigrAnte:
ContrAstes entre rio de JAneiro e sÃo pAulo

Carolina Cooper (PPGH/UFF)
Carolina Genovez (PPGSD/UFF)
Mélanie Montinard (PPGAS/MN)

Rosa Vieira (PPGAS/MN)

Este artigo apresenta os percursos e resultados 

da pesquisa “Movimentos migratórios: um desafio para 

políticas de reconhecimento de direitos”, desenvolvida 

pelo Instituto de Estudos da Religião (Iser) entre no-

vembro de 2015 e julho de 2016. Os objetivos gerais da 

pesquisa foram, primeiro, compreender o contexto e as 

dificuldades das políticas para migração na perspectiva 

dos direitos humanos no Brasil e, com base em uma 

análise deste cenário, produzir subsídios que possam 

auxiliar na construção desta agenda. Também busca-

mos utilizar a experiência haitiana no Brasil para ilustrar 

os desafios que se apresentam no campo e enriquecer 

as narrativas sobre migração.

O projeto, assim, contou com dois recortes. Pro-

curamos, de um lado, mapear a atuação de instituições 

do estado, agências internacionais, organizações da so-

ciedade civil brasileira e entidades religiosas que pres-

tam serviço ou assistência a migrantes nas cidades do 

Rio de Janeiro e São Paulo. O intuito foi analisar como 

se dão as suas atuações, identificar as lacunas existen-

tes que prejudicam as vidas dos migrantes e dificultam 

os seus cotidianos e contribuir com observações e re-

comendações para a construção de políticas públicas 

ou aprimoramento das atuações existentes. De outro 

lado, ao longo da pesquisa, constatamos a importância 

de observar também as experiências e relatos daqueles 

que são objeto das políticas de gestão dos estrangeiros: 

os próprios migrantes. 

A despeito da grande diversidade de migrantes 

nas duas cidades mencionadas, nos pareceu central in-

vestir especialmente na presença de haitianos no Brasil 

por se tratar de uma migração recente, que teve um au-

mento rápido em cinco anos, pela visibilidade que essa 

migração adquiriu, por ter significado um ponto de infle-

xão na política migratória e pela parceria estabelecida 

entre o Projeto Migrações, do Iser, e o Projeto Haiti Aqui, 

do Viva Rio. A pesquisa também buscou, portanto, mos-

trar visões e histórias de vida de migrantes haitianos, o 

que resultou na elaboração de três vídeos24.

MetodologiA

Foram percorridas três etapas no desenvolvi-

mento da pesquisa. Num primeiro momento, foi realiza-

do um levantamento bibliográfico. No âmbito normativo, 

realizamos um levantamento das legislações brasilei-

ras, dos projetos de lei em tramitação para substituir o 

Estatuto do Estrangeiro, das convenções internacionais, 

dos acordos do Mercosul dos quais o Brasil é signatário 

e das resoluções do Conselho Nacional de Imigração 

(CNIg). Além disso, para compreender o histórico da 

migração haitiana para o Brasil, nossa pesquisa biblio-

gráfica focou alguns autores-chave nesse campo, como 

o antropólogo Joseph Handerson, que analisa a circula-

ção de haitianos na Região Norte do Brasil, na Guiana 

Francesa e no Suriname (2015) e os estudos do antro-

24 CForam elaborados três vídeos com personagens haitianos para circularem entre um público geral, contribuindo para romper com 
imagens que mostram os migrantes como “ilegais” ou como “vítimas”. Os vídeos buscaram mostrar que são sujeitos com diferentes 
experiências, criando seus espaços na cidade do Rio de Janeiro. Eles estão disponíveis na página do Facebook do Instituto de Estudos 
da Religião (Iser).
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pólogo Sidney Silva, que trabalha com migração haitia-

na, principalmente na região amazônica (2013, 2015). 

Analisamos, além disso, a pesquisa “Estudos sobre a 

migração haitiana ao Brasil e diálogo bilateral” (Fernan-

des et al., 2014), coordenada pelo professor Duval Fer-

nandes, da PUC-Minas, em parceria com a Organização 

Internacional para Migração (OIM). Mediante uma me-

todologia mais qualitativa, este último trabalho buscou 

traçar o perfil dos migrantes haitianos com base em 

estudos em algumas cidades brasileiras: Belo Horizon-

te, Curitiba, São Paulo, Porto Velho e Manaus. Também 

foi importante considerarmos um estudo anterior rea-

lizado por Rosa Vieira (2014), pesquisadora associada 

do Iser, que discutiu como se desenhou o “problema” 

da migração haitiana no Brasil e como foram traçadas 

respostas no âmbito federal. Todavia, assim como a do 

Duval, esta pesquisa foi finalizada no início de 2014 e 

centrou-se mais no Acre, Amazonas e Brasília, sem dis-

cutir outras cidades brasileiras.

Num segundo momento, foram feitos três traba-

lhos de campo para entrevistar atores representantes 

de agências internacionais, órgãos públicos e organiza-

ções da sociedade civil em Brasília, no Rio de Janeiro 

e em São Paulo. Para mapear as organizações atuan-

tes no campo das migrações  no Rio de Janeiro, São 

Paulo e Brasília, e poder assim entrar em contato para 

agendar entrevistas, nos baseamos na pesquisa “Mi-

grante, apátridas e refugiados: subsídios para o aper-

feiçoamento de acesso a serviços, direitos e políticas 

públicas no Brasil”, coordenada pela professora Liliana 

Jubilut e publicada em 2015 pelo Ministério da Justiça/

Ipea. Essa pesquisa representa uma contribuição para o 

campo das migrações e preenche uma lacuna existente 

ao mapear as instituições que trabalham nessa área em 

todo o país. Também foram realizadas buscas online a 

respeito de órgãos governamentais federais, agências 

internacionais e as principais organizações da socieda-

de civil que atuam diretamente nessa área em Brasília, 

Rio de Janeiro e São Paulo.

Por fim, a pesquisa buscou se direcionar aos lo-

cais de sociabilidade de haitianos, como salões de be-

leza, restaurantes, cultos em igrejas evangélicas e aten-

dimento do Projeto Haiti Aqui, para observar os seus 

cotidianos e realizar entrevistas com dez destes mi-

grantes, cinco no Rio de Janeiro e cinco em São Paulo. 

hipÓteses

No decorrer destas etapas de pesquisa, foi pos-

sível construir algumas hipóteses que devem ser consi-

deradas antes da apresentação dos nossos resultados. 

É importante termos em mente que, embora no Bra-

sil não haja uma política migratória estruturada de regulari-

zação e atendimento ao migrante, há entidades religiosas, 

órgãos públicos e organizações da sociedade civil que fa-

zem trabalhos, tanto autônomos, quanto mediante acordos 

e parcerias. Isso forma uma espécie de mosaico de atua-

ções, constantemente rearranjado, em disputa e negociação. 

A migração haitiana no Brasil contribuiu, como 

a pesquisa nos mostrou, para dinamizar esse mosaico, 

motivando a entrada de novos atores, inclusive de ins-

tâncias públicas federais e locais, durante muito tempo 

ausentes da atuação e do debate. Nas cidades do Rio de 

Janeiro e São Paulo, o ingresso de haitianos se configu-

rou de diferentes maneiras, que podem ser entendidas 

tanto por meio do histórico de cada cidade, quanto pela 

maneira como atualizaram (ou não) questões que já ti-

nham surgido no Acre e no Amazonas.

25 No presente relatório, utilizamos o termo “campo” de maneira genérica, como campo das agências (organizações, instituições, órgãos, enti-
dades religiosas) que fazem trabalhos de atendimento, assistência ou auxílio ao migrante; “campo das migrações” compreende tudo o que se 
relacione à temática das migrações (leis, mídia, agências, pesquisas); “campo” é a realidade encontrada na pesquisa; e “campo” é o trabalho de 
campo, que compreende etapas específicas da pesquisa, cujo escopo foi fazer entrevistas e observação participante em determinados locais..

Outro aspecto levado em conta é a centralidade das igrejas católicas e evangélicas en-

quanto bases de apoio para os migrantes. Elas atuam de maneiras diferentes. A atuação da Igreja 

Católica ocorre por intermédio de suas pastorais, organizações e congregações e, portanto, adquire 

uma dimensão mais institucional. Algumas dessas entidades estão diretamente relacionadas com 

o Estado, mediante acordos e parcerias, e atuam também, em diversas situações, como socieda-

de civil, defendendo direitos dos migrantes e se relacionando com ONGs. As igrejas evangélicas, 

por outro lado, constituem iniciativas mais autônomas, que surgem pelo fato de muitos migrantes 

serem crentes, participarem frequentemente dos cultos e construírem relações com os pastores.

resultAdos do trABAlho de CAMpo instituCionAl

Em Brasília, focamos nossa pesquisa na contextualização legal do campo, com atenção ao 

novo Projeto de Lei das Migrações, o PL 2.516/2015. Com isso, entrevistamos atores-chave na 

tramitação da Lei para entender como eles enxergavam os avanços, desafios e impactos do PL. 

Atualmente, a migração no Brasil é gerida pelo Estatuto do Estrangeiro, criado na ditadura militar, 

uma lei defasada e restritiva, mas que não impede o ingresso de migrantes no território. O PL 

2.516/2015 tem como base o respeito aos direitos humanos do imigrante e prevê uma mudança 

de paradigma no tratamento à imigração, sendo, portanto, considerada um enorme avanço por 

todos os atores entrevistados. Todavia, há algumas críticas importantes a esse projeto, como, por 

exemplo, a ausência de menção a uma Autoridade Migratória (que substituiria a Polícia Federal 

como órgão responsável pelos assuntos das migrações) e a diferenciação entre qualidades de 

migrantes, com restrição a migrantes não documentados .

No Rio de Janeiro e em São Paulo, tínhamos o objetivo de compreender como as políticas 

para migrantes são executadas localmente e analisar as visões dos representantes de agências 

internacionais, órgãos públicos e organizações da sociedade civil. No Rio de Janeiro, poucas orga-

nizações trabalham com o tema da migração, e a atuação dos governos do estado e do município 

é um pouco tímida para lidar com as novas demandas que vêm surgindo. O governo do Estado do 

Rio de Janeiro tem manifestado interesse em atuar mais profundamente na temática, mas alega 

falta de orçamento e sua atuação hoje se resume à Seasdh e ao Ceiparm. Uma demanda explícita 

ressaltada diz respeito à criação de um abrigo para atender exclusivamente os migrantes. Perce-

bemos também que novos atores estão surgindo no campo, como a Cruz Vermelha, o que gera 

múltiplas oportunidades de cooperação, mas também disputas e cobranças entre as instituições.

O caso de São Paulo é ilustrativo tanto pelas ações desenvolvidas, como pelos desafios 

enfrentados. Assim como já havia acontecido no âmbito nacional, o ingresso de haitianos rea-

26 Para uma análise crítica do PL 2.516/2015, cf. Apreciação da Associação Brasileira de Antropologia (ABA) sobre a 
nova proposta de lei de migrações, disponível em: http://www.portal.abant.org.br/images/Noticias/Apreciacao_da_ABA_
sobre_a_nova_PL_migracoes_rev_final_2.pdf  (Acesso: 07/11/2016).
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tualizou questões existentes e pressionou o governo a 

tomar providências, motivando a prefeitura e o governo 

do Estado a responderem à chegada dos haitianos com 

ações e políticas específicas. 

No âmbito do governo municipal, esse evento 

ocorreu em um contexto onde já havia iniciativas para 

tratar do tema da migração, evidenciadas pela criação 

da Coordenação de Políticas para Migrantes em 2013 

e por uma sensibilidade em relação ao tema por parte 

do prefeito Fernando Haddad. Em 2014, a CPMig criou 

o Centro de Referência e Acolhida do Imigrante. Além 

dos serviços e das políticas de assistência, a prefeitura 

foi pioneira em incluir os migrantes em mecanismos de 

participação social, como os Conselhos Participativos 

Municipais. 

Comparadas à atuação da prefeitura de São 

Paulo, as ações do governo do Estado para migrantes 

são poucas e tímidas: a criação da Casa de Passagem 

(com 50 vagas exclusivas para solicitantes de refúgio 

ou vítimas do tráfico de pessoas) e do CIC Imigrante. A 

mobilização da prefeitura de São Paulo teve suas con-

sequências no próprio campo das migrações, alterando 

os arranjos entre as organizações que já atuavam nessa 

área. Além disso, em entrevistas, os atores apontaram 

problemas de comunicação entre governo e sociedade 

civil, o que, nas suas visões, pode dificultar a realização 

de um trabalho efetivo. Por último, o governo municipal 

apresentou um projeto de lei como tentativa de insti-

tucionalização e garantia de continuidade das políticas 

para migrantes.

Tanto no Rio como em São Paulo, sobressai a 

presença de entidades religiosas lidando com o tema 

das migrações. Entidades ligadas à Igreja Católica se 

destacam pela capacidade de atendimento inicial, pe-

las redes de solidariedade e pela presença em deba-

tes de políticas públicas. No trabalho de campo no Rio 

de Janeiro, apareceu, ainda, a participação religiosa das 

igrejas evangélicas, que se destacam como espaços de 

sociabilidade, de culto e de apoio aos migrantes. A pre-

pontos de AtençÃo À polÍtiCA MigrAtÓriA

•	 O	ingresso	dos	haitianos	reavivou	uma	questão	

antiga a respeito das leis e categorias jurídicas que 

fazem parte da gestão dos estrangeiros no Brasil: 

a importância de considerar políticas públicas 

para as diferentes categorias de estrangeiros 

ou, ao menos, que não considerem apenas os 

refugiados, levando em conta que há dificuldades 

comuns às pessoas que migram. Além disso, 

acreditamos que, ao recorrerem à solicitação de 

refúgio, os haitianos ingressados no Brasil pelas 

fronteiras do Amazonas e do Acre contribuíram 

para fortalecer este mecanismo como meio legal 

de entrada no território, abrindo mais espaço para 

que outros migrantes recorressem a ele. Isso 

gera um aumento das solicitações de refúgio, não 

acompanhado por um aumento do número de 

pessoas reconhecidas como refugiados. 

•	 A	migração	haitiana	para	o	Brasil	também	trouxe	

avanço nas iniciativas de governo para migrantes, 

como a busca por caminhos normativos para 

regularizar os haitianos e criar um canal formal de 

ingresso (RN 97/2012), a realização da Comigrar 

em 2014 e a criação do PL 2.516/2015 para 

substituir o Estatuto do Estrangeiro. Também 

percebemos o apoio do governo federal a 

serviços de atendimento estaduais, municipais e 

da sociedade civil. Em São Paulo, é importante 

destacar a criação de uma Coordenação de Política 

para Migrantes na prefeitura e a implementação do 

Centro de Referência e Acolhida para Imigrantes.

•	 No	contraste	entre	Rio	de	Janeiro	e	São	Paulo,	

ficaram evidentes as diferentes posições das 

autoridades locais a respeito dos serviços para 

migrantes. De um lado, por parte do Rio de Janeiro, 

onde não há políticas estadual e municipal sendo 

executadas e nem verba direcionada para essa 

implementação, há a visão de aprimorar os 

serviços existentes para atender os migrantes, 

em vez de criar serviços específicos para essa 

população. Por outro lado, da parte de São Paulo, 

há a perspectiva de criar e consolidar serviços 

específicos e também aprimorar os existentes. É 

importante observar a necessidade de preencher 

inicialmente questões específicas do migrante e 

em um segundo momento inseri-lo nos programas 

sociais e políticas públicas existentes.

•	 A	forte	atuação	de	entidades	ligadas	à	Igreja	

Católica na assistência à população migrante e na 

mobilização por mudanças estruturais no campo 

das migrações é uma característica nacional. As 

relações entre essas organizações e o Estado é 

complexa, pois as mesmas entidades que cobram 

a criação de políticas para migrantes têm um 

papel crucial quando há ausência do Estado e 

frequentemente ocupam suas lacunas. Olhando 

para o futuro, será importante observar de que 

forma a atuação e o papel dessas instituições 

serão redefinidos com a entrada de novos atores 

no campo, acompanhando, ou não, possíveis 

mudanças na política para migrantes no país.

cariedade das estruturas de acolhimento oficiais e as 

carências materiais e espirituais dos migrantes, combi-

nadas com a capilaridade e adaptabilidade das respos-

tas das igrejas evangélicas, as transformam em um ator 

com crescente destaque no universo migratório.

resultAdos do trABAlho de CAMpo CoM 

hAitiAnos no rio de JAneiro e sÃo pAulo

Com base nas histórias de vida de migrantes 

haitianos nas duas metrópoles e em referências biblio-

gráficas produzidas sobre a temática, percebemos que, 

apesar das dificuldades encontradas, o migrante haitia-

no no Brasil muitas vezes se organiza, se articula em 

redes, se solidariza e se torna ator da sua própria in-

tegração, apoiando-se em seus conterrâneos. Exemplo 

disso é a criação de bandas de konpa ou rap kreyòl e de 

comitês nas igrejas evangélicas que organizam cultos 

em creole. Embora esteja ausente dos debates sobre 

as políticas públicas de migração, a Igreja Evangélica é 

um ator ativo de integração e de referência para os mi-

grantes haitianos. 

Sobre as histórias de vida desses migrantes, ob-

servou-se que muitos chegam ao Brasil com formação 

superior, mas encontram dificuldades para revalidar o 

diploma estrangeiro. Os baixos índices de desempre-

go registrados no Brasil entre 2010 e 2015 parecem 

ter beneficiado os migrantes haitianos, contratados por 

empresas e, por vezes, abrindo seus próprios negócios. 

Mas, mesmo empregados nesse período, eles relatam 

ter sofrido com o desrespeito às leis trabalhistas. Além 

disso, para eles, o valor do dólar americano é central, 

porque precisam fazer remessas todo mês para as suas 

famílias, geralmente a metade dos seus salários.

Apesar de muitos haitianos que residem no Bra-

sil sentirem certa desilusão com a situação econômica 

atual do país e partirem para outros lugares (como o 

Chile), outros chegam diariamente do Haiti com o visto 

humanitário e muitos migrantes que já receberam a sua 

permanência recorrem aos procedimentos da reunião 

familiar para trazer os seus parentes para o país.
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desAFios pArA A integrAçÃo loCAl de reFugiAdos 
e soliCitAntes de reFÚgio e AtuAçÃo dA CÁritAs 
ArQuidioCesAnA do rio de JAneiro

Aline Maria Thuller de Aguiar  
Debora Marques Alves 

A Cáritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro (Cáritas/RJ) atua na área social em vários seg-

mentos. Entre eles, destacamos o Programa de Atendimento a Refugiados e Solicitantes de Refú-

gio (Pares), que, em parceria com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur), 

atende os solicitantes de refúgio e refugiados(as) de várias nacionalidades que se encontram em 

diferentes regiões do país.

Ao longo da jornada de 40 anos de assistência humanitária a refugiados(as) e solicitantes de 

refúgio, a Cáritas/RJ vivenciou diversas mudanças: novos e importantes parceiros, como o Acnur 

e o Conare, uniram-se a este trabalho, contribuindo para a melhoria na qualidade do atendimento 

realizado em defesa dos direitos dos(as) refugiados(as) e solicitantes, bem como no estabeleci-

mento de políticas públicas e de um marco normativo específico, representado pela Lei 9.474/97.

Este instrumento normativo representou um aspecto importante no processo de definição e 

implementação dos direitos dos(as) refugiados(as) no Brasil, institucionalizando a responsabilida-

de do Estado brasileiro para com esta população marcada pela dor da perda e da fuga por motivos 

alheios à sua vontade. Ademais, pautada por princípios democráticos, a legislação reconheceu a 

importância do papel desenvolvido pela sociedade civil, em especial das Cáritas Arquidiocesanas, 

garantindo a participação destas organizações no Conare.

Neste marco institucional e jurídico – dado pela Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988, pela Lei Brasileira de Refúgio, pela Convenção sobre o Estatuto de Refugiados de 

1951 e pelo Protocolo de 1967 –, a Cáritas/RJ atua na mediação entre refugiados(as) e solicitantes 

de refúgio e as diferentes políticas sociais brasileiras, por meio de ações que visam à garantia de 

seus direitos.

Desse modo, por meio de convênio estabelecido com o Acnur, desenvolve ações visando 

ao acolhimento, proteção legal e integração local dos(as) refugiados(as) e solicitantes de refúgio 

como forma de garantir a inserção justa e equitativa desta população na sociedade brasileira.

Tal integração passa, necessariamente, pelo acesso aos direitos sociais, garantidos pelo Es-

tado brasileiro por meio das diferentes políticas públicas (educação, assistência social, saúde, habi-

tação, cultura, lazer, trabalho, etc.).

27 Assistente Social/Mestre em Serviço Social pelo Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Serviço Social da Uerj.
28 Assistente Social/Mestre em Serviço Social pelo Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Serviço Social da Uerj.

Contudo, quando buscam tais direitos, os solici-

tantes de refúgio e refugiados que vivem no Brasil se 

deparam com políticas fragmentadas/segmentadas, 

onde cada área tem uma rede própria de instituições e/

ou serviços sociais, que possuem pouca comunicação 

entre si e que, muitas vezes, não estão sensibilizadas 

para o tema das migrações e, especialmente, do refúgio, 

o que dificulta a inserção dessa população e o atendi-

mento integral de suas necessidades.

Para superar esta fragmentação, conforme suge-

re a Constituição Federal de 1988, a gestão social vem 

exigindo uma renovação deste processo, com o inves-

timento em modelos flexíveis em que o processo de 

descentralização e participação social seja efetivado de 

forma a favorecer parcerias com a sociedade civil or-

ganizada nas ações e decisões que dizem respeito ao 

encaminhamento das políticas públicas.

Neste cenário, a Cáritas/RJ vem atuando de for-

ma a articular tais políticas setorizadas em favor de um 

atendimento integral da população atendida, com ações 

pautadas na defesa dos princípios constitucionais da 

descentralização, participação social e intersetorialida-

de, ou seja, da articulação entre as políticas públicas por 

meio do desenvolvimento de ações conjuntas destina-

das à proteção e à promoção dos sujeitos sociais.

Por meio desta prática, buscamos articular e in-

tegrar uma rede de proteção social que vem agregan-

do organizações afins em torno do interesse comum, 

buscando promover conexão, vínculos, ações comple-

mentares, relações horizontais entre parceiros, interde-

pendência de serviços, para garantir a integralidade da 

atenção a este segmento social tornado vulnerável pe-

las questões próprias do refúgio e por outras questões 

sociais semelhantes às vividas pelos brasileiros. 

Deste modo, a Cáritas/RJ se apresenta como 

parte de uma rede de proteção, atuando na mediação 

entre solicitantes de refúgio e refugiados(as) e as políti-

cas públicas brasileiras. Sua atuação não visa substituir 

as ações do Estado, mas possibilitar maior interlocução 

entre ambos.

Nesta direção, além de compor a rede por meio 

de sua atuação direta no atendimento à população re-

fugiada (orientação e encaminhamento para políticas e 

serviços públicos e de organizações não governamen-

tais), também busca realizar ações para ampliar esta 

rede (por meio do trabalho de sensibilização de novos 

atores sociais).

Nosso trabalho consiste em buscar acesso 

igualitário a benefícios e direitos, levando em conta as 

especificidades da população atendida. Para isto, en-

frentamos muitos desafios, como o desconhecimento 

da temática do refúgio; desconhecimento da condição 

de sujeito de direitos desta população; preconceito por 

serem estrangeiros (e por isto “competirem” por políti-

cas públicas e postos de trabalho com os brasileiros) 

e por serem refugiados(as) (muitas vezes confundidos 

com foragidos); dificuldades de comunicação (idioma); 

dificuldades de entendimento das diferenças culturais e 

reduzida oferta de serviços frente à grande demanda/

necessidade (disputam entre si e com os brasileiros por 

acesso aos direitos), entre outros.

Nesta direção, atuamos na divulgação da temá-

tica do refúgio (seja em nossos contatos diários com 

instituições públicas e privadas, seja através da mídia 

em geral), no mapeamento, encaminhamento e acom-

panhamento dos(as) solicitantes de refúgio e refugia-

dos(as) para os serviços da rede (onde buscamos re-

alizar atendimentos conjuntos com os profissionais na 

rede, discutindo os casos, trocando experiências, sabe-

res e propostas de atuação). Também buscamos inte-

grar efetivamente esta rede, atuando na avaliação, pla-

nejamento e elaboração de propostas para as políticas 

públicas, utilizando espaços legítimos para isto, como 

os conselhos, conferências, fóruns e comitês. Em outras 

palavras, a Cáritas/RJ vem buscando estar junto dos 
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profissionais, governos e população em geral nestes 

espaços coletivos e incentivar a participação dos(as) 

refugiados(as) enquanto sujeitos de direitos.

Daí a importância da atuação da sociedade civil 

no Comitê Estadual Intersetorial de Políticas de Aten-

ção aos Refugiados do Rio de Janeiro, onde se busca 

a sensibilização para a temática e a garantia do reco-

nhecimento, por parte das políticas, programas e servi-

ços estatais, de seu compromisso com esta população, 

assumido por meio de diferentes instrumentos legais.

Esta atuação parte da premissa de que os(as) re-

fugiados(as) devem ser reconhecidos pelas instituições 

públicas como um segmento social com necessidades 

singulares para que processos de inclusão nas políti-

cas sociais sejam considerados e atenção especial seja 

dada ao acesso e ao tratamento das questões cruciais 

para sua permanência e sobrevivência digna no territó-

rio brasileiro. Defendemos que as dificuldades econô-

micas e sociais do país diante de sua própria população 

não devem ser um obstáculo à reflexão e à tomada de 

decisões a respeito dos refugiados(as).

Todavia, apesar do avanço representado pela Lei 

9.474/97, ainda há muitos desafios para que uma cul-

tura humanitária seja difundida na sociedade brasileira, 

demandando esforços perenes de todas as entidades 

envolvidas com a temática do refúgio. 

Entre os obstáculos enfrentados pelos(as) refu-

giados(as) e solicitantes de refúgio em seu processo de 

integração local, destacamos a questão do idioma, que 

é uma grande barreira deste processo, pois impede que 

se comuniquem e se façam entender, dificultando que 

acessem seus direitos mais básicos e primordiais para 

o processo de reconstrução da vida no Brasil.

Sobre suas condições de moradia, a maior par-

te dos(as) refugiados(as) no Rio de Janeiro reside em 

áreas de risco ou em situações precárias, ou seja, mora 

em comunidades de baixa renda, onde os aluguéis são 

mais baratos, as cobranças para a locação do imóvel 

são menores (exigência de fiador, depósito de três me-

ses de aluguel), e muitas vezes não são cobrados servi-

ços básicos, como eletricidade e água.

Além disto, enfrentam graves desafios no que se 

refere à acolhida temporária, uma vez que o Rio de Janei-

ro não conta com abrigos específicos para esta popula-

ção. Nos abrigos da cidade, concorrem com pessoas em 

situação de rua e usuários de drogas (neste momento, 

em especial, os usuários de crack), que são os alvos pre-

ferenciais das políticas de abrigamento do estado.

Quanto à educação, a maior dificuldade encontra-

da se refere à ausência de comprovação de escolaridade, 

o que dificulta a continuidade nos estudos, a inserção em 

cursos de capacitação e mesmo no mercado de trabalho. 

Outro obstáculo é o ingresso nas escolas técnicas profis-

sionalizantes e nas universidades públicas, que exigem 

a aprovação em testes/vestibulares, abrangendo provas 

de português, história e geografia, com conteúdos espe-

cíficos; do mesmo modo, encontram obstáculos para a 

permanência em universidades privadas, visto que en-

frentam dificuldades para custear despesas com trans-

porte, alimentação e material didático.

Também na saúde, embora o sistema público de 

saúde seja gratuito e universal, encontram dificuldades 

relacionadas principalmente à escassez de medica-

mentos gratuitos ou com baixo custo, à realização de 

exames e ao acesso a tratamentos complementares 

(fisioterapia, psicologia, odontologia, entre outros) na 

rede pública. Sentem dificuldade também em custear 

as despesas com o transporte para tratamentos, além 

da dificuldade com o idioma.

Quanto à inserção no mercado de trabalho, 

os(as) refugiados(as) e solicitantes de refúgio ainda en-

frentam dificuldades de acesso a esta política devido ao 

idioma, à falta de qualificação profissional ou de docu-

mentação escolar e de comprovante de experiência de 

trabalho, além de sofrerem preconceito por parte dos 

empregadores devido ao desconhecimento do tema, o 

que os tem levado a ingressar no mercado de trabalho 

informal e descontínuo.

Outro grande desafio no que se refere ao aces-

so à trabalho se dá pela dificuldade de inserção laboral, 

seja pela via formal ou informal, das mulheres com filhos 

pequenos, pois a dificuldade de acesso a creche é signifi-

cativa, não só com relação a vagas, mas também no que 

tange ao horário de funcionamento das mesmas.

Tais desafios, vividos cotidianamente por todos 

os solicitantes no país, são percebidos ainda de forma 

mais dura neste grupo mais vulnerável, composto es-

pecialmente por mulheres sozinhas grávidas e/ou com 

crianças pequenas, que precisam enfrentar todos os 

traumas de violência, violação de direitos, rupturas e 

deslocamentos, e sozinhas criar estratégias para a re-

construção de suas vidas que incluam o cuidado e a 

proteção de seus filhos.

Por este motivo, é de fundamental importância 

a construção e manutenção de espaços com estrutura 

física, planejamento técnico e terapêutico para desen-

volvimento de atividades alternativas de orientação, cui-

dado em saúde mental e geração de renda.

O destaque para os desafios enfrentados pe-

los(as) solicitantes de refúgio e refugiados(as) que 

vivem no Rio de Janeiro ganha ainda mais relevância 

quando observamos o perfil desta população cadastra-

da no sistema da Cáritas/RJ.

Em setembro de 2016, 4.187 pessoas refugiadas 

e 2.620 solicitantes de refúgio estavam cadastrados, 

perfazendo o total de 6.807 pessoas em assistên-

cia direta e indireta pela instituição. Neste total estão 

incluídas mais de 70 nacionalidades, sendo as princi-

pais oriundas atualmente da República Democrática do 

Congo, Síria, Angola e Venezuela.

Ao longo dos anos, esta população vinha se 

constituindo, em sua maioria, de homens adultos. Con-

tudo, entre 2015 e 2016, este perfil veio se alterando e 

assim, se em 2014, no Rio de Janeiro, tínhamos 30,1% 

de mulheres para 69,9% de homens, apenas no primei-

ro trimestre de 2016 já computamos 50% de mulheres 

(muitas vezes, grávidas e com crianças) para 50% de 

homens entre os recém-chegados.

Também vale ressaltar o aumento, em 2015, de 

47% do número de chegadas de crianças solicitantes 

e refugiadas (em relação ao ano anterior), o que exige 

ainda mais atenção das instituições que prestam aten-

dimento a esta população, tendo em vista as vulnerabi-

lidades específicas deste grupo. 

Por fim, é importante destacar que, além das 

mudanças no perfil, seguindo a tendência no Brasil, no 

Rio de Janeiro, nos últimos anos, vimos verificando um 

aumento de mais de 200% de novas chegadas, o que 

pode estar relacionado a fatores como o investimento 

do Estado brasileiro no atendimento à população refu-

giada, facilidade na concessão de visto e, no caso do Rio 

de Janeiro, grandes eventos.

Em suma, diante deste aumento do número de 

novas solicitações, da complexidade do perfil das pes-

soas que atendemos e da situação de precariedade 

socioeconômica vivenciada pela maioria dos(as) solici-

tantes de refúgio e refugiados(as) que moram no Rio 

de Janeiro é que se dá o trabalho da Cáritas/RJ e de 

toda a rede de proteção que atua com esta população. 

Para esses desafios não se encontram soluções de 

curto prazo, mas, apesar disto, continuamos buscando 

alternativas de enfrentamento desta situação, dando 

prosseguimento ao trabalho no que diz respeito à bus-

ca por acesso aos direitos, interesses e necessidades da 

população que atendemos. 

Daí a importância de fortalecer e ampliar a rede, por 

meio de parcerias, em especial com os entes públicos, ten-

do em vista sua responsabilidade e importância na presta-

ção de políticas, programas e serviços fundamentais para 

a oferta de acolhida digna e de condições de integração 

dos refugiados e solicitantes de refúgio no Brasil.
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polÍtiCAs eM AtençÃo A reFugiAdos e iMigrAntes no 
estAdo do rio de JAneiro

Ugo Medrado Corrêa29 

No Brasil, ainda que tenhamos recebido uma grande onda imigratória nos séculos XIX e XX30, 

ainda hoje se constata uma carência de políticas públicas voltadas ao tema das migrações. O cres-

cimento da imigração nos anos recentes foi acompanhado pela intensificação das demandas em 

termos de uma resposta governamental. O estado do Rio de Janeiro, por sua vez, tomou diversas 

iniciativas para a implementação de uma agenda institucional voltada aos imigrantes. 

A população fluminense concentra aproximadamente 230 mil pessoas nascidas fora do 

país31. O grupo representa, todavia, uma pequena proporção diante dos cerca de 16 milhões de ha-

bitantes do estado32. Cabe destacar ainda que mais da metade desse grupo tem mais de 70 anos 

de idade, representando um forte indício de que não são recém-chegados ao território. 

Os dados demonstram, igualmente, outros vestígios associados a contextos históricos pas-

sados. As nacionalidades mais frequentes entre os imigrantes no estado do Rio de Janeiro são de 

países europeus, Portugal, Espanha e Itália. Se observamos, por exemplo, o grupo na condição de 

refugiados e solicitantes de refúgio, os locais de origem mais frequentes são República Democráti-

ca do Congo, Angola, Colômbia e Síria.

Nas últimas décadas, a promulgação da Lei Federal nº 9.474, de 1997, que regulamenta o 

Estatuto dos Refugiados, marcou um dos maiores avanços em termos de legislação. Entre outros 

pontos, em grande medida, significou a abertura de novas possibilidades migratórias de acolhida 

no Brasil. Nesse contexto, uma iniciativa pioneira foi a criação do Comitê Estadual Intersetorial de 

Políticas em Atenção a Refugiados do Rio de Janeiro (Ceipar), instituído por meio do Decreto Esta-

dual nº 42.182/2009, com a presidência da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos 

Humanos (Seasdh).

O Acordo de Residência e Livre Trânsito do Mercosul33 e a concessão de vistos humani-

tários34 impulsionaram o alargamento da atuação do Ceipar. O colegiado passou a dedicar-se 

igualmente ao público dos migrantes, no sentido amplo, conforme aprovação em sessão ordinária 

de agosto de 2014. A deliberação altera, ainda, a no-

menclatura do órgão para Comitê Estadual Interseto-

rial de Políticas em Atenção a Refugiados e Migrantes 

(Ceiparm).

Desde 2014, o Comitê se reúne em média dez 

vezes por ano, contando com a participação de órgãos 

governamentais de nível federal e estadual, organiza-

ções da sociedade civil, bem como as Nações Unidas. 

São membros representantes da esfera estadual:

•	 Comissão	de	Direitos	Humanos	da	Assembleia	

Legislativa do Estado do Rio de Janeiro;

•	 Defensoria	Pública	do	Estado	do	Rio	de	Janeiro;

•	 Secretaria	de	Estado	de	Assistência	Social	e	

Direitos Humanos;

•	 Secretaria	de	Estado	de	Cultura;

•	 Secretaria	de	Estado	de	Educação;

•	 Secretaria	de	Estado	de	Saúde;

•	 Secretaria	de	Estado	de	Segurança;

•	 Secretaria	de	Estado	de	Trabalho	e	Renda.

Representantes do governo federal:

•	 Comitê	Nacional	para	os	Refugiados;

•	 Defensoria	Pública	da	União;

•	 Delegacia	de	Imigração	–	Superintendência	

Regional da Polícia Federal;

•	 Ministério	Público	da	União.

Da sociedade civil:

•	 Cáritas	Arquidiocesana	do	Rio	de	Janeiro;

•	 Coletivo	Migrações	Rio;

•	 Cruz	Vermelha	Brasileira	–	Filial	do	Rio	de	Janeiro;

•	 Laboratório	de	Direitos	Humanos	da	Universidade	

Federal do Rio de Janeiro;

29 A Assessor da Superintendência de Promoção dos Direitos Humanos e Vice-Presidente do Comitê Estadual Interseto-
rial de Políticas em Atenção a Refugiados e Migrantes (Ceiparm).
30 Cerca de 3,8 milhões de estrangeiros entraram no Brasil entre 1887 e 1930”. Pág. 236. FAUSTO, Boris. História do 
Brasil. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2013. “No período que vai de 1830 a 1930, europeus, africanos 
e asiáticos entraram no Brasil [...] No entanto, foi a partir do final do século XIX que os movimentos migratórios recru-
desceram”. Pág. 66. SCHWARCZ, Lilia M. População e sociedade. In. SCHWARCZ, Lilia M. (Org.) História do Brasil Nação: 
1808-2010, Volume 3: A abertura para o mundo (1889-1930). Rio de Janeiro: Editora Objetiva, 2012.
31 Departamento de Polícia Federal. Sistema Nacional de Cadastramento e Registro de Estrangeiros (Sincre). Relatório 
emitido em junho de 2015.
32 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Estimativa populacional disponível em http://www.ibge.gov.br/
estadosat/perfil.php?lang=&sigla=rj. Acessado em 08/11/2016.
33 Ratificado pelo governo brasileiro em 2009, facilita a concessão de residência a nacionais dos Estados Partes do Mer-
cosul (Argentina, Paraguai e Uruguai) e Estados Associados (Bolívia, Chile, Colômbia, Equador e Peru).
34 Resolução Normativa nº 97 do Conselho Nacional de Imigração, de 12 de janeiro de 2012.

•	 Pastoral	do	Migrante;

•	 Ordem	dos	Advogados	do	Brasil	–	Seccional	Rio	de	

Janeiro;

•	 Viva-Rio.

Ainda no âmbito do Comitê, foi elaborado o Plano 

Estadual de Políticas em Atenção a Refugiados, aprova-

do por meio do Decreto Estadual nº 44.924/2014. O 

Plano estabelece um amplo leque de objetivos e produ-

tos em seis eixos temáticos: documentação, educação, 

emprego e renda, moradia, saúde e ambiente sociocul-

tural. Grande parte das ações pactuadas é de execução 

contínua e está sob monitoramento e avaliação perió-

dica do Ceiparm.

Nas reuniões, casos de violação de direitos são 

acompanhados, por meio de grupos de trabalho, até 

que a situação seja solucionada. Em situações não con-

templadas pelos fluxos e normativas já estabelecidos, 

os membros do Comitê articulam uma resposta ins-

titucional, que poderá subsidiar futuras diretrizes. As 

respostas aos casos tratados, em geral, seguem alguns 

procedimentos. Após identificar os possíveis parceiros 

responsáveis por receber os encaminhamentos, ocorre 

uma sensibilização para adequar os serviços existen-

tes às necessidades específicas dos refugiados e imi-

grantes. Em seguida ao encaminhamento, os casos são 

acompanhados e monitorados pelos membros do Co-

mitê, de forma a garantir que as demandas tenham sido 

atendidas.

Em seus trabalhos, o Ceiparm promove a capaci-

tação de servidores públicos, além de fomentar e forne-

cer apoio técnico a projetos e iniciativas dos municípios 

e entidades governamentais em geral. No ano de 2016, 

graças a uma articulação de seus membros, foi possível 

realizar o primeiro Curso de Língua Portuguesa e Cul-

tura Brasileira para Imigrantes e Refugiados, no âmbito 

do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego (Pronatec). A iniciativa, proposta pelo Comitê 
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Nacional para os Refugiados, foi executada pelo Institu-

to Federal do Rio de Janeiro, por meio de uma parceria 

entre a Seasdh e a Cruz Vermelha Brasileira.

A escuta ativa do próprio público-alvo, por meio 

de audiências públicas, tem sido outro método utilizado 

pelo Comitê para obter subsídios para a construção das 

políticas públicas. Uma demanda recorrente da comu-

nidade é a questão do acolhimento inicial para os re-

cém-chegados no estado, sobretudo nos primeiros três 

a seis meses. A Tipificação Nacional de Serviços So-

cioassistenciais, por sua vez, na seção que dispõe sobre 

os serviços de proteção social especial e acolhimento 

institucional de adultos, levanta a breve especificação: 

“O atendimento a indivíduos refugiados ou em situação 

de tráfico de pessoas (sem ameaça de morte) poderá 

ser desenvolvido em local específico, a depender da in-

cidência da demanda” .

Ainda restam, contudo, desafios para a criação de 

locais específicos destinados a esse público. O Sistema 

Único de Assistência Social, cuja gestão deve ser des-

centralizada, cabendo aos municípios o atendimento di-

reto à população, está assentado em princípios básicos, 

como a territorialidade. Num grupo em que justamente 

os vínculos territoriais estão rompidos, é necessário for-

mular diretrizes mais abrangentes que possam se tra-

duzir em resultados concretos. 

Cabe destacar que os exemplos de projetos e 

convênios implementados em outras localidades ten-

dem a não contemplar a sustentabilidade no longo 

prazo, ficando sujeitos a transições de governo. Além 

disso, seria necessária a criação de estruturas de Esta-

do inseridas de forma permanente no planejamento e 

orçamento públicos. Um exemplo seria a incorporação 

de equipamentos de acolhimento específicos para re-

fugiados e imigrantes ao Sistema Único de Assistência 

Social, cujo financiamento é garantido por lei. 

O engajamento e assiduidade dos membros têm 

sido um diferencial nos trabalhos do Comitê e na ga-

rantia dos direitos de refugiados e imigrantes no estado 

do Rio de Janeiro. Permanecem, todavia, espaços a con-

quistar para difundir o debate sobre a agenda da imi-

gração. A ampliação desses espaços poderia ser alcan-

çada por meio da participação política da comunidade 

de imigrantes e refugiados, o que, no entanto, depende-

ria da apropriação de seu papel como cidadãos plenos.

O Estatuto do Estrangeiro, por seu turno, ainda 

representa o descompasso da legislação nacional com 

os princípios democráticos e de direitos humanos. Esse 

documento, promulgado em 1980 durante o regime da 

ditadura cívico-militar, impõe vários obstáculos aos imi-

grantes em território brasileiro. Ao restringir as possibi-

lidades de regularização migratória, o Estatuto impõe 

situações que tendem a potencializar a vulnerabilidade 

dos chamados “imigrantes indocumentados”.

A nova Lei de Migrações , em discussão no Con-

gresso, poderá ser uma oportunidade de reverter esse 

cenário. Permanecerá, contudo, a necessidade de co-

ordenar ações dos entes federativos, União, estados e 

municípios, para oferecer ferramentas duradouras de 

integração dos migrantes em nossa sociedade, como 

acontece nas demais.

35 A Resolução 109 do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) tipifica os Serviços Socioassistenciais disponíveis no Brasil, organizan-
do-os por nível de complexidade do Sistema Único de Assistência Social: Proteção Social Básica e Proteção Social Especial de Média e Alta 
Complexidade. Na Alta Complexidade, estão os serviços de Acolhimento Institucional, nas seguintes modalidades: abrigo institucional, casa-lar, 
casa de passagem e residência inclusiva; de acolhimento em república; de acolhimento em família acolhedora; e de proteção em situações de 
calamidades públicas e de emergências
36 PL 2.516/15, do Senado, e outros projetos apensados. O texto que vai à votação é o substitutivo elaborado pelo relator, deputado Orlando Silva 
(PCdoB-SP), e aprovado por uma comissão especial em julho de 2016..

MensAgeM do pApA FrAnCisCo pArA o diA MundiAl do 
MigrAnte e do reFugiAdo – 17 de janeiro de 2016 

os emigrantes e refugiados interpelam-nos à resposta do evangelho da misericórdia

Queridos irmãos e irmãs!

Na bula de proclamação do Jubileu Extraordinário da Misericórdia recordei que “há momen-

tos em que somos chamados, de maneira ainda mais intensa, a fixar o olhar na misericórdia, para 

nos tornarmos nós mesmos sinal eficaz do agir do Pai” (Misericordiae Vultus, 3). De fato, o amor de 

Deus quer chegar a todos e a cada um, transformando aqueles que acolhem o abraço do Pai nou-

tros tantos braços que se abrem e abraçam para que todo ser humano saiba que é amado como 

filho e se sinta “em casa” na única família humana. Deste modo, a ternura paterna de Deus, que se 

estende solícita sobre todos, mostra-se particularmente sensível às necessidades da ovelha ferida, 

cansada ou enferma, como faz o pastor com o rebanho. Foi assim que Jesus Cristo nos falou do 

Pai, dizendo que Ele se inclina sobre o homem chagado de miséria física ou moral e, quanto mais 

se agravam as suas condições, tanto mais se revela a eficácia da misericórdia divina.

Neste nosso tempo, os fluxos migratórios aparecem em contínuo aumento por toda a ex-

tensão do planeta: prófugos e pessoas em fuga da sua pátria interpelam os indivíduos e as cole-

tividades, desafiando o modo tradicional de viver e, por vezes, transtornando o horizonte cultural e 

social com que se confrontam. Com frequência sempre maior, as vítimas da violência e da pobreza, 

abandonando as suas terras de origem, sofrem o ultraje dos traficantes de pessoas humanas na 

viagem rumo ao sonho dum futuro melhor. Se, entretanto, sobrevivem aos abusos e às adversi-

dades, devem enfrentar realidades onde se aninham suspeitas e medos. Enfim, não raramente, 

embatem na falta de normativas claras e praticáveis que regulem a recepção e prevejam itinerários 

de integração a curto e a longo prazo, atendendo aos direitos e deveres de todos. Hoje, mais do que 

no passado, o Evangelho da misericórdia sacode as consciências, impede que nos habituemos ao 

sofrimento do outro e indica caminhos de resposta que se radicam nas virtudes teologais da fé, da 

esperança e da caridade, concretizando-se nas obras de misericórdia espiritual e corporal.

Na base desta constatação, quis que o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado de 2016 

fosse dedicado ao tema: “Os emigrantes e refugiados interpelam-nos à resposta do Evangelho da 

misericórdia”. Os fluxos migratórios constituem já uma realidade estrutural, e a primeira questão 

que se impõe refere-se à superação da fase de emergência para dar espaço a programas que te-

nham em conta as causas das migrações, das mudanças que se produzem e das consequências 

que imprimem novos rostos às sociedades e aos povos. Todos os dias, porém, as histórias dra-

máticas de milhões de homens e mulheres interpelam a comunidade internacional, testemunha 

de inaceitáveis crises humanitárias que surgem em muitas regiões do mundo. A indiferença e o 

silêncio abrem a estrada à cumplicidade, quando assistimos como espectadores às mortes por 

sufocamento, privações, violências e naufrágios. De grandes ou pequenas dimensões, sempre tra-

gédias são; mesmo quando se perde uma única vida humana.
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Os emigrantes são nossos irmãos e irmãs que procuram uma vida melhor longe da pobreza, 

da fome, da exploração e da injusta distribuição dos recursos do planeta, que deveriam ser divididos 

equitativamente entre todos. Porventura não é desejo de cada um melhorar as próprias condições 

de vida e obter um honesto e legítimo bem-estar que possa partilhar com os seus entes queridos?

Neste momento da história da humanidade, fortemente marcado pelas migrações, a ques-

tão da identidade não é uma questão de importância secundária. De fato, quem emigra é forçado 

a modificar certos aspectos que definem a sua pessoa e, mesmo sem querer, obriga a mudar 

também quem o acolhe. Como viver estas mudanças de modo que não se tornem obstáculo ao 

verdadeiro desenvolvimento, mas sejam ocasião para um autêntico crescimento humano, social e 

espiritual, respeitando e promovendo aqueles valores que tornam o homem cada vez mais homem 

no justo relacionamento com Deus, com os outros e com a criação?

De fato, a presença dos emigrantes e dos refugiados interpela seriamente as diferentes so-

ciedades que os acolhem. Estas devem enfrentar fatos novos que podem parecer imprudentes se 

não forem adequadamente motivados, geridos e regulados. Como fazer para que a integração se 

torne um enriquecimento mútuo, abra percursos positivos para as comunidades e previna o risco 

da discriminação, do racismo, do nacionalismo extremo ou da xenofobia?

A revelação bíblica encoraja a recepção do estrangeiro, motivando-a com a certeza de que, 

assim fazendo, abrem-se as portas a Deus e, no rosto do outro, manifestam-se os traços de Jesus 

Cristo. Muitas instituições, associações, movimentos, grupos comprometidos, organismos diocesa-

nos, nacionais e internacionais, experimentam o encanto e a alegria da festa do encontro, do inter-

câmbio e da solidariedade. Eles reconheceram a voz de Jesus Cristo: “Olha que Eu estou à porta e 

bato” (Ap 3, 20). E, todavia, não cessam de multiplicar-se também os debates sobre as condições e 

os limites que se devem pôr à recepção, não só nas políticas dos Estados, mas também em algu-

mas comunidades paroquiais que veem ameaçada a tranquilidade tradicional.

Diante de tais questões, como pode a Igreja agir senão inspirando-se no exemplo e nas pa-

lavras de Jesus Cristo? A resposta do Evangelho é a misericórdia.

Em primeiro lugar, esta é dom de Deus Pai revelado no Filho: de fato, a misericórdia rece-

bida de Deus suscita sentimentos de jubilosa gratidão pela esperança que nos abriu o mistério da 

redenção no sangue de Cristo. Depois, a misericórdia alimenta e robustece a solidariedade para 

com o próximo, enquanto exigência de resposta ao amor gratuito de Deus, que “foi derramado nos 

nossos corações pelo Espírito Santo” (Rm5, 5). Aliás, cada um de nós é responsável pelo seu vizi-

nho: somos guardiões dos nossos irmãos e irmãs, onde quer que vivam. O cultivo de bons contatos 

pessoais e a capacidade de superar preconceitos e medos são ingredientes essenciais para se 

promover a cultura do encontro, onde cada um esteja disposto não só a dar, mas também a receber 

dos outros. De fato, a hospitalidade vive do dar e receber.

Nesta perspectiva, é importante olhar para os 

emigrantes não somente com base na sua condição 

de regularidade ou irregularidade, mas sobretudo 

como pessoas que, tuteladas na sua dignidade, podem 

contribuir para o bem-estar e o progresso de todos, de 

modo particular quando assumem responsavelmente 

deveres com quem os acolhe, respeitando gratamen-

te o patrimônio material e espiritual do país que os 

hospeda, obedecendo às suas leis e contribuindo para 

os seus encargos. Em todo caso, não se podem re-

duzir as migrações à dimensão política e normativa, 

às implicações econômicas e à mera coexistência de 

culturas diferentes no mesmo território. Estes aspec-

tos são complementares da defesa e promoção da 

pessoa humana, da cultura do encontro dos povos e 

da unidade, onde o Evangelho da misericórdia inspira 

e estimula itinerários que renovam e transformam a 

humanidade inteira.

A Igreja coloca-se ao lado de todos aqueles 

que se esforçam por defender o direito de cada 

pessoa a viver com dignidade, exercendo antes de 

mais nada o direito a não emigrar a fim de con-

tribuir para o desenvolvimento do país de origem. 

Esse processo deveria incluir, no seu primeiro nível, 

a necessidade de ajudar os países donde partem 

os emigrantes e prófugos. Assim se confirma que 

a solidariedade, a cooperação, a interdependência 

internacional e a distribuição equitativa dos bens da 

terra são elementos fundamentais para atuar, em 

profundidade e com eficácia, sobretudo nas áreas 

de partida dos fluxos migratórios, para que cessem 

aquelas carências que induzem as pessoas, de for-

ma individual ou coletiva, a abandonar o seu próprio 

ambiente natural e cultural. Em todo caso, é neces-

sário esconjurar, se possível já na origem, as fugas 

dos prófugos e os êxodos impostos pela pobreza, 

pela violência e pelas perseguições.

Sobre isto, é indispensável que a opinião públi-

ca seja informada de modo correto, até para prevenir 

medos injustificados e especulações sobre a pele dos 

emigrantes.

Ninguém pode fingir que não se sente interpela-

do pelas novas formas de escravidão geridas por orga-

nizações criminosas que vendem e compram homens, 

mulheres e crianças como trabalhadores forçados na 

construção civil, na agricultura, na pesca ou noutros 

âmbitos de mercado. Quantos menores são, ainda hoje, 

obrigados a alistar-se nas milícias que os transformam 

em meninos-soldados! Quantas pessoas são vítimas 

do tráfico de órgãos, da mendicidade forçada e da ex-

ploração sexual! Destes crimes aberrantes fogem os 

prófugos do nosso tempo, que interpelam a Igreja e a 

comunidade humana, para que também elas possam 

ver na mão estendida de quem os acolhe o rosto do 

Senhor, “o Pai das misericórdias e o Deus de toda con-

solação” (2ª Cor 1, 3).

Queridos irmãos e irmãs emigrantes e refugia-

dos! Na raiz do Evangelho da misericórdia, o encontro 

e a recepção do outro se entrelaçam com o encontro e 

a recepção de Deus: acolher o outro é acolher a Deus 

em pessoa! Não deixeis que vos roubem a esperança 

e a alegria de viver que brotam da experiência da mi-

sericórdia de Deus, que se manifesta nas pessoas que 

encontrais ao longo dos vossos caminhos! Confio-vos 

à Virgem Maria, Mãe dos emigrantes e dos refugiados, 

e a São José, que viveram a amargura da emigração no 

Egito. À intercessão deles, confio também aqueles que 

dedicam energias, tempo e recursos ao cuidado, tanto 

pastoral como social, das migrações. De coração a to-

dos concedo a Bênção Apostólica.

Vaticano, 12 de setembro de 2015 

Memória do santíssimo nome de Maria.
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MIGRAÇÃO E ECOLOGIA:
O GRITO 

QUE VEM DA TERRA

Organizadores:
Pastoral do Migrante e Rede Migração Rio


