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20 ANOS DEPOIS: A CONTEMPORANEIDADE DO 

PENSAMENTO DE ABDELMALEK SAYAD 

 

Em 2018, completamos 20 anos sem Abdelmalek Sayad (1933-1998). Sociólogo 

de origem argelina e reputação internacional, Sayad deixou importante contribuição para 

os estudos migratórios. Maestria teórica e técnica, associadas a um conhecimento 

preciso do fenômeno estudado, possibilitaram com que ele chegasse a reflexões 

inovadoras acerca do tema. Diz Tassadit Yacine[1] que a sua trajetória de vida teve papel 

central no desenvolvimento de seus estudos. "A viagem intelectual de Abdelmalek Sayad 

é única porque é o produto de uma vida de um homem nascido entre as duas guerras 

mundiais em uma Argélia colonizada já por mais de um século." (2014, p.13, tradução 

nossa). Trata-se de um migrante que construiu o seu saber e sua compreensão sobre as 

contradições dos mundos colonial e pós-colonial através de uma vida em constante 

movimento. Para ele, a pesquisa sobre o outro não é senão uma introspecção, uma 

reapropriação de uma história esquecida, impulsionada pela história dominante. Aqui, 

cabe adicionar como é notável o fato de Sayad gostar de explorar a Odisséia em seus 

escritos (1998; 2000). A saudade da terra, um mal cujo remédio se chama o retorno, 

presente na volta de Ulisses para Ítaca, foi uma das formas encontradas pelo autor para 

demonstrar aos leitores a jornada (porque não homérica!) de seus entrevistados, 

camponeses despojados de suas terras, que imigravam de uma Argélia recém-

independente para os subúrbios franceses. 

Com Sayad, a migração já não é compreendida através de uma perspectiva macro 

ou, então, micro. Ele propôs superar tais dimensões e pensar tal fenômeno social em 

sua totalidade. A economia capitalista e seus efeitos de transferência de um campo para 

outro, de um país para outro, de um continente para outro, não devem ser os únicos 

elementos investigados para compreender as condições geradoras e de perpetuação do 

fenômeno migratório [2]. O migrante e sua condição existencial paradoxal devem compor 

essa sociologia voltada à parte inferior da hierarquia social. Esse movimento é produzido 

pelo emigrante, aquele que saiu temporariamente da sociedade de emigração, e pelo 

imigrante, aquele que, ao chegar na sociedade de imigração, nasce para a mesma; o 

paradoxal é que ambos são a mesma e única pessoa. Não à toa, a migração ganha, para 

ele, as propícias condições para ser interpretada enquanto um fato social completo. Um 

fenômeno, em sua totalidade, que não pode ser esgotado em um único campo de estudo. 

Suas diversas facetas possibilitam o diálogo entre as mais diversas áreas (Geografia, 

Economia, Linguística, Política, Direito, Antropologia, História, Estatística e assim por 

diante). Nesse quadro interdisciplinar em que o fenômeno migratório está situado, Sayad 

aprofundou conceitos e lançou novas perspectivas. Ausência, Retorno, Provisoriedade, 

Exílio e Nostalgia, por exemplo, ganham nova leitura em seus escritos. Em relação ao 
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método, Pierre Bourdieu [3] , seu parceiro intelectual, dizia que o conhecimento íntimo 

da língua e da tradição berbere, de Cabília, possibilitaram esse sociólogo peripatético a 

compreender o sentido e os problemas da "imigração" para seus entrevistados. Primeiro 

gesto de ruptura com um etnocentrismo intelectual, Abdelmalek Sayad devolve, através 

do uso da entrevista, aos "imigrantes", que são também "emigrantes", suas origens, e 

todas as particularidades que a elas encontram-se associadas e que explicam muitas 

das diferenças observadas nos destinos posteriores" (1998, p.11). 

 20 anos depois, as perguntas que fazemos são: Qual a contemporaneidade do 

pensamento de Sayad para os estudos migratórios em desenvolvimento? Como seus 

conceitos, categorias de análise e métodos de pesquisa têm contribuído para o avanço 

dos estudos migratórios no Brasil? Através de três dias de debates, conferências, grupos 

de trabalho e intenso diálogo entre especialistas nacionais e internacionais em estudos 

migratórios e nos trabalhos de Sayad, o evento "20 ANOS DEPOIS: a 

contemporaneidade do pensamento de Abdelmalek Sayad" propõe refletir sobre tais 

questões e promover o pensamento de Sayad para jovens pesquisadores que começam 

a trilhar o campo dos estudos migratórios, bem como lançar luz para novas questões que 

os movimentos migratórios em curso têm chamado a atenção. 

 

 

 

Gustavo Dias 

Membro da Comissão Organizadora 

 

 

[1] YACINE, Tassadit. Abdelmalek Sayad ou la formation d’un habitus cultivé (1933-

1998). In: MOHAMMEDI, S.M. (Org.). Abdelmalek Sayad, migrations et mondialisation. 

Oran: Éditions Crasc, 2014. p.13-20. 

[2] SAYAD, Abdelmalek. A imigração ou os paradoxos da alteridade. São Paulo: Edusp, 

1998. 

[3] BOURDIEU, Pierre. Um Analista do Inconsciente. In:SAYAD, Abdelmalek. (1998). A 

imigração ou os paradoxos da alteridade. São Paulo: Edusp, 1998. p. 09-13. 
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GT2 - Migração e Estado 
Dr. Luis Felipe Aires Magalhães (PUC - SP) 

Dr. João Carlos Jarochinski Silva (UFRR) 

SUMÁRIO 

Para ir direto a um texto específico, basta clicar sobre a indicação de seu título neste sumário. 

Sessão 1: Fronteiras e Sujeitos 

(2 de outubro, terça-feira, das 14h às 15h45) 

A relação de continuidade entre emigração/imigração: questionamentos às estratégias 

de fechamento das fronteiras entre os Estados-Nação a partir da obra de Sayad 

Kamila Kamel Fahs (USP e Grupo Veredas) 

Los Viajeros: Notas sobre a mobilidade Warao no Brasil 

Marilise Rosa (Museu Nacional – UFRJ) 

 

Experiência migratória de dois profissionais cubanos em Roraima: desafios, 

possibilidades, memória e deslocamentos (1990 – 2000) 

Rennerys Siqueira Silva (UFRR) 

Raimunda Gomes da Silva (UERR) 

 

Sessão 2: Migração, Estado e Novas Espacialidades 

(2 de outubro, terça-feira, das 16h às 18h) 

Corumbá – MS: A nova porta de entrada da migração haitiana no Brasil 

Alex Dias de Jesus (IFPI) 

Novos Fluxos Migratórios na Fronteira Corumbá MS: Demanda documental e políticas 

públicas emergenciais 

Lidiane de Brito Curto (UFMS) 

Manix Gonçalves dos Santos (UFMS) 

 

A espacialidade do "Pensamento de Estado": uma reflexão geográfica sobre a migração 

internacional contemporânea 

Caio da Silveira Fernandes (UFRJ) 

 

Migração e recessão econômica em Governador Valadares (MG) 

Sânia Mayra Lopes Braz (Univale) 
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Sessão 3: As múltiplas faces do Direito 

(3 de outubro, quarta-feira, das 14h às 16h) 

Reunião familiar como um direito humano na América Latina 

Patrícia Nabuco Martuscelli (USP) 

 

Direito à Cidade: O ser, o estar, o fazer e o pertencer – Espaço da cidadania aos 

migrantes e refugiados 

Deisemara Turatti Langoski (Unipampa) 

 

O Direito como instrumento de exclusão: Percepções acerca da Nova Lei de Migrações 

Giuliana Redin (UFSM)  

Jaqueline Bertoldo (UFSM) 

 

Sessão 4:  Do Pacto Global às Interações Locais: entre a vulnerabilidade e a 

participação política 

(4 de outubro, quinta-feira, das 14h às 16h) 

Uma Análise dos Pactos Globais de Migração e Refúgio à luz da proposta teórica de 

Abdelmalek Sayad 

Truyitraleu Tappa (UnB) 

 

Migração e Saúde Pública: Relações entre locais e italianos no final do século XIX no 

interior de São Paulo 

Marili Peres Junqueira (UFU) 

 

Da provisoriedade à precariedade: o limbo da situação dos solicitantes de refúgio no 

Brasil 

Carla Herminia Mustafa Barbosa Ferreira (USP) 

 

A questão do refúgio no século XXI e a vulnerabilidade das mulheres refugiadas 

Gisele Maria Ribeiro de Almeida (UFF)  

Mayara de Oliveira Souza (UFF) 
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A relação de continuidade entre emigração/imigração: 

questionamentos às estratégias de fechamento das fronteiras entre 

os Estados-Nação a partir da obra de Sayad 
 

Kamila Kamel Fahs1 

 

É possível identificar na obra de Sayad uma escolha metodológica singular para 

tratar do fenômeno da migração. Sua escolha metodológica está em salientar a condição 

sempre dupla da emigração/imigração, assinalando em sua obra uma série de duplos 

que circundam as questões de migração, tais como presença/ausência; interior/exterior; 

privado/público. Tal escolha metodológica está a serviço do interesse do sociólogo 

argelino de denunciar uma espécie de etnocentrismo na forma como a sociedade analisa 

a imigração (sempre separada de sua face de emigração), tronando-se indiferente às 

circunstâncias que engendram a emigração. As consequências que se podem extrair da 

forma pela qual Sayad escolhe abordar o tema são diversas, mas neste trabalho temos 

a intenção de analisar e demonstrar como, a partir das contribuições do autor, as 

estratégias de fechamento das fronteiras dos Estados-Nação aos sujeitos em 

deslocamento podem ser questionadas. Acreditamos que evidenciando a relação 

intrínseca entre emigração e imigração, entre território e cultura de saída e de chegada, 

as operações de fechamento das fronteiras que têm aparecido no contexto social e 

político atual como operações de separação absoluta entre o sujeito e o Outro, entre o 

nós e o diferente, podem ser repensadas. Para tanto, diversos são os casos estudados 

por Sayad que ilustram a relação entre a Argélia e a França, por exemplo, casos que 

demonstram uma continuidade entre esses territórios, continuidade essa que se procura 

mascarar ao ignorar a face de emigração da imigração argelina na França. Para que o 

questionamento às estratégias de fechamento das fronteiras entre os Estados-Nação 

                                                           
1   Mestranda em Psicologia Clínica na Universidade de São Paulo (USP). Graduada em Psicologia pela Universidade 
Presbiteriana Mackenzie (2014). Membro do Laboratório Psicanálise, Sociedade e Política (USP) e do Grupo 
Veredas - Psicanálise e Imigração. Atua como psicanalista em consultório particular. Tem como referencial teórico 
a psicanálise e atualmente estuda a migração e o refúgio. 
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possa ser mais bem construído, convocamos a psicanálise para o diálogo com as 

considerações de Sayad. Essa relação de continuidade entre país de saída e país de 

chegada, entre emigração e imigração para a qual Sayad chama a atenção, é tratada 

pela psicanálise como uma relação estrutural de um sujeito que só se constitui a partir 

de um outro, de uma alteridade. Assim como Sayad chega a considerar a alteridade 

como “parte de si” ao tratar da relação estabelecida entre as aldeias argelinas e a França, 

assim também a psicanálise estuda o sujeito, sujeito esse que faz da fronteira uma 

relação com a alteridade e não uma abolição da mesma. 

 

Palavras-chave: Fronteira; emigração/imigração; continuidade. 
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Los viajeros: notas sobre a mobilidade Warao no Brasil 
 

Marlise Rosa2 

A etnia Warao, proveniente da região caribenha do delta do rio Orinoco, é a 

segunda maior população indígena da Venezuela, com aproximadamente 49 mil 

indivíduos. Desde a década de 1960, por diferentes razões, tem intensificado o processo 

de descolamento para os centros urbanos no interior do país de origem. No Brasil, 

registra-se a presença desta população desde 2014, contudo, em virtude da grave crise 

econômica e política por que passa a Venezuela, o fluxo migratório aumentou 

significativamente a partir de 2016, de modo que, atualmente, há grupos em Pacaraima 

e Boa Vista (RR), Manaus (AM), Santarém e Belém (PA). Neste artigo, resultante de 

minha pesquisa de doutorado realizada em Manaus e Belém, entre os meses de agosto 

de 2017 e março de 2018, pretendo apresentar algumas considerações sobre a dinâmica 

da mobilidade Warao no Brasil e a atuação do Estado na gestão desta população.  

 

 

 

                                                           
2 Graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (2013), mestra em Antropologia 

Social pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (2016) e doutoranda pela mesma instituição. Desde a graduação realiza pesquisa com populações 
indígenas, contemplando, sobretudo a interface entre antropologia e direitos humanos. Em sua monografia de 
conclusão de curso analisou o debate legislativo sobre infanticídio indígena. O artigo O uso estratégico dos direitos 
humanos para a criminalização da alteridade: a Lei Muwaji e a campanha contra infanticídio indígena no Congresso 
Nacional, desenvolvido a partir desta pesquisa foi vencedor do VI Prêmio Antropologia e Direitos Humanos - 
Categoria Graduação, da Associação Brasileira de Antropologia em parceria com a Fundação Ford. Em sua 
dissertação de mestrado se dedicou ao estudo dos casamentos interétnicos de mulheres indígenas com homens 
brancos em um assentamento indígena urbano na Zona Norte de Manaus-AM, cenário que se insere no debate mais 
amplo sobre indígenas em contexto urbano e lança luz sobre adversidades cotidianas destes indígenas vistos como 
desaldeiados. Atualmente, no doutorado, realiza pesquisa sobre a mobilidade dos indígenas Warao, migrantes 
venezuelanos, no Brasil. 
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Experiência migratória de dois profissionais cubanos em Roraima: 

desafios, possibilidades, memória e deslocamentos (1990 – 2000) 
 

Rennerys Siqueira Silva3 
Drª Raimunda Gomes da Silva4 

1. Introdução 

A partir de narrativas de experiências de dois profissionais cubanos em Roraima, 

um professor e um médico, o presente estudo tem como objetivo compreender o 

processo de deslocamento e as experiências migratórias destes profissionais no Estado, 

na última década do século XX. Busca investigar motivações, desafios e possibilidades 

de viver em Roraima e como estes sujeitos revisitam o lugar de origem e sua relação 

com Cuba. 

O Território Federal de Roraima, fundado em 1943 e elevado à categoria de 

Estado pela Constituição Federal de 1988, teve sua geopolítica planejada pelo Governo 

Federal como uma fronteira agrícola que deveria ser integrada ao restante do conjunto 

da federação (SANTOS, 2013; BECKER, 2004). Segundo Souza (2009), incentivos a 

migrações, política de ocupação e obras de integração –aberturas de estradas, pontes e 

distribuição de lotes de terra- permearam toda a política do território durante a Ditadura 

Civil-Militar (1964-1985), guiada pelos Planos Nacionais de Desenvolvimento e o 

Programa de Polos Agropecuários e Agrominerias da Amazônia. 

 Desde o primeiro governo eleito em Roraima, 1990, instituições autônomas ou 

comandadas pelo estado foram criadas e expandidas para o interior do estado, sendo 

exigidos profissionais liberais para ocuparem postos que necessitavam de maior 

formação técnica. 

 Durante essa confluência histórica, Cuba, com o fim da União Soviética em 1991 

sofria com uma crise econômica que corroeu sua economia e exigia do país reformas e 

novas políticas de atração de capital. Conforme Ayerbe (2004), a globalização inseriu 

Cuba em novos mercados que a “cortina de ferro”, aliada à lógica da Guerra Fria, não 

permitiu. Assim, o governo de Fidel Castro realizou pontuais reformas neoliberais, 

parciais privatizações de estatais e abertura da rede hoteleira para multinacionais. Outra 

                                                           
3 Graduado em História pela Universidade Estadual de Roraima, Especialista em História da Amazônia – UERR e 
Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Sociedade e Fronteiras – PPGSOF, UFRR. 

4  Doutora em História Social pela Pontifícia Universidade Católica – PUC. Professora Titular do Curso Licenciatura 
em História e de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual de Roraima - UERR. 
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forma de captação de recursos foi a expansão do projeto missiones, que consistia em 

empréstimos de profissionais da área médica e educacional para outros países.  

2. Metodologia 

Este trabalho adotou uma abordagem qualitativa da linha investigativa, contando 

com análise bibliográfica de fontes documentais do Núcleo de Documentação Histórica 

da Universidade Federal de Roraima – NUDOCHIS-UFRR e consulta ao arquivo do 

Conselho Regional de Medicina de Roraima (CRM-RR).  

A História Oral por meio de entrevistas temáticas, semiestruturadas e em forma 

de roteiro reflexivo foi a metodologia que constituiu uma das principais fontes do trabalho. 

Organizou-se em três eixos principais: deslocamentos, experiências, memórias no lugar 

de origem e Roraima. Portanto, a metodologia da História Oral na constituição de fonte 

foi fundamental para atender ao objetivo de analisar as experiências migratórias, pois as 

informações sobre trajetória, memória e experiências puderam ser constituídas através 

de entrevistas orais. 

Sob a luz da compreensão de Sayad (1998) concebemos o fenômeno da migração 

como um fato social total: cultural, político e econômico. Enquanto Scott (1998)nos auxilia 

na articulaçãode memórias e experiências migratóriascomo construções sociais, 

culturais e históricas. A migração de cubanos para o estado de Roraima significou uma 

confluência de variáveis que deu início a essa ocorrência histórica. 

3. Resultados e Discussão 

O primeiro grupo de cubanos que se deslocou para Roraima aconteceu por meio 

de um convênio entre a Universidade Federal de Roraima e o governo de Cuba em 

1993.No dia 16 de março daquele ano, o jornal Paricarana5 anunciava o acordo entre a 

UFRR e a Universidad de Matanzas Camilo Cienfuegos(UMCC) de um programa de 

trabalho de caráter científico-cultural com intercâmbio de professores entre as duas 

universidades. 

Essa prática de atração de mão de obra cubana não se restringiu à UFRR. O 

governo de Roraima passou a contratar médicos de Cuba para atuarem nos hospitais 

públicos. O Diário Oficial do Estado de 17 de novembro de 1999 anunciava a celebração 

de um convênio entre os dois entes com objetivos de intercâmbios profissionais. 

Para participar da pesquisa, convidamos dois cubanos, um médico e um professor 

universitário. O médico, que atua na saúde pública, foi entrevistado no dia 06 de 

novembro de 2017. Já o professor, docente de uma universidade pública, colaborou com 

                                                           
5 Jornal Paricarana:Informativo da UFRR.  16 de março de 1993. Nº25. 
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seu depoimento no dia 04 de outubro de 2017. Quanto ao médico optamos por chamá-

lo de Diego e o professor universitário por Tiago, com objetivo de preservar a identidade 

dos colaboradores. 

Diego, formado na Universidad de Havana, migrou para Roraima “fugido” da 

Guiana, em 2000, dito por suas próprias palavras. O médico participou de um convênio 

entre aquele país e Cuba em 1999.Solteiro, clinicou em regiões de garimpo, levando 

atendimento médico não só para guianenses, mas também a muitos brasileiros que 

trabalhavam na região. Sua vinda para o Brasil aconteceu em decorrência do fim do 

contrato e da proibição por parte do Embaixador cubano em Georgetownde permanecer 

na Guiana. 

Com o não retorno a Cuba, Diego foi acusado pelo seu país de traição.Todo 

cubano que aderisse aos programas de trabalho no exterior, de acordo com o 

entrevistado, deveria retornar após um ano. Porém, mesmo após casar com uma 

enfermeira guianense, foi impedido de permanecer no país. Para ter liberdade de 

trabalhar em sua área de formação, apoiado na rede de informações de brasileiros 

conhecidos por ele nos garimpos onde trabalhou, resolveu se deslocar para a cidade de 

Boa Vista, capital de Roraima.O entrevistado confessou dificuldades enfrentadas para 

garantir o reconhecimento de seu diploma de medicina, inclusive não teve apoio do CRM-

RR e do próprio Curso de Medicina da Universidade Federal de Roraima. Após disputas 

judiciais, Diego conseguiu licença para atuar como médico no Estado. 

As Redes Migratórias, no caso de Diego, foram um fator de grande importância 

para que pudesse se deslocar para o Brasil. Fundamentado em informações de amigos 

que fez durante seu tempo no país fronteiriço com o Brasil, Diego avaliou as 

possibilidades de um novo deslocamento, considerando os desafios e possíveis 

conquistas no lugar de destino. As redes, segundo Truzzi (2008), funcionam tanto no 

lugar de origem, como no trajeto atual em que se encontra o migrante, atenuando e 

possibilitando um menor impacto nas mudanças. 

Tiago, professor universitário, chegou por meio de um intercâmbio entre a 

Universidad de Matanzas e a Secretaria de Educação do Estado de Roraima, em 1996. 

Com o mesmo prazo de permanência dado a outros profissionais cubanos, Tiago deveria 

permanecer um ano e enviar cerca de 80% do salário mensal à embaixada cubana. Após 

3 meses de contrato, resolveu não mais repassar o dinheiro, optando assim, por 

permanecer em Roraima. De acordo com o entrevistado, após o fim do contrato e a 

decisão de não retornar a Cuba, Tiago foi classificado com traidor e intimidado por 

autoridades cubanas no Brasil. Parte de seus familiares defendiam o seu retorno a Cuba, 

porém sua mãe ficou ao lado da decisão de permanecer no Brasil.  

O professor alega que as repercussões do seu ato ocasionaram retaliações a 

familiares em Cuba e à sua permanência em Roraima. Em entrevista relatou que 
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constantemente a embaixada cubana orientava a Secretaria de Educação a não manter 

seu vínculo empregatício, sob a ameaça de não envio de outros profissionais cubanos 

para o estado. Apesar das intimidações da embaixada cubana, Tiago conseguiu a 

validação de seu diploma de Mestre em Educação na Universidade Federal do 

Amazonas e nunca encontrou dificuldades para conseguir emprego no serviço público 

no estado, segundo o entrevistado. 

A opção de Tiago em permanecer em Roraima, sabendo que não poderia 

regressar a Cuba sob o estigma de “traidor da pátria”, era muito difícil, e para alguém 

que migrou sozinho, com mais de 30 anos e sem nenhum familiar no lugar de destino 

(Roraima), tornou essa decisão mais dramática. Para o professor, as redes se mostraram 

pouco influentes na decisão de permanecer e buscar uma melhor adaptabilidade.  

Para Portelli (2010), a História Oral permite revisitar os impactos na memória do 

migrante, as condições sociais e políticas tangíveis, além da possibilidade de perceber 

os desafios sofridos durante o processo de deslocamento tanto do lugar de origem 

quanto de destino. Em contrapartida, a entrevista escrita deixa que emoções e 

ressentimentos possam ser mascarados (PASSERINI, 2011). 

No caso do professor Tiago, um forte ressentimento contra o governo cubano 

prevaleceu durante toda a entrevista, principalmente aos casos em que houve 

intimidação contra seus familiares, após o abandono do programa de missiones. 

Diego enfatizou em toda a sua narrativa que o problema em viver em Cuba nunca 

foi político, mas sim econômico. Alegou ainda que viver após a crise de 1991 na ilha 

passou a ser uma dura tarefa, e que as missiones foram formas de arrecadar dinheiro 

para amenizar a vida financeira em tempos de dificuldades econômicas. 

Os dois entrevistados só puderam retornar a Cuba após a reforma migratória de 

2012, que permitiu que cubanos que vivem no exterior em decorrência do abandono de 

intercâmbios solicitassem o visto como turista. 

4. Conclusão 

 O estudo das narrativas possibilitou outros olhares sobre a relação destes 

personagens com seu país: as marcas de uma memória de ressentimento e/ou de 

reconstrução de suas identidades a partir de suas experiências migratórias. Constatamos 

que as experiências no Brasil, entre desafios e possibilidades, proporcionaram outras 

realizações, não apenas profissionais, mas também afetivas e maior identificação com a 

cultura brasileira. 

Percebeu-se que a migração cubana auxiliou as universidades públicas do estado 

na consolidação de cursos e o sistema único de saúde, que teve e ainda dispõe de mão 

de obra cubana para universalizar o atendimento. 
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Corumbá-MS: A nova porta de entrada da 

 migração haitiana para o Brasil  
Alex Dias de Jesus6 

 
 

1. Introdução 

 

Em março de 2010, veículos da imprensa local e nacional divulgaram a entrada 

de pequenos grupos de haitianos em território brasileiro, através da cidade de Corumbá, 

no estado do Mato Grosso do Sul, na fronteira com a Bolívia. Pouco tempo depois, essa 

rota foi praticamente desativada quando os haitianos passaram a ingressar no Brasil 

principalmente pelas fronteiras internacionais da região norte do país. A articulação dos 

agentes de viagens e coiotes no Equador e Peru e as extorsões sofridas no território 

boliviano são alguns dos motivos para que a travessia pela Bolívia fosse evitada. Oito 

anos depois, mais uma vez de maneira inesperada, Corumbá volta a ser um local de 

entrada dessa migração e o Mato Grosso do Sul, um espaço de trânsito desses 

migrantes em direção ao sul e sudeste do país.  

De maneira semelhante ao ocorrido em 2010, os haitianos chegam à fronteira sem 

o visto exigido pelas autoridades brasileiras. Agora, o visto humanitário, regulamentado 

pela Portaria Interministerial n° 10, de 6 de abril de 2018. Vindos do Chile, os haitianos 

ficam impossibilitados de solicitar o documento, tendo em vista que ele só pode ser 

concedido na Embaixada brasileira no Haiti ou àqueles que ingressaram no Brasil até a 

data de sua publicação. Agenciados por coiotes, nos últimos sete meses, mais de 1.500 

haitianos saíram do Chile, cruzaram o território boliviano em direção à Corumbá e, sem 

alternativa, passaram a solicitar refúgio junto à Polícia Federal brasileira ou receberam 

notificações para a regularização da situação migratória. 

Em situação indocumentada na Bolívia, parte desses migrantes estão sendo alvo 

de extorsões e chegam ao Brasil sem recursos, o que os impede de seguir viagem rumo 

                                                           
6 Professor do Instituto Federal do Piauí e doutorando em Geografia pela Universidade Federal da Grande 
Dourados. E-mail: alexdias@ifpi.edu.br 
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ao encontro de seus familiares e amigos em diversas cidades brasileiras. Por esse 

motivo, no mês de junho de 2018, centenas de haitianos encontravam-se em Corumbá 

impedidos de seguir viagem, alguns deles em situação de rua.  

Diante disso, o presente trabalho teve como objetivos refletir sobre as causas da 

saída dos haitianos do Chile, o retorno da situação indocumentada dos haitianos no 

Brasil e as vulnerabilidades a que estão expostos.  

2. Metodologia  

Considerando a contemporaneidade da migração haitiana para o Brasil, estudos 

sobre o tema têm apontado importantes questões teóricas e tendências desse fluxo 

(HANDERSON, 2015; BAENINGER et al, 2016), mas as análises de cunho quantitativo 

são sempre parciais dada a intensa mobilidade dessa população. Diante disso, o uso de 

metodologias mistas nos estudos migratórios objetiva compensar eventuais falhas na 

aquisição de dados e informações. Por esse motivo, este estudo baseou-se em revisão 

bibliográfica e pesquisas de campo no município de Corumbá nos meses de março e 

agosto de 2018.  

3. Resultados e discussão  

As mudanças na política migratória do governo de Sebastián Piñera, no Chile, 

impactaram diretamente na migração haitiana. A partir de abril de 2018, o país passou a 

exigir vistos de turistas para os haitianos, com permanência máxima de 90 dias. Passou 

também a emitir vistos humanitários de reunião familiar apenas a cônjuges, filhos 

menores de idade ou filhos estudantes até 24 anos, com um limite máximo anual de 10 

mil vistos (CHILE, 2018). Essas mudanças, além do racismo e xenofobia crescentes e a 

concorrência com a mão de obra dos venezuelanos, impulsionaram a saída de haitianos 

do Chile em direção ao Brasil.  

Segundo informações dos próprios haitianos, de ônibus, muitos saem de Santiago 

com destino à cidade deIquique, no norte do país, seguem em direção à fronteira com a 

Bolívia, onde alguns relataram que a cruzaram à pé por caminho alternativo para evitar 
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a polícia migratória, passam pelas cidades de Oruro, Cochabamba, Santa Cruz de La 

Sierrae, depois de uma longa viagem, chegam à fronteira com o Brasil, entre as cidade 

de Puerto Suaréz e Corumbá.  

Ainda do lado boliviano, taxistas os transportam para a rodoviária de Corumbá, 

sem passar pelos agentes de migração da Bolívia e do Brasil. Por esse serviço, 

normalmente é cobrado um preço abusivo de cerca de 20 dólares pelo transporte de 

alguns quilômetros. Somente no centro da cidade de Corumbá é que eles são orientados 

a procurarem a Polícia Federal para registrar a entrada. Depois de um agendamento, os 

haitianos se dirigem ao posto de atendimento na fronteira e, por não portarem o visto 

humanitário, recebem a notificação de 60 dias para regularizarem a situação migratória 

ou deixarem o país. 

Há também relatos de alguns que alternaram sua viagem entre ônibus e vans 

orientados por algum agente – ajan ou raketé7 – para quem eles pagam pela organização 

do trajeto. Em alguns casos, os agentes até viajam juntos, em outros, repassam as 

informações através das redes sociais, articulando vendedores de passagens, taxistas e 

até agentes policiais. Em alguns casos, há o envolvimento de outros haitianos residentes 

no Chile e no Brasil por trás da travessia. 

Nossa pesquisa de campo em Corumbá observou que dentre os haitianos 

existiam os agentes que recolhiam o dinheiro para comprar as passagens e/ou pagar 

hospedagem e alimentação mas que nem sempre cumpriam com o prometido. Por medo, 

a maioria evitava falar a respeito do percurso, dos recursos e da organização da viagem. 

Notamos também, mais de uma vez, que familiares residentes no Brasil se deslocaram 

para Corumbá a fim de “receber” os recém-chegados. Não sabemos, todavia, as 

intenções que envolvem essas atitudes. 

 Em audiência pública convocada pelo Ministério Público Federal e realizada no 

dia 3 de agosto de 2018 na cidade de Corumbá, a Polícia Federal informou que mais de 

1.500 haitianos cruzaram a fronteira Bolívia-Brasil nos sete primeiros meses do ano. A 

                                                           
7 Handerson (2015) faz uma distinção entre as duas categorias utilizadas no Haiti. Enquanto ajan está associada às 
pessoas ou agentes que organizam a viagem, raketé assume o sentido negativo associado à coiote no Brasil. 
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maioria em situação indocumentada, recebendo, portanto, notificação de regularização 

em 60 dias. Portando esse documento, os haitianos passam a se deslocar para diversos 

municípios brasileiros, em destaque para a região Sul do país. 

 Por atravessarem o território boliviano sem visto, esses migrantes tornam-se mais 

vulneráveis à violências e extorsões. Muitos relatam casos de pagamento de propinas 

aos policiais, roubos de dinheiro e objetos pessoais. As informações dos próprios 

migrantes indicam que o tempo de viagem de Santiago até Corumbá gira em torno de 

uma semana, alguns menos outros mais, a depender dos agentes que organizam a 

viagem, dos meios de transporte e dos recursos dos próprios haitianos.  

A maioria chega à Corumbá sem recursos para seguir viagem para outros destinos 

no Brasil, sendo obrigados a permanecer na cidade por tempo indeterminado. Além 

disso, entre os meses de junho e julho, com a chegada diária de dezenas de haitianos, 

a capacidade da Polícia Federal de emitir as notificações esteve muito abaixo da 

demanda, o que resultou na permanência de cerca de 400 deles no dia 13 de junho, 

muitos em situação de rua. 

Como o município dispõe de apenas uma casa de abrigo com 22 vagas, dividida 

entre migrantes e moradores de rua, a população local passou a abrigá-los em igrejas, 

hotéis e em casas particulares. A Pastoral da Mobilidade Humana de Corumbá, que já 

vinha desempenhando ações de acolhida dos haitianos desde o início do ano, passou a 

articular ações com outros parceiros da sociedade civil a fim de garantir abrigo e 

alimentação durante o tempo de permanência na cidade. 

 A omissão do poder público municipal frente à situação fez com que as diversas 

entidades envolvidas no acolhimento se unissem e criassem o Comitê Humanitário 

Pantanal Solidário (CHPAS) em meados de junho. Desde então, as ações emergenciais 

são articuladas nessa organização, inclusive repartindo os custos entre as entidades 

parceiras.    

Com a intermediação do Ministério Público Federal, a Polícia Federal realizou uma 

força tarefa no mês de julho de 2018 e emitiu centenas de notificações de regularização 

para os haitianos. Juntamente com essa ação, voluntários passaram a contribuir com a 
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compra das passagens para aqueles que já não dispunham de recursos. Com isso, o 

número de haitianos em Corumbá diminuiu, saindo de uma situação de crise, mas 

mantendo as chegadas diárias de grupos menores. 

De acordo com funcionários das empresas de ônibus, as cidades de São Paulo, 

Curitiba, Chapecó, Cascavel, Toledo, Itajaí e Balneário Camboriú são os principais 

destinos. Mas há procura para destinos bastante variados como Brasília, Contagem e 

Macapá. Na base dessa mobilidade, estão as redes sociais entre migrantes que se 

conectam em diversos pontos. A maioria dos que chegam em Corumbá tem pouca ou 

nenhuma informação sobre o destino e o trajeto da viagem. Dispõem apenas de um 

número de telefone com quem mantêm contato frequente e o nome da cidade para onde 

deseja ir. 

As redes entre migrantes têm sido importantes não apenas nos destinos da 

migração. Para implementar suas viagens, muitos obtêm recursos de familiares em 

outras partes do mundo, tendo em vista que as migrações haitianas são antigas e 

diversificadas e transformaram o Haiti em uma sociedade transnacional (ALFONSO, 

2012). Por meio delas, transitam informações e recursos necessários à mobilidade. 

Quase todos os migrantes que chegam em Corumbá não têm promessas de emprego 

em seus destinos, mas têm apoio de um amigo ou familiar, o que reduz os custos e os 

riscos da migração. 

As novas tecnologias da informação e comunicação também exercem um peso 

considerável nas migrações atuais. O constante uso do aparelho celular e o acesso à 

internet intensificam as informações. Sem eles, os atuais trânsitos de haitianos pela 

América Latina seriam muito mais difíceis. Há rotas mais ou menos definidas, mas uma 

simples mensagem no celular pode alterá-las ao informar um bloqueio ou uma alternativa 

menos perigosa, por exemplo.  

4. Conclusões 

Concluímos que as mudanças na política migratória chilena, o desemprego e o 

racismo são fatores que têm influenciado diretamente na decisão dos haitianos de 



GT1 
– 2 a 

2 a 4 de outubro de 2018 | São Paulo -SP | GT2: Migração e Estado 

23 
 

                    20 ANOS DEPOIS: A CONTEMPORANEIDADE DO                                                        

PENSAMENTO DE ABDELMALEK SAYAD 

deixarem o país. Por outro lado, a existência de amigos e familiares residentes em 

diversos municípios brasileiros tem refletido na escolha dos destinos para uma nova 

etapa migratória. Porém, as alterações relativas à concessão de vistos humanitários para 

haitianos pelo governo brasileiro também impuseram dificuldades, o que refletiu na 

situação indocumentada da maioria. 

Além disso, apesar de já terem se passado quase oito anos desse fluxo migratório, 

da chegada constante de outros grupos de migrantes e de o município de Corumbá se 

configurar como uma porta de entrada de bolivianos que por décadas se dirigem ao 

Sudeste do país, o Estado brasileiro continua atuando de maneira pouco eficaz em 

matéria migratória. Em Corumbá, assim como em outros locais de entrada, o acolhimento 

dos migrantes ficou, quase que exclusivamente, a cargo da sociedade civil e entidades 

religiosas.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Haitianos; Migração indocumentada; Chile; Bolívia; Fronteira. 
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Novos fluxos migratórios na fronteira Corumbá, MS:  

Demanda documental e políticas públicas emergenciais  
 

 Lidiane de Brito Curto8 

Manix Gonçalves dos Santos9 

1. Introdução 

A nova rota migratória utilizada por parte dos imigrantes haitianos em região de 

fronteira, em especial, em Corumbá, MS, trouxe consigo demanda documental 

diferenciada para a região em estudo. Políticas públicas e ao atendimento emergencial 

ao novo fluxo migratório fez com que os órgãos de controle saíssem de um modelo 

padrão e criassem alternativas à nova demanda documental. Objetiva-se demonstrar 

como a sociedade local vem lidando com novo fluxo e principalmente os órgãos estatais 

de controle migratório, tendo em vista a irregularidade de vistos de entrada e saída do 

país vizinho, a Bolívia. É exatamente com os imigrantes que teremos oportunidade de 

olhar com maior atenção o não funcionamento, fraturas e retóricas que perfazem a 

seletividade e as zonas de abandono no atendimento público. Lógicas culturais 

ultrapassam a vida administrativa do indivíduo enquanto ser detentor de direitos e 

obrigações, novas para o imigrante. 

2. Metodologia 

A metodologia adotada consistiu nos estudos no arcabouço teórico de uma 

pesquisa aplicada, uma vez que esteve voltada para a geração de conhecimentos de 

aplicação prática direcionada para a solução de problemas específicos e englobando as 

necessidades locais. Coleta de informações junto aos órgãos de controle, como a Polícia 

Federal, Defensoria Pública da União, Procuradoria Geral da União, órgãos da sociedade 

                                                           
8 Perita Papiloscopista, mestre em Estudos Fronteiriços pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. 
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civil como, a Pastoral do Imigrante local, o Circuito de Apoio ao Imigrante e Laboratório 

de Estudos Fronteiriços do Mestrado em Estudos Fronteiriços do Campus Pantanal da 

Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, este principalmente no que tange às 

políticas de inclusão dos imigrantes na sociedade local, descrevendo a implantação de 

medidas eficazes em oferecer-lhes acesso à documentação e direitos sociais básicos. 

3. Resultados e discussões  

Diante do novo fluxo migratório, Corumbá, MS tornou-se um pólo documental no 

que consiste a regularização da situação dos imigrantes haitianos no Brasil. Dados 

apresentados pela Polícia Federal durante curso de enfrentamento e contrabando de 

pessoas realizado em Corumbá,MS relatam que no ano de 2017 a imigração haitiana 

teve número ínfimo, nem aparecendo em suas estatísticas, já em 2018 aparece em 3º 

lugar dando destaque no intenso fluxo diário. Diante da temática Sayad (1991) nos 

chama atenção para retóricas que são configuradas na experiência com os imigrantes e 

que os relegam a uma não atenção, contestados como uma pobreza de outro lugar, 

exótica.  

Diante das pesquisas realizadas pelo Laboratório de Estudos Fronteiriços no 

Campus Pantanal da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, junto aos órgãos de 

controle estatal e Circuito de Apoio ao Imigrante constatou-se a rota feita pelos 

imigrantes sendo que foram levados até o Chile onde, de lá, enviados por coiotes e 

indivíduos pertencentes à redes migratórias e atravessados por toda extensão do 

território boliviano até chegarem ao Brasil, sem visto (permiso) de entrada e saída da 

Bolívia. Tal fato gerou situação 

singular no que consiste à demanda documental local, os órgãos de controle 

estatal lançaram mão de licença específica para tal singularidade. O aprendizado 

recíproco é o obstáculo inicial tanto para os agentes do poder público e os imigrantes. 

Por serem imigrantes de passagem, em busca de outros centros para se estabelecerem, 

a problemática se encontra na regularização documental desta forma a imigração é um 
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fato social completo (Sayad,1998) onde o itinerário do imigrante passa pelas ciências 

sociais e toma caráter interdisciplinar. 

Constatou-se que além de pólo documental Corumbá, MS trata de rota de 

passagem, uma vez que os imigrantes em questão ficam na cidade até que se resolva a 

questão documental e seguem viagem principalmente para região sul e sudeste do 

Brasil. Para Sayad (1998), o paradoxo de um duplo movimento e de uma dupla ficção 

que acompanha o imigrante: “a ficção de uma volta que se sabe impossível e a ficção de 

uma naturalização ambígua”, pois o imigrante será sempre um imigrante, entendido 

como um habitante provisório.  

Segundo informações colhidas pelo Laboratório de Estudos Fronteiriços os 

primeiros imigrantes com situação documental irregular chegaram e foram 

encaminhados ao Centro de Acolhimento, Albergue da Cidade, fato este que gerou 

superlotação no local e muitos abrigaram-se na região da rodoviária de Corumbá,MS, tal 

situação vislumbra os dizeres de Sayad (1998) no sentido de que os alojamentos leva a 

uma “dessolidarização” de toda comunidade dos imigrantes, a uma “impossível 

comunidade”, onde os inquilinos preferem se isolar, onde os regulamentos são muito 

mais uma disciplinarização dos comportamentos do que uma simples regulamentação, 

uma vigilância totalitária em que qualquer deslize pode levar à expulsão do alojamento, 

tal expulsão se deve ao fato de ser provisória sua estada no albergue. Em visita feita no 

albergue em junho de 2018, o Laboratório de Estudos Fronteiriços deparou-se com mais 

de 30 imigrantes em situação irregular e que estavam sendo levados até a sede da 

Polícia federal para conferência documental, cadastro e retirada do documento 

Notificação para Deportação que garante sua estada no país por 60 dias até a 

regularização do permisso junto às autoridades bolivianas, ou seu encaminhamento até 

a Defensoria Pública da União e Embaixada Competente para tratativa do tramite 

documental. 

Frente ao número diário de haitianos que chegaram a cidade, segundo 

informações da Pastoral da Mobilidade Humana, chegam cerca de 30 a 50 haitianos por 

dia, no mês de junho e julho do presente ano e muitos não passam pelo posto de controle 
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fronteiriço adentram no Brasil em busca de regularizar a situação documental e seguir 

viagem, uma vez que ficou constatado perecerem em sua maioria a redes. O fato de 

compreender a dinâmica de inserção social e os meios de sobrevivência do imigrante na 

sociedade receptora pressupõe preocupar-se diretamente com as relações sociais que 

irão se constituir neste sentido Sayad (1998) adverte: “De fato, o imigrante só existe na 

sociedade que assim o denomina a partir do momento em que atravessa suas fronteiras 

e pisa seu território; o imigrante ‘nasce’ nesse dia para a sociedade que o designa (...)” 

Diante da situação instalada no município, sociedade receptora, o poder estatal 

empossou por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social o Comitê de Atenção 

aos Imigrantes Refugiados e Apátridas, este comitê demonstra olhar atento do município 

à situação de vulnerabilidade trazendo celeridade e agilidade a uma série de demandas 

que envolvem a questão, principalmente a documental, neste contexto o imigrante nasce 

para sociedade receptora. 

O comitê tão logo instalado providenciou Plano Municipal do Atendimento, 

Encaminhamento e Acolhimento, do imigrante, refugiado e apátrida em Corumbá, MS, 

que possui três eixos de atuação o primeiro emergencial, o segundo de ações 

permanentes e o terceiro de Redes Sócio estratégicos, ou seja sócio assistencial. 

Segundo informações do próprio comitê o plano municipal em questão é o primeiro do 

país em tratar em específico a situação municipal. 

As medidas adotadas pelo poder público e sociedade civil tiveram caráter 

emergencial, uma vez que as ações existentes na cidade não supriam a nova demanda 

migratória, tais medidas priorizam as situações emergenciais e também fazem com que 

se mantenham práticas permanentes de atendimento primário até o encaminhamento 

aos setores de controle migratório, fazendo com que o fluxo seja direcionado.  

4. Conclusão 

Diante do novo fluxo migratório Corumbá,MS quebrou paradigmas no que tange 

à políticas de assistência ao imigrante diante da instituição do Plano Municipal do 

Atendimento, Encaminhamento e Acolhimento, do imigrante, refugiado e apátrida em 
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Corumbá, MS. Noutro ponto, Corumbá pode ser concebida como pólo documental, uma 

vez que concedido aos imigrantes de passagem a Notificação para Deportação que 

garante sua estada no país por 60 dias, este prosseguindo viagem ao seu local de 

destino no País, como vimos , Corumbá é apenas rota de passagem para demais centros 

do Brasil. 

Para tanto, muito há que se falar sobre a migração haitiana no Brasil e 

principalmente sobre a criação de novas rotas de passagens, uma vez que vislumbramos 

diante de discussões entre a sociedade civil e organismos públicos a existência de 

contrabando e tráfico de pessoas nesta seara. 

 

Palavras-chave: Fronteira, indocumentados, políticas públicas 

5. Agradecimentos 

Agradecemos ao professor Doutor Marco Aurélio Machado de Oliveira, 

Coordenador do Laboratório de Estudos Fronteiriços e Membro do Comitê de Atenção 

aos Imigrantes, Refugiados e Apátridas pelo apoio no desenvolvimento deste trabalho e 

colaboração na produção de informações relevantes em todos trabalhos desenvolvidos 

no Laboratório de Estudos Fronteiriços do Mestrado de Estudos Fronteiriços 

CPAN/UFMS. 

6. Referências bibliográficas  

Laboratório de Estudos Fronteiriços. Mestrado de Estudos Fronteiriços, Campus 
Pantanal. Universidade Federal do Estado do Mato Grosso do Sul. CPAN/UFMS. 

SAYAD, Adbelmalek. A Imigração e os Paradoxos da Alteridade; prefácio Pierre 
Bourdieu; tradução Cristina Murachco- São Paulo: Editora da Universidade de São 
Paulo, 1998. 

 

 

 



GT1 
– 2 a 

2 a 4 de outubro de 2018 | São Paulo -SP | GT2: Migração e Estado 

29 
 

                    20 ANOS DEPOIS: A CONTEMPORANEIDADE DO                                                        

PENSAMENTO DE ABDELMALEK SAYAD 

A espacialidade do "Pensamento de Estado": uma reflexão geográfica 

sobre a migração internacional contemporânea 
 

Caio da Silveira Fernandes10 

1. Introdução 

As migrações internacionais contemporâneas têm sido compreendidas como uma 

das expressões mais latentes e complexas dos arranjos geopolíticos na atualidade. O 

movimento de pessoas no espaço internacional, em constante conflito com as fronteiras 

nacionais amplificam contradições que demarcam de maneira inteligível distintas 

"geometrias de poder" (Massey, 1999; 2005). Ganham relevância, nesse cenário, as 

políticas migratórias, a atuação de agências internacionais, e, sobretudo, o Estado 

Nacional. Este último, dentre outros elementos, caracteriza-se pela inferência espacial 

da fixidez e imobilidade populacional, na medida que privilegia àqueles pertencentes a 

seus respectivos territórios soberanos.  

Sob esse ponto de vista, destaca-se a categoria de "Pensamento de Estado", eixo 

norteador de grande parte das reflexões de Sayad (1998; 2000) e instrumento heurístico 

primordial no desvendar da conflituosa relação Estado/migrante. Por meio do conceito, 

as fronteiras dos Estados ganham forma e conteúdo social ao atuarem como dispositivos 

materiais presentes nos limites dos países, mas também simbolicamente, ao tipificar o 

sujeito migrante desde seu local de origem. Em outras palavras, as "geometrias de 

poder" econômicas, políticas e culturais contidas no plano internacional corporificam-se 

à partir da condição migratória, de modo a qualificar as relações cotidianas de maneira 

desigual desde a categorização do binômio nacionais/migrantes. O "Pensamento de 

Estado", portanto, transcende o plano institucional para se capilarizar no corpo social. 

Uma racionalidade influente nas práticas que conformam as relações. À tal ordem, 
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portanto, a migração internacional passa a ser enquadrada no campo da transgressão e 

da falta, movimento populacional ilegítimo, desviante e irracional. 

Certamente, como já enfatizado, a contribuição de Sayad às reflexões migratórias 

é notória, não somente por colocar o Estado como ator indispensável aos estudos 

migratórios, mas, também, espacialmente, ao evidenciar por meio de estudos empíricos 

sua influência nas relações cotidianas. Nesse contexto, compreende-se que para o 

conceito elaborado pelo autor, o espaço é tomado em concepção qualitativa, não restrito 

à escala nacional, mas, sim, atento às suas expressões territoriais diversas. Reside, 

portanto, nessa consideração socioespacial a emergência dos elementos constitutivos 

da condição migratória, que perpassam desde o corpo do indivíduo até os processos 

locais, regionais, nacionais, globais.  

Uma mera menção à espacialidade contida no pensamento de Sayad, tal qual 

como feita até aqui, porém, não permite reconhecer sua profundidade, ainda que esse 

ponto esteja em certa medida, pano de fundo em suas análises. Diante dos 

apontamentos destacados, geograficamente parte-se de uma perspectiva em que a 

categoria de "Lugar" pode ocupar uma posição central nessa conjunção e, por 

consequência, nas reflexões sobre as migrações internacionais contemporâneas. Parte-

se da ideia de que há uma espacialidade passível de ser explorada no conceito de 

"Pensamento de Estado" à medida em que se considera sua reprodução cotidiana. Em 

outras palavras, o argumento é que boa parte das reflexões de Sayad autorizam a 

problematizar Estado/migração a partir do lugar. 

2. Lugar e Pensamento de Estado: um debate geográfico 

Ao buscar sua proposta de uma nova política da espacialidade, Massey (1999; 

2005) argumenta em favor da categoria lugar em dois sentidos: i) recorte espacial em 

que processos amplos se combinam com/nas práticas locais em conjunção específica, 

de modo a imprimir espacialmente geometrias de poder. ii) como produto relacional, ou 

seja, construído socialmente em conexão ao imaginário espacial do qual partem e estão 

imersas tais relações. Massey constata, nesse sentido, que a concepção espacial na 
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qual estão inseridas essas relações, portanto, importam. Isto é, para além da 

representação inanimada de objetos, da simples localização e de um equivocado 

referencial de diferenças espaciais como produtos do atraso ou avanço de um tempo 

único, o espaço carrega a potência da multiplicidade, da coexistência, dos encontros (ou 

não encontros) e conflitos. 

Tal recusa em conceber o espaço como mera representação estática da 

coexistência, culmina na sustentação de que a espacialidade pode ser, em uma 

concepção mais aberta, um devir em constante processualidade, assim como as 

identidades dos lugares, (re)configuradas por meio das inter-relações. O rebatimento 

direto dessa elaboração teórica para o campo específico das migrações internacionais é 

a possibilidade de colocar em questionamento, desde uma perspectiva geográfica, a 

essencialidade topográfica e a construção política/identitária de histórias introvertidas, 

que sustenta grande parte da vitalidade do imaginário espacial do Estado nacional. 

Ao tomar outros imaginários espaciais de multiplicidade e inter-relação como co-

constitutivos dos lugares, afirma-se que também torna-se latente parte dos desafios 

políticos da migração internacional. O primeiro ponto é a ênfase à perspectiva de que os 

lugares não carregam identidades "singulares" e homogêneas. Ou seja, o apontamento 

é em sentido contrário à uma simples contraposição entre exterior (migrantes) e interior 

(nacionais). O segundo aspecto é que também não se trata de conceber o lugar dentro 

de uma lógica absolutamente relativista, em que os movimentos migratórios e suas 

formações e materializações múltiplas e simultâneas, e são marcados pela efemeridade.  

Cabe esclarecer que para a epistemologia da Geografia Anglo-saxã, o conceito 

de Lugar possui características equivalentes à categoria de Território no Brasil, isto é, 

constituído por e à partir das relações de poder, como afirma Souza (1995). Para um 

debate mais profundo sobre o território, ver: Raffestein (1996); Haesbaert (2004; 2010; 

2014); Castro (2011). 

O "Pensamento de Estado" é compreendido por Sayad como processo, sobretudo 

porque advém da concretude do Estado nacional, no qual as conjunções nos lugares 

ganham particularidades vivenciadas espacialmente por aqueles atores envolvidos na 
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migração, demarcam, dessa maneira, especificidades, não singularidades. Assim, são 

exatamente os processos que possibilitam ou dificultam as sucessões de encontros e 

acumulação de tramas, e, por conseguinte, a própria materialização do lugar como 

“ordem” e “acaso”. Ou como afirma Massey (1999), há sempre um elemento de “caos” 

no espaço, pontos de fuga e eventualidades que denunciam os imaginários fundados na 

abertura/fechamento, como um espaço acabado em que as relações possíveis estão já 

estabelecidas.  

A importância de se pensar as migrações internacionais desde a concepção de 

lugar e em conexão às elaborações teóricas de Sayad, está justamente na possibilidade 

em reconhecer essas inter-relações como relações de poder variadas e que podem ser 

desiguais e opressoras em muitos sentidos. Desse modo, as assimetrias de poder para 

a migração internacional não se mostram apenas nos instrumentos normativos das 

políticas migratórias, no controle policial de fronteira ou nos mecanismos de expulsão.  

Se tomado o arranjo conceitual elaborado por Sayad (1998; 2000) em busca pelos 

elementos constitutivos da condição migratória, o lugar (e tais "geometrias de poder" que 

o constituem) está contido em muitas passagens de sua obra, como: "espaços 

qualitativos"; "sociedade de imigração" e "sociedade de emigração"; "condição espacial 

dupla"; "estar entre"; "elghorba", "retorno" para citar algumas. Particularidades forjadas 

à partir de distintas manifestações do "Pensamento de Estado" que advém não somente 

da face normativa do Estado, mas de um modo de vivê-lo e experimentá-lo 

espacialmente na escala do lugar. É esse amálgama complexo e de faces variadas e 

refletidas em "geometrias de poder" na escala do lugar, que parece traduzir mais 

fielmente a passagem literal em que Sayad afirma: "pensar a imigração (ou a emigração) 

é pensar o Estado" (2000, p.20).  

3. Conclusão 

Por fim, se assumimos como possível a perspectiva de que as relações de poder 

podem se tornar visíveis desde a denúncia ou recusa de certo imaginário espacial, como 

àquele em que o Estado Nacional carrega, nos parece também haver a possibilidade de 
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considerar que o conceito de "Pensamento de Estado" pode ser abordado desde uma 

abordagem geográfica. Ao nos restringir brevemente à geografia e alguns de seus 

obstáculos epistemológicos, cabe a questão: O que faz Sayad se não alertar, por meio 

da migração internacional, que um imaginário espacial construído e vivido possui fortes 

implicações cotidianas? 

A abertura política que o espaço pode proporcionar, portanto, incita um olhar 

constante sobre as relações e constantes transformações socioespaciais que tais 

relações promovem. Sayad (1998) clama por uma "ruptura herética" da ordem nacional, 

que é colocada nos termos da heresia dada a representação e vivência quase natural 

dessa ordem, compartilhada espacialmente em termos de arranjos políticos únicos e 

finais. 

O espaço não é somente a dimensão da denúncia, horizonte de desconstrução 

ou tampouco uma coleção imóvel de distinções evolutivas. O "caos" espacial fundado na 

multiplicidade de temporalidades contrastantes, natureza dos lugares e potencialmente 

criativo em termos de políticas socioespaciais, certamente carrega desafios e obstáculos 

imensos. Porém, compreende-se o espaço como um elemento importante no reino das 

possibilidades para a migração internacional, nem que seja, por ora, para explicitar os 

traços e dispositivos de poder e exclusão, para ao menos colocá-los no campo da 

contestação. De modo a contribuir para o debate desde uma perspectiva geográfica, 

infere-se que conjuntamente às formas e processos de possíveis rupturas heréticas faz-

se necessário outros imaginários espaciais, tal qual Sayad enunciou. 

 

Palavras-chave: Migrações Internacionais; Pensamento de Estado; Lugar. 
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Migração e recessão econômica em Governador Valadares (MG) 
 

Samara Alves Avanzi11 

Sânia Mayra Lopes Braz12 

Suely Maria Rodrigues13 

1. Introdução  

Entende-se que a recessão econômica um período em que a economia de um 

determinado país sofre um declínio significativo na sua taxa de crescimento econômico. 

No ano de 2014, iniciou-se, no Brasil, a época de recessão econômica, considerada 

como a maior crise que o país está enfrentando. Como consequência, observamos o 

aumento da inflação, a diminuição de vendas em diversos setores e, principalmente, o 

desemprego (JORGENSEN, 2017). 

Nessa mesma época, foi observado também, o aumento de emigração, a cidade 

de Governador Valadares, localizado no leste mineiro, é um dos municípios brasileiros 

que possuem alto índice de migração internacional para os Estados Unidos, tendo seu 

fluxo configurado desde a década de 1980 (SIQUEIRA, 2008). 

Com o advento da Segunda Guerra Mundial, a economia valadarense foi 

impulsionada pelo comércio de mica, no que se traduziu na chegada de diversas firmas 

estadunidenses na região. Estas também estavam presente, na mesma época, na 

construção da Estrada de Ferro Vitória-Minas (JORGENSEN, 2017).  

O contato com os estrangeiros contribuiu para a formação do imaginário dos EUA 

como a terra das oportunidades, ou seja, um local em que o emigrante alcançaria seus 

objetivos, geralmente financeiros, de maneira fácil e rápida. Dessa forma, com a 

aplicação do capital americano na região, a migração internacional tornou-se uma marca 

registrada na microrregião de Governador Valadares (SIQUEIRA, 2008). 

                                                           
11 Mestranda em Gestão Integrada do Território na Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE). Bolsista 
da CAPES/PROSUP. 
12 Graduanda em Psicologia na Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE).  Bolsista de Iniciação 
Científica pela FAPEMIG. 
13 Doutora em Saúde Coletiva, professora da Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE). 
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Destaca-se que a migração internacional trouxe consideráveis contribuições para 

a região do Vale do Rio Doce, principalmente em termos econômicos, como as remessas 

internacionais recebidas pelos familiares na cidade de origem. Objetiva-se neste estudo 

verificar a existência de uma ligação em ambos os fenômenos, ou seja, se a baixa 

expectativa de uma mudança na economia fez com que os brasileiros buscassem, fora 

do país, uma melhor condição econômica. 

A metodologia empregada neste estudo foi a revisão de literatura, por meio de 

análise da dissertação de mestrado de autoria de Nuni Vieira Jorgensen, “Migração 

internacional e famílias domiciliares: arranjos, estratégias e conflitos e Governador 

Valadares, Minas Gerais”, publicada no ano de 2017. 

2. Resultados e discussão  

Observa-se que a crise econômica e política dos últimos três anos, acarretou o 

desemprego, produzindo também descrença nas instituições brasileiras. A presença de 

uma rede migratória que liga origem e destino e a cultura da migração presente no 

território valadarense possibilitou, principalmente, àqueles que já tinham experiência 

migratória e mantinham laços próximos com pessoas no destino, a emigrar 

(JORGENSEN, 2017).  

Enfatiza-se que as condições de trabalho e renda no destino, mais 

especificamente, os Estados Unidos da América, não eram favoráveis para o emigrante, 

tendo em vista que a economia norte americana, ainda, está em fase de recuperação 

(JORGENSEN, 2017).  

A recessão econômica no Brasil apresenta vários sinais, a saber, a falência e 

recuperações judiciais; aumento do desemprego; diminuição da renda; diminuição nos 

níveis de produtividade; redução nas taxas de lucro e a redução dos níveis de 

investimento. 

 Antes da recessão econômica (2014/2017), as motivações dos valadarenses para 

emigrar, diferenciava entre os sexos.  Em relação ao trabalho os homens migram mais 

(34,7), do que as mulheres (11,8). Já o motivo acompanhar a família, os homens (39,6) 
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migram menos, em contrapartida as mulheres (63,0) tendem a deixar seu território de 

origem e migrar para acompanhar a família. Quanto a moradia no local de destino os 

homens (11,0) migram mais do que as mulheres (9,4) (JORGENSEN, 2017).  

A migração durante o período da recessão (2014/2017), também apresenta 

motivações diferentes em relação ao sexo, os homens (87,45) continuam migrando mais 

para trabalhar do que as mulheres (50,77), nota-se que as mulheres migram mais (11,91) 

para acompanhar a família, enquanto os homens migram menos (4,35). Já em relação 

ao casamento, os homens (4) tendem a ir menos para o local de origem por este motivo 

do que as mulheres (17,8) (JORGENSEN, 2017).  

3. Considerações finais 

De modo geral, o território de Governado Valadares/MG é uma região marcada 

pela cultura migratória, a saída da crise econômica, do desemprego ou dos baixos 

salários vinculada à emigração é o esperado, contudo vincular a emigração à crise não 

é apropriado, pois outros fatores como demanda por mão de obra no destino e redes 

sociais devem ser considerados. 
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Reunião familiar como um direito humano na América Latina 
 

Patrícia Nabuco Martuscelli14 

 

O tema de famílias migrantes aparece no centro das atenções nos últimos anos 

por causa de políticas que levam à separação de famílias seja nas fronteiras como a 

política de tolerância zero de Donald Trump, seja por causa da deportação de familiares 

indocumentados ou dificuldades de conseguir a reunião familiar para familiares. Dentre 

os diferentes tipos de imigrantes, destacam-se aqueles que são forçados a realizarem 

um percurso imigratório e, por causa dessa situação, acabam deixando suas famílias 

para trás. O tema da reunião familiar de refugiados tem recebido atenção da mídia e de 

estudos principalmente na Europa, Estados Unidos da América, Canadá e Austrália. 

Também o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) tem 

desenvolvido documentos sobre esse tema. Contudo, não há informações sobre políticas 

de reunião familiar de refugiados em Estados fora do chamado Norte Global. Nesse 

sentido, os países da América Latina têm recebido cada vez mais solicitantes de refúgio 

e tem desenvolvido legislações nacionais e declarações regionais sobre o tema dos 

refugiados. Assim, faz sentido entender como a região entende a questão da reunião 

familiar de refugiados e se há um reconhecimento do direito humano à reunião familiar. 

Para isso, utilizo o método da análise de conteúdo de texto para considerar os 

documentos regionais (tratados de direitos humanos, declarações sobre refugiados e 

jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos) considerando se há o 

reconhecimento desse direito humano. Por fim, aplico um método de comparação das 

legislações nacionais de países latino-americanos sobre refugiados para entender como 

os diferentes Estados percebem a questão da reunião familiar. Concluímos que a região 
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possui uma definição ampla de família e o direito à reunião familiar explicitamente 

reconhecido, principalmente se considerarmos a situação de crianças imigrantes. Além 

disso, os países da região internalizaram o direito à reunião familiar em suas legislações 

nacionais sobre refúgio considerando um conceito mais amplo de família que permite 

garantir a reunião familiar de ascendentes e descendentes. Ainda que haja espaço para 

o reconhecimento da reunião familiar de outros familiares desde que comprovada a 

relação de dependência econômica entre eles e o refugiado, as legislações dos países 

latino americanos não definem o que seria dependência econômica e nem consideram 

relações de dependência afetiva conforme recomendado pelo ACNUR e também na 

definição de família presente na Opinião Consultiva da Corte Interamericana 21/14 sobre 

crianças migrantes. 

 

Palavras-chave: Reunião familiar. Refugiados. América Latina 
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Direito à cidade: O ser, o estar, o fazer e o pertencer – espaço da 

cidadania aos migrantes e refugiados  
 

DeisemaraTuratti Langoski15 

1. Introdução 

Pretende-se neste resumo expandido promover uma reflexão sobre o direito à 

cidade,no sentido que compete à qualquer pessoa de ser, estar, fazer e pertencer junto 

ao espaço territorial que escolher ou encontra-se compelido a viver. 

Objetiva-se verificar se o direito à cidade encontra-se de fato e de direito estendido 

aosmigrantes e refugiados, considerados, de forma genérica, os indivíduos que 

deslocam-se para outros países, seja para buscar trabalho e melhorar as condições de 

vida, seja os que são forçados a deslocar-se, em vista das guerras civis, dos conflitos 

religiosos, de questões ambientais, até mesmo da fome, entre outros. 

2. Metodologia 

Emprega-se a pesquisa bibliográfica e o método de abordagem dedutivo. E, para 

analisar melhor a questão, primeiramente, apresenta-se o significado do direito à cidade 

como um espaço do exercício de direitos; para em seguida abarcar a possibilidade de 

migrantes e refugiados usufruírem deste direito, o qual favorece a condição da cidadania. 

3. Resultados e Discussão 

O Direito à “cidade” consiste no direito de poder ser, referindo-se à subjetividade 

da pessoa com a liberdade para cultuar suas tradições (religiosas, artísticas, 

alimentícias, etc.); direito de poder fazer, que diz respeito a atuação da pessoa com suas 
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pelo Programa de Doutorado em Direito do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal de Santa 
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aptidões ou conhecimentos profissionais específicos e, no direito de pertencer a uma 

sociedade, com o reconhecimento como cidadãos. 

“O que nos faz cidadãos?” questiona MARTIN (2005: 30) e ao mesmo tempo 

esclarece: “pertencer a uma cidade”, sendo esta a representação da “coletividade de 

indivíduos organizada segundo determinadas crenças, normas e procedimentos que 

condicionam a ação comum e as ações individuais para enfrentar problemas e resolver 

conflitos: o espaço ou a esfera pública”. Ser cidadão implica pertencer e participar no 

espaço público, pois “o cidadão se faz fazendo sua cidade” (MARTIN, 2005: 30).  

A compreensão dos fenômenos discursivos das cidades consiste em uma 

estratégia, pois a presença de migrantes e refugiados, apresenta indicativos políticos, 

econômicos e sociais. Para tanto, como os gestores públicos e a sociedade civil lidam 

com esse desafio da mobilidade humana haja visto que é presente a diferenciação entre 

nacionais e não nacionais?  

Pertencer politicamente a uma sociedade, a um Estado, enquanto cidadão reside 

no fato de que é por meio da cidadania que as pessoas possuem os seus direitos 

protegidos (ARENDT: 1989). Nas palavras precisas de SAYAD (1998: 58): Sem que se 

perceba perfeitamente a arbitrariedade (no sentido lógico) que existe em opor “nacional” 

e “não nacional” e em reduzir todas as discriminações de fato a esta oposição (de direito) 

fundamental, a distinção legal, ou seja, refletida, pensada e confessa, que se opera 

assim no plano político de modo totalmente decisivo constitui como que a justificativa 

suprema de todas as outras distinções. [...] não sendo o imigrante um elemento nacional, 

isso justifica a economia de exigências que se tem para com ele em matéria de igualdade 

de tratamento frente à lei e na prática. 

O movimento migratório implica desafios ao Estado para a implantação de 

políticas públicas e à sociedade para adotar novas posições objetivas e subjetivas. 

Adverte SAYAD (1998: 15) que, a imigração é antes de tudo um deslocamento de 

pessoas no espaço físico, mas não apenas isso, esse espaço caracteriza-se por ser “[...] 
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um espaço qualificado em muitos sentidos, socialmente, economicamente, 

politicamente, culturalmente”.  

As cidades tornam-se componentes de intensos fluxos de pessoas e de densa 

redistribuição de renda, desde os bairros nobres pelo desenvolvimento da elite global e 

mais profissionalizada, até mesmo nos contornos populares, com o aumento dos 

cinturões da periferia, onde se encontra a maioria das pessoas (BAUMANN, 2003: 8). 

Ocorre que é justamente nesses espaços mais afastados que os migrantes e refugiados 

acabam por residir e, muitas vezes em ocupações superlotadas e sem qualquer condição 

de habitabilidade. 

Afirma BAUMANN (2003: 8) que as cidades se transformaram em depósitos de 

problemas causados pela globalização. Esta constatação provoca a emergência de uma 

cidadania inclusiva que mostre a cidade “como espaço e objeto de reivindicações, arenas 

onde irrompem manifestações que demandam acesso a direitos, denunciam injustiças e 

desestabilizam privilégios historicamente enraizados nos costumes e nas leis [...]” 

(CARDOSO, 2015: 269). 

O espaço público deve ser o local que admita a presença de homens e mulheres, 

indistintamente, sem prévia seleção e sem que ocorra a exigência de algum tipo de salvo-

conduto ou o registro de entradas e saídas, motivo pelo qual “[...] a presença num espaço 

público é anônima, e os que nele se encontram são estranhos uns aos outros [...]” 

(BAUMAN, 2009: 69). 

Quando migrantes e refugiados se encontram nos espaços públicos, a priori, se 

isolam, como forma de autodefesa, pois ao notar o novo muitas vezes tem dificuldades 

de integração, restam-lhes a desconfiança, a insegurança, fatos que os tornam sem 

referencial. Essa situação induz a posição de tornarem-se “[...] portadores das diferenças 

que nos provocam medo e contra as quais demarcamos fronteiras” (BAUMAN, 2009: 80). 

A par dessa conjuntura, corrobora RIBEIRO (2006: 46): “Tudo isso gera um estado 

de letargia, visto que foram transplantados de suas raízes, deixaram para trás suas 
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raízes, suas tradições, restando-lhes a incerteza do presente e do futuro.” Como reflexos 

desses revéses, ocorre o padecimento de um triplo transtorno:  

[...] perdem seu lugar, entra no âmbito de uma língua estrangeira e se encontra 
rodeado de seres cujos códigos de conduta social são muito diferentes [...] isto 
é o que faz dos migrantes figuras tão importantes, porque as raízes, a língua e 
as normas sociais são três dos componentes mais importantes para a definição 
do ser humano. O migrante, a quem lhes são negados os três, se vê obrigado a 
encontrar novas maneiras de descobrir-se a si mesmo, novas maneiras de ser 
humano (VITALE, 2006: 5). 

Os migrantes e os refugiados não são de um lugar em específico, e não o são, 

devido a uma “migração que implica uma viagem incômoda motivada ou imposta por 

uma situação intolerável ou por um completo mal estar” (VITALE, 2006: 13) no país de 

origem, conjuntura esta que, por um lado os tornam vulneráveis e, por outro lado, os 

relacionam com os sentimentos de nostalgia e, muitas vezes, de completa solidão no 

país de destino. Essa realidade marca a comparação entre tempos e espaços distintos, 

gerando tensões e conflitos, os quais custam a serem superados por seus atores.  

A cidade produz ambientes de encontros e desencontros. E a noção da cidadania 

possui o perfil atribuído a grupos sociais específicos como medida para o 

reconhecimento de direitos e a observância das diferenças de gênero, raça, renda, 

educação, moradia, etc., que são os parâmetros para a distribuição seletiva.  

É atual que a cidadania não nivela cidadãos, consiste apenas em uma ferramenta 

“para diferenciar e uma forma de distanciar as pessoas umas das outras” (HOLSTON, 

2013: 23). Em um sistema fundamentado na dispensa de alguns e na inaptidão de outras 

pessoas, os direitos trazem vantagens que operam sem a obrigatoriedade do dever para 

com os que não possuem a capacidade da imposição de seus pleitos (HOLSTON, 2013: 

333). De tal maneira, a cidadania contempla valores negativos: apresenta-se seletiva, 

desigual e injusta. 

Foram movimentos advindos de espaços urbanos que revelou novos atores 

sociais, os quais, a partir da linguagem dos direitos, ampliaram a noção de uma cidadania 

democrática com fulcro em princípios igualitários, a ponto de desiquilibrar o sistema 

diferenciador da cidadania, feito que marca a progressiva legitimação do “conceito 
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insurgente de direitos gerais fundamentados na constituição [...]” (HOLSTON, 2013: 

239). Esses movimentos não são novos, encontram-se em intenso processo nas últimas 

décadas e traz como potencialidade o fato de contrapor os aspectos disjuntivos do 

sistema democrático, instituindo condições para firmar um modelo de cidadania 

adequado às realidades sociais e apto à diminuir desigualdades e injustiças históricas 

(CARDOSO, 2015: 271).  

A concepção moderna de democracia ultrapassa a noção de mera forma de 

governo: A democracia não é apenas uma forma de governo, uma modalidade de 

Estado, um regime político, uma forma de vida. É um direito da humanidade (dos povos 

e dos cidadãos). [...]. Não há democracia sem participação, sem povo. O regime será 

tanto mais democrático quanto tenha desobstruído canais, obstáculos, óbices, à livre e 

direta manifestação da vontade de cidadão (ERNANDORENA; SORIANO-SIERRA, 

2016: 194-195). 

Intensas e violentas reações de oposição ao movimento de atores sociais em prol 

da redução das desigualdades e da busca da equidade, não constituíram em ações 

suscetíveis, para impedir a ampliação da cidadania democrática, pois reivindicá-la no 

espaço público, conectada ao seu significado e representação na vida das pessoas, no 

“sobre-viver”, é compreender as bases das relações humanas, a acessibilidade aos 

direitos básicos e o sentimento de pertencer a uma comunidade, pois é na cidade que 

se concebe o lócus da expressão “ser cidadão”. 

Para HOLSTON (2013: 21-22) “[...] se as cidades têm sido, ao longo da história 

palco de desenvolvimento da cidadania, a urbanização global cria condições 

especialmente voláteis na medida em que as cidades se enchem de cidadãos 

marginalizados e de não cidadãos que contestam sua exclusão.” No grupo dos 

excludentes, ao lado dos historicamente considerados (mulheres, idosos, crianças, 

adolescentes, LGBTI, negros, índios, etc.) acrescentam-se os migrantes e refugiados.  

Incluída como condição de pertencimento, a cidadania faz parte da vida de 

qualquer pessoa, seja nativo ou não (estrangeiro). O sentimento de pertencer à cidade, 
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legitima o cidadão, implica o reconhecimento do sujeito de direitos e se evidencia outro 

tipo de cidadania, a insurgente (HOLSTON, 2013: p. 34). A cidadania insurgente é 

inerente ao direito à cidade, pois é o local dos direitos sociais e das diversas formas de 

participação e utilização do espaço público (transporte, educação, saúde, moradia, 

liberdade de expressão, etc.) e é uma insurgência, porque com a ocupação e a 

convivência no lugar comum principia a luta pelo direito à vida, credora da dignidade do 

cidadão (HOLSTON, 2013, p. 314). 

A ampliação da cidadania em termos discursivos e práticos acontece quando a 

pessoa, compreende que não basta apenas o status jurídico [de cidadão] ou de nacional 

para exercer o direito como uma ferramenta de poder, é o que HOLSTON (2013: 311) 

cognomina de “cidadania insurgente”, uma vez que, outros elementos são 

imprescindíveis para esta postura proativa e o efetivo pertencimento à cidade: o 

reconhecimento da pessoa, independentemente de qualquer condição, como sujeito de 

direitos no espaço público; a participação democrática; a aceitação de que a sociedade 

não é linear, mas multiétnica e pluralista.  

O espaço público é o local de construções sociais, porque é “[...] uma área onde 

se processa a mistura social. Diferentes segmentos, com diferentes interesses, nutrem-

se da co-presença, ultrapassando suas diversidades concretas e transcendendo o 

particularismo, em uma prática recorrente da civilidade e do diálogo” (GOMES, 2002: 

163). 

Ao entrecruzar estas questões com o veemente fluxo de migrantes e refugiados, 

vislumbra-se duas perspectivas, de acordo com as lições de INGLÊS (2015: 170): 

a) a ideia do migrante e do refugiado como um problema social, econômico, 

político, psicológico e de saúde pública, vinculado a ideia de emergência e catástrofe, 

que requer uma solução emergente e,  

b) os deslocamentos humanos como conjeturas criativas das pessoas superarem 

os momentos atribulados da vida. 
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Essa posição concebe o pacto da pessoa a um lugar, terra ou nação como 

condição para sua identidade e, também nota o deslocamento como um processo de 

vulnerabilidade social, e não um meio reafirmação da sua dignidade ou de resignação 

para suportar as inúmeras ocasiões adversas sejam elas políticas ou econômicas 

(INGLÊS, 2015: 170). Quanto mais migrantes e refugiados sentirem-se aceitos e 

acolhidos no país de destino, menos sentirão que são malquistos ou discriminados em 

razão de sua nacionalidade e sua identidade cultural, o que favorece a abertura para a 

integração social. Ademais,  

Se vier a existir uma comunidade o mundo dos indivíduos, só poderá ser (e 
precisa sê-lo) uma comunidade tecida em conjunto a partir do compartilhamento 
e do cuidado mútuo; uma comunidade de interesse e responsabilidade em 
relação aos direitos iguais de sermos humanos e igual capacidade de agirmos 
em defesa desses direitos (BAUMAN, 2003: 134). 

Se há o processamento desta mistura social e cultural, a ponto de superar as 

diferenças, sobrevém a aceitação dos novos habitantes pela comunidade, os quais 

(migrantes e refugiados) passam a se reconhecer como integrantes do espaço comum, 

fatos que tem o condão de permitir a abertura para as distintas formas de convívio social, 

cujo baldrame esteja em valores como a cordialidade, a civilidade e a hospitalidade.  

4. Conclusões 

Vislumbrar o direito à cidade com seus matizes - ser, estar, fazer e pertencer – 

como direito à todas as pessoas, em especial migrantes e refugiados, consubstancia-se 

em fator determinante para a abertura de diálogos construtivos entre as diferentes 

culturas, pois garante, de um lado, a aceitação e a segurança e, de outro lado, a 

convivência e o compartilhamento da vida em comunidade.  

Contemporaneamente, em que o mundo em passo acelerado se globaliza e as 

pessoas vivem em interdependência, se faz imperioso e significativo revisitar a 

concepção de cidadania sob novas abordagens, conectadas com o pluralismo, com a 

diversidade, com os movimentos e pleitos sociais para que haja a ampliação do direito à 

cidade porque indutor da cidadania. 
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O Direito como instrumento de exclusão:  

percepções acerca da Nova Lei de Migrações   
 

Giuliana Redin16 
Jaqueline Bertoldo17 

Resumo  

Os novos fluxos migratórios para o Brasil, sobretudo de migrantes latinos, 

caribenhos e africanos, têm cada vez mais questionado o caráter segregacionista e 

securitário das legislações nacionais acerca do tema. Em 2017, o Estatuto do Estrangeiro 

foi finalmente substituído pela Lei de Migração com a tentativa de uma nova abordagem 

pautada a partir dos princípios dos Direitos Humanos. No entanto, sua arquitetura 

manteve a negativa do Direito Humano de Imigrar, reproduzindo a racionalidade 

moderna que condiciona política e juridicamente a pessoa do migrante a um poder 

discricionário do Estado, que nega direitos e priva sujeitos por estarem fora de um vínculo 

político de nacionalidade/cidadania (REDIN, 2013). É nesse contexto que o Direito 

constitui um instrumento de controle do Estado-Nação altamente seletivo.  

Essa é a violência do poder discricionário do Estado que produz 

“clandestinidades”, nega direitos e abstém-se da responsabilidade na criação de políticas 

públicas e condições de dignidade para a população migrante. Na realidade da migração 

laboral, em especial, aquela advinda do Sul Global é que esse controle se manifesta com 

maior violência, criando dificuldades e resistência ainda maiores para o reconhecimento 

dos seus direitos dentro do Estado. Tanto é, que essa população tem encontrado na via 

da solicitação de refúgio, uma forma precária, a única alternativa para conseguir 

                                                           
16 Doutora em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Brasil. Professora-Pesquisadora do 

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). 
Professora Adjunta do Departamento de Direito da UFSM. Coordenadora do Migraidh, Direitos Humanos 
e Mobilidade Humana Internacional, e Cátedra Sérgio Vieira de Mello da UFSM. 

17 Mestranda em Direitos da Sociobiodiversidade pela Universidade Federal de Santa Maria (PPGD-

UFSM). Pesquisadora e extensionista do Migraidh/CSVM. 
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documentação de forma provisória, implicando, de outro lado, no enfraquecimento do 

próprio instituto do refúgio.  

Assim, o objetivo do presente estudo é demonstrar que a Nova Lei de Migração e 

sua regulamentação têm servido de instrumento de exclusão e produção de 

vulnerabilidades da população migrante. Como metodologia, pretende-se empregar uma 

abordagem dialética ao analisar a Lei nº 13.445/2017 em suas contradições internas, 

pois ao mesmo tempo em que ela afirma direitos, constitui como um fator de seleção e 

controle migratório. Para isso, pretende-se analisar a nova legislação, em especial no 

que se refere à migração laboral, bem como as resoluções e normativas ministeriais e 

interministeriais sobre regularização de situação migratória e de refúgio, de modo a 

identificar como a nova política ainda mantém o mesmo modelo de exclusão e 

segregação da legislação anterior.  

Como resultados parciais, entende-se que a Lei de Migração apresenta um 

caráter seletivo em termos de classe, raça e gênero, consistindo em um sistema 

excessivamente burocrático de regularização migratória, o que produz vulnerabilidades 

e a exclusão de determinados sujeitos que não são bem-vindos para o Estado. Ao negar 

o direito de migrar, o controle por parte do Estado se dá, sobretudo, por meio da criação 

de uma série de entraves burocráticos (inseridos em normativas, portarias, 

recomendações) que condicionam o sujeito migrante necessariamente a uma condição 

de provisoriedade, ou seja, de uma existência não plena no território (SAYAD). Assim, 

identifica-se uma contradição em si na lei de migração, pois não há como garantir e 

efetivar direitos humanos a partir de uma lógica que nega e/ou dificulta os processos de 

documentação dos fluxos migratórios.  
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Uma análise dos Pactos Globais de Migração e Refúgio à luz da 

proposta teórica de Abdelmalek Sayad 
Truyitraleu Tappa18  

Em setembro de 2016, a Assembleia Geral da ONU adotou a Declaração de Nova 

York sobre Migração e Refúgio, que estabelece alguns princípios fundamentais na 

direção de formular dois grandes acordos mundiais sobre a temática. Assim, ao longo de 

seis rodadas de negociações, foram sendo aprimorados dois textos para a adoção, em 

dezembro de 2018, de dois documentos: um “Pacto Global para a Migração Segura, 

Regular e Ordenada”, e um “Pacto Global sobre Refugiados”.  

Tomando como ponto de partida, junto com Sayad, que a migração coloca em 

questão o ideal democrático dentro dos Estados, entende-se que os processos 

migratórios questionam também o próprio sistema global organizado em Estados 

nacionais. Nesse contexto, a seguinte proposta visa oferecer uma análise dos textos que 

têm sido produzidos no contexto da Assembleia Geral da ONU, local de encontro das 

representações dos Estados que formam parte das Nações Unidas, na direção da 

adoção dos referidos pactos, acionando categorias teóricas propostas por Abdelmalek 

Sayad para compreender um processo de negociações contemporâneo. As 

contribuições de Sayad permitem, entre outros aspectos, analisar a provisoriedade 

outorgada ao migrante, a “dissimulação” do fato político envolvido na migração, o vínculo 

entre “estar sem direito” e “estar fora da lei”, a cobrança econômica que faz com que o 

migrante apenas possa se legitimar a partir do trabalho. 

                                                           
18 Doutoranda em Antropologia Social/UnB. Pesquisa atualmente política migratória brasileira, 

especialmente atores e processos nacionais, regionais e globais no contexto da internacionalização da 
política migratória. Ela é Mestra em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília e foi bolsista da 
FAP/DF. Possui Bacharelado em Comunicação Social pela Universidad Nacional de Córdoba (Argentina). 
Desde 2010 até 2015 foi integrante do grupo de pesquisa Multiculturalismo, Migrações e Desigualdade na 
América Latina (CEA, CIECS-CONICET/UNC, Argentina). Pesquisa há oito anos temáticas relacionadas 
a migrações e refúgio, especialmente a política migratória no Brasil e em outros países da América Latina, 
o imigrante/refugiado no cinema, e o contexto educativo de crianças migrantes. Financiamento da 
pesquisa: Bolsa de doutorado CNPq. 
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Para tal fim, propõe-se uma análise de um corpus de documentos que inclui tanto 

a Declaração de Nova York quanto o Rascunho Zero de cada um dos pactos e as 

sucessivas versões revisadas que foram sendo produzidas, para compreender as 

discussões sobre os argumentos e as mudanças que foram acontecendo ao longo das 

rodas de negociações, refletidas nas versões revisadas dos pactos. 

O trabalho proposto está dividido em três partes. Para começar, apresenta-se a 

abordagem teórica de Abdelmalek Sayad para pensar o fenômeno migratório como um 

processo eminentemente político e que coloca em questão o Estado e, decorrente disso, 

o sistema de Estados nacionais. Em segundo lugar, examinam-se as condições de 

produção dos textos em análise, de forma de contextualizar as negociações para a 

adoção dos pactos globais de Migração e Refúgio. Finalmente, se analisam os 

argumentos e princípios contidos nos pactos a partir da proposta teórica de Abdelmalek 

Sayad, tendo como foco alguns aspectos tais como a presença do imigrante como 

ilegítima (vinculado ao que chama-se de paradigma sedentário), a contribuição 

econômica que é cobrada do imigrante, a negação do fato político e a prioridade de uma 

visão humanitária. 
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Migração e Saúde Pública: Relações entre locais e italianos no final 

do século XIX no interior de São Paulo 
 

Profa. Dra. Marili Peres Junqueira19 

O presente trabalho é uma reflexão sobre o fenômeno migratório e sua relação 

com a saúde pública, notadamente com os locais e os italianos no interior do estado de 

São Paulo. Este trabalho é parte dos resultados de uma pesquisa sobre as 

representações da vida cotidiana do imigrante italiano em São Carlos/SP, evidenciadas 

nas páginas dos periódicos publicados na própria cidade entre 1880-1900. Busca-se 

mostrar como foi a influência das políticas públicas na área da saúde sobre os contatos 

dos grupos envolvidos (locais e italianos), sua relação no processo de distanciamento de 

sua terra de origem e o enraizamento no país receptor. Tal análise foi possível a partir 

das questões teóricas levantadas por Sayad e Bourdieu principalmente nas relações da 

emigração e imigração, enraizamento e desenraizamento, Estado e políticas públicas, 

as estruturas estruturadas e estruturantes das sociedades. Aqui se destacará as 

maneiras como os grupos se construíram perante a identidade atribuída quando da sua 

chegada e permanência especificamente em São Carlos assolada por epidemias de 

varíola e febre amarela, espelhada nos jornais locais do final do século XIX. Assim vê-

se a construção de uma representação de si próprio, enquanto imigrante italiano, frente 

às outras etnias, que evidência de que forma um conjunto de valores identificados como 

“italiano” consegue ser partilhado e reinterpretado. O foco principal foi  dado aos 

imigrantes italianos que viviam no mundo urbano e sua formação identitária, em geral 

pouco enfatizados pelos estudos, dado o privilégio do mundo rural. Além da utilização de 

uma importante e rica fonte histórica principal, os jornais, apesar de renegados muitas 

vezes como fonte documental, eles exerciam importante papel na ligação entre o Brasil 

e a Itália, no cotidiano e como articuladores da identidade e do Estado. Desta forma, 

                                                           
19 Atualmente é professora associada ligada ao Instituto de Ciências Sociais (INCIS) e ao Programa de 

Pós-Graduação em Ciências Sociais (PPGCS) da Universidade de Federal de Uberlândia (UFU) desde 
2009.Doutora em Sociologia pela UNESP - Campus de Araraquara/SP. marili.junqueira@gmail.com 
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como coloca Bourdieu, “com Abdelmalek Sayad, o sociólogo torna-se escrivão público.” 

Assim, será dada voz para aqueles que foram despossuídos e colocados na mobilidade 

por decisões impostas pelos Estados de origem e os receptores. 

Para evidenciar as relações entre as políticas públicas e a imigração para o interior 

do Estado de São Paulo, foi escolhida São Carlos. Tal escolha deu-se pela sua 

importância econômica no Oeste Cafeeiro e no estado no final do século XIX e início do 

século XX. Durante décadas, um grande contingente dos imigrantes chegados era 

proveniente principalmente da Itália tornando polo de atração. Em 1886, recebeu um 

número de imigrantes italianos somente inferior ao recebido por Campinas, tendo em 

vista apenas as cidades interioranas. Nesse ano, dos 533 imigrantes entrados, 458 eram 

de nacionalidade italiana, segundo Truzzi (1986, p.60). Focando São Carlos não impede 

uma visão geral do que foi a imigração e a saúde pública para São Paulo e o Brasil. 

A ênfase será entre as décadas de 1880 a 1900, e dá-se em decorrência dos anos 

de epidemias, da frequência das notícias a respeito de saúde pública, urbanização e 

imigração na imprensa local. Benchimol (1999, p.42) coloca que o final do século XIX é 

um período ofuscado da história das ciências médicas no Brasil. Se isso ocorre, um 

estudo sobre aquele período tem sua relevância, sobretudo se o foco for uma cidade 

interiorana e de reconhecida importância na expansão da cafeicultura paulista. Em São 

Carlos, a varíola apresentou-se como epidemia pela primeira vez em 1874, e a segunda 

em 1879; alguns casos de febre amarela foram registrados em fevereiro e março de 

1892, mas as epidemias, propriamente ditas, ocorreram entre os anos de 1895 e 1898 

(CAMARGO, 1928). Para o presente estudo, a febre amarela receberá o foco tendo em 

vista sua relação com as políticas públicas.  

Para este estudo, foram usados como fontes primárias os jornais publicados em 

São Carlos, os Almanaques, e os Relatórios da Secretaria de Negócios do Interior, além 

da bibliografia pertinente. A fonte principal e que dará o fio condutor ao trabalho, serão 

os jornais publicados em São Carlos no período. Foi escolhida a imprensa escrita por 

representar uma fonte primária pouco explorada e riquíssima de informações, e por ser 
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o principal veículo de informação do período. Os jornais apresentam a representação do 

cotidiano da sociedade e das relações identitárias, tornando-se desta forma relevante 

para o entendimento do período. 

Segundo Graf (1981, p.13), tendo como fonte de inspiração Gilberto Freyre, os 

“jornais se prestam a uma série de ensaios de interpretação e refletem a realidade social 

nos seus aspectos mais cotidianos, mais gerais e mais socialmente significativos. O 

jornal nos oferece um sentido do cotidiano de preferência ao do excepcional”. O 

intercâmbio político e cultural é de responsabilidade da imprensa neste período, pela 

divulgação, criação e crítica de ideias. Além desse fator, ela propiciava a troca intelectual, 

anunciando descobertas sobre novas tecnologias para a cura da febre amarela, bem 

como a visita de médicos italianos em São Carlos para esse propósito, como é o caso 

do Dr. Sanarelli. As próprias epidemias, como as da febre amarela, modificavam o 

cotidiano dos jornais que tinham suas edições, às vezes, reduzidas ou suspensas em 

razão da morte ou fuga de seus funcionários, a exemplo do que ocorria com a própria 

população.  

A imprensa se coloca ao lado dos interesses da população, identifica-se com os 

sentimentos de valorização da ordem jurídica, possui informações sobre as instituições, 

a legislação e as atuais conquistas sociais, sempre tendo em vista o indivíduo, assim, 

este “publicismo” adquire um caráter pedagógico. Os jornais trazem fórmulas de remédio, 

propagandas de médicos e medicamentos, a legislação sanitária, além das mais 

recentes descobertas científicas entre tantos outros assuntos.  

Pode-se estabelecer conexões de uso dos meios de comunicação para organizar 

e estabelecer a identidade dos indivíduos de uma sociedade. Assim como pensar os 

meios de comunicação como estruturas estruturadas, a partir de Bourdieu (1989), para 

reconhecer as estruturas estruturantes dessas sociedades. Essas configurações de 

imigração analisadas utilizam os jornais para manter e permanecer “ligadas” de alguma 

forma com as suas áreas de origem ou com a sociedade local, desta forma os jornais 

podem ser entendidos como estruturas estruturadas. As estruturas estruturadas para 
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Bourdieu organizam e refletem o pensar e o agir de uma dada sociedade. Por meio do 

entendimento e análise dos artigos dos jornais, estruturas estruturadas, consegue-se 

entender como a sociedade do período era constituída e por consequência as estruturas 

estruturantes, mais profundas e basilares.  

Pode-se fazer também um paralelo da função dos jornais nesse final do século 

XIX com a discussão trazida por Sayad quando analisa as mensagens orais e gravadas 

entre os imigrantes tendo como função a aproximação dos imigrantes com seu país de 

origem. A mensagem comum, que não é necessariamente a mais corrente, pode ter 

aparentemente apenas um papel de transmissão, todo viajante deve assumir o papel de 

“correio” (para as comunicações orais a distância) - é quase uma obrigação - por ocasião 

de todos os seus deslocamentos tanto num sentido como no outro; trata-se então de 

levar ao conhecimento de uma ou da outra parte (o ausente e a família do ausente) certa 

quantidade de dados precisos, pontuais (fatos, acontecimentos, projetos, informações 

concretas, pedidos, recomendações etc., mais do que a expressão sentimentos) ou, mais 

simplesmente, para ambas as partes, lembrá-la do que já sabe. (SAYAD, 1998, p. 140). 

Os jornais, diferentemente dos atuais, traziam as discussões mais pontuais como 

tempestades em uma determinada localidade, conflitos locais, oferecimento de serviços 

especializados, desabafos de seus leitores até questões mais amplas e institucionais. As 

discussões para a transformação da saúde pública eram fortemente sentidas nos jornais, 

principalmente no núcleo urbano. Segundo Machado et al. (1978, p.260),  

A cidade configura-se então como objeto privilegiado ou mesmo exclusivo de 
intervenção médica por reunir em sua desordem as causas de doença da 
população. A importância crescente da cidade, como centro de comércio e de 
produção econômica e como sede do dispositivo central de poder político que 
intervém em todos os níveis da vida social, implica a construção de um 
funcionamento ordenado dos núcleos urbanos, condição de possibilidade da 
transformação dos próprios indivíduos e materialização da exigência 
normalizadora da nova ordem social. 

Nesse sentido, a cidade é palco de muitas discussões para a saúde pública e para 

a nascente medicinal social. Para grande cidade, uma capital é mais fácil entender como 

os seus indivíduos protestam e são bem informados, mas para uma cidade fora desses 
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padrões, isso se torna interessante de verificar. Os jornais cumprem esse papel no 

presente estudo de verificação dessas relações de estruturas estruturadas.  

Traz-se um artigo do Diário de São Carlos para ilustrar essa relação de como os 

jornais possibilitam o entendimento da sociedade. Primeiramente ressalta-se o tom de 

humor do artigo, que era frequente nos jornais. Segundo o entendimento de várias 

instituições sociais e o descrédito destas perante o articulista, que reflete a sociedade 

em si.  

Algumas definições: 

Apito - Signal que se dá à polícia para ir deitar-se. 

Atheismo - Capa com que cobrimos as nossas crenças religiosas. 

Medicina - Sciencia do assassinato. (DIÁRIO DE SÃO CARLOS. São Carlos, 28 mar. 

1890.) 

Em um mesmo artigo, vê-se o desprezo pelo Estado, pela Igreja e pela Medicina. 

Percebe-se que tais instituições não estão cumprindo o seu papel na sociedade do final 

do século XIX. Em 1890, as epidemias estão dizimando as populações, o Estado não 

cumpre o seu papel de diminuir as violências e os roubos frequentes pelo estado de 

abandono que as casas se encontravam. As pessoas deixavam suas casas nas cidades 

e se refugiavam nas fazendas, onde o contágio era menor e as chances de sobrevivência 

muito maiores. As cidades estavam inchadas pelo grande contingente migratório e 

despreparadas, assim como o Estado.  

Muitas ações do Estado brasileiro vieram bem posterior as necessidades, como 

por exemplo a Criação das Faculdades de Medicina para o aumento substancial de 

médicos e regulações na área da saúde com políticas públicas para diminuir ou pelo 

menos controlar as epidemias.  

Os jornais apresentam as diferentes abordagens sobre as doenças. A tuberculose 

não teve nenhuma lei ou atitude do governo do estado ou da municipalidade noticiada 
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pelos jornais de São Carlos, eles apresentam algumas poucas notícias sobre essa 

doença em específico. Segundo Chalhoub (2001, p.56-7), havia motivos nada óbvios ou 

“neutros” para priorizar o combate à febre amarela em detrimento da tuberculose. A 

tuberculose era associada à nutrição, às condições de trabalho e de vida da população. 

Enquanto a febre amarela atingia principalmente os imigrantes. No Rio de Janeiro, entre 

1850 e 1920, a tuberculose matou muito mais do que as doenças epidêmicas. A 

tuberculose consumia lentamente as forças do trabalhador sem impedi-lo de exercer 

suas funções durante algum tempo, não afetando significativamente o desenvolvimento 

dos processos produtivos do complexo cafeeiro no campo ou na cidade, portanto a 

tuberculose não foi prioridade na Primeira República (TELAROLLI JÚNIOR, 1996, p.53). 

As políticas públicas da área da saúde estavam focadas para o indivíduo enquanto força 

de trabalho e não em uma visão universal dele. Desta forma, as doenças que não 

inviabilizam os imigrantes como força de trabalho em um primeiro momento são menos 

importantes para o Estado, assim a febre amarela, varíola e peste bubônica recebiam 

mais atenção e investimentos que a tuberculose e o glaucoma. 

Sayad (1998, p. 45-48) coloca a imigração em uma dupla circunstância, de um 

lado o estado provisório, no qual o imigrante teria a condição de eminente retorno à 

origem, e do outro o duradouro, no qual de fato ele se torna parte integrante do país 

receptor. Essa condição gera também uma certa “despreocupação” em promover o 

atendimento da saúde desses imigrantes vendo-os apenas com direitos parciais de 

trabalhadores imigrantes e não com uma existência plena que merecem. Esse quadro é 

muito claro para o final do século XIX no interior de São Paulo, em São Carlos, por meio 

dos artigos publicados nos jornais. O distanciamento de seu país de origem é estreitado 

pelas notícias, e o enraizamento no país receptor é cada vez mais claro em sua situação 

duradoura que se apresenta.  

 

Palavras-chave: Imigração italiana urbana; Identidade; São Carlos-SP; Jornais e 

Imprensa 
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Da provisoriedade à precariedade: o limbo da situação dos 

solicitantes de refúgio no Brasil  
 

Carla Herminia Mustafa Barbosa Ferreira 

 

1. Introdução 

A mobilidade humana é um fato social completo (SAYAD, 1998, p.15). Diante 

disto, reconhece-se que migrar é Direito Humano e, consequentemente, deve estar 

amparado dentro um aparato jurídico-normativo que abarque as necessidades de 

proteção deste direito. 

O refúgio é instituto de Direito Internacional previsto pela Convenção do Estatuto 

dos Refugiados de 1951 (ONU, 1951) e prevê as condições nas quais o indivíduo pode 

ser reconhecido como. Além desta Convenção, há outros marcos jurídicos como o 

Protocolo Adicional de 1967 e a Declaração de Cartagena (ACNUR, 2008). O Brasil é 

signatário e, consequentemente, tem o dever jurídico de acolher refugiados. Entende-se 

como refugiado aquele que teve reconhecimento de sua condição e solicitante de refúgio 

quem aguarda o reconhecimento desta. 

Este trabalho tem como objetivo analisar o impacto da provisoriedade20 na vida do 

solicitante de refúgio que, apesar de protegido desde o momento da solicitação por sua 

condição, aguarda a decisão final do processo por tempo indeterminado, causando-lhe 

limitações para o exercício de alguns direitos, como por exemplo, a reunião familiar. 

2. Metodologia  

 A metodologia utilizada na pesquisa foi um estudo explicativo, com análise dos 

dados através de uma abordagem qualitativa-quantitativa, com base nos dados sobre o 

                                                           

20“[...] não se sabe mais se se trata de um estado provisório que se gosta de prolongar indefinidamente 

ou se se trata de um estado duradouro que se gosta de viver com um intenso sentimento de 
provisoriedade.” (SAYAD, 1995, p.45) 
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refúgio no Brasil por meio dos relatórios do Comitê Nacional para os Refugiados, Alto 

Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados e demais documentos sobre o 

tema. A pesquisa foi desenvolvida a partir da análise bibliográfica, abordando os 

conceitos de refúgio, refugiados e solicitantes de refúgio, bem como o contexto do 

panorama nacional sobre a temática. Os principais autores que contribuíram com o 

trabalho foram: Abdelmalek Sayad e Marc Augé. 

3. Resultados e discussão  

Atualmente, o Brasil reconheceu cerca de 10.000 pessoas como refugiados e tem 

cerca de 86.000 solicitações de refúgio em trâmite referentes ao ano de 2017 (ACNUR, 

2018). A dinâmica do deslocamento cada vez maior de pessoas é uma realidade global, 

sobretudo em razão de conflitos, graves violações de direitos humanos e perseguição. 

A lei nº 9.474/97 que trata do tema de refúgio tem uma perspectiva de acolhida 

humanitária, principalmente, porque reconhece direitos desde a solicitação de refúgio 

entre eles a adoção do princípio do non refoulement (não devolução) e documento de 

identidade (protocolo de refúgio).Pode-se considerar uma legislação vanguardista e, 

ainda que paradoxalmente, com lacunas que permitem situações de vulnerabilidade 

como no caso dos solicitantes de refúgio que não possui definição jurídica, 

diferentemente do refugiado. 

O art. 1º da Lei de Refúgio define três hipóteses para reconhecimento da condição 

de refugiado: fundado temor de perseguição em razão de raça, religião, nacionalidade, 

grupo social ou opinião política; quem não possui nacionalidade e por temer perseguição 

não pode permanecer do país em que se encontra; graves violações de direitos 

humanos. Esta proteção pode ser estendida aos familiares diretos (ascendentes, 

descendentes e cônjuges) e indiretos (necessita demonstrar dependência econômica). 

Não há definição jurídica para solicitante de refúgio. 

O CONARE (Comitê Nacional para Refugiados) é órgão interministerial 

responsável pela análise individual dos processos de solicitação e reconhecimento da 
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condição de refugiado. O aparato estatal ainda apresenta uma estrutura aquém da que 

seria adequada (atualmente dispõe de 13 funcionários para análise de todas as 

solicitações), apesar dos esforços para garantir a celeridade e eficiência das decisões. 

Não há previsão jurídica para a duração dos processos, estima-se que a decisão final 

possa se prolongar por anos, o que pode transformar a situação provisória de solicitante 

de refúgio em algo que se protrai e dificulta a integração local. 

Em que pese o direito à identificação por meio do protocolo provisório e acesso a 

documentos como carteira de trabalho e CPF para solicitantes de refúgio, a legislação 

brasileira é explícita ao conceder direitos, como a revalidação de diploma estrangeiro em 

se tratando de integração local e reunião familiar, apenas para aqueles que já foram 

reconhecidos como refugiados. A dignidade da pessoa humana transcende fronteira e 

não pode estar restrita à documentação, mas deve contemplar toda a complexidade de 

inerente a estar em situação de refúgio. 

Ademais o processo de acolhida e integração iniciados no momento de 

partida/chegada ao novo destino cria vínculos e expectativas. A morosidade na definição 

da condição de refugiado pode ser prejudicial, pois a indefinição quanto ao status 

migratório pode acarretar em limitação de direitos e atos da vida civil. Cabe ao Estado 

formular e implementar políticas públicas que acolham e integrem a população refugiada, 

não de maneira precária, mas humanitária.  

E na medida em que os contatos do imigrante com a sociedade que o agrega a 
si se prolongam, se ampliam e se intensificam, ou seja, na medida em que o 
imigrante sai da esfera em que o restringem tradicionalmente o estatuto e a 
condição a que lhe são atribuídos, na medida em que vai ganhando novos 
espaços (alguns deles inéditos, como o espaço político), chegando a desmentir 
a condição dominante que se dá dele e da imigração, indo até o questionamento 
da representação que se tem dele e que ele tem de si mesmo, o tratamento 
social e o tratamento científico, sendo que este encontra-se com frequência na 
dependência daquele, reservados ao imigrante e, mais amplamente, a todo o 
fenômeno da imigração, ganham em extensão e em compreensão. (SAYED, 
1998, p.14)  

 Deste modo, é possível perceber que questões burocráticas são decisivas para 

determinar a fronteira entre o ser e o não ser social (SAYAD, 1995, p.11) para o 

solicitante de refúgio. 
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4. Conclusões  

 O refúgio essencialmente é a proteção de qualquer indivíduo que sofre 

perseguição como prevê a Convenção do Estatuto dos Refugiados. O Brasil como 

signatário desta, assume responsabilidade jurídica diante da comunidade internacional 

pelo acolhimento e integração de pessoas em situação de refúgio. Diante disto, é dever 

do Estado promover a dignidade da pessoa humana para todos que estejam sob sua 

tutela sendo estes nacionais ou não nacionais. Não é suficiente apenas a ratificação de 

tratados internacionais de Direitos Humanos para garantir-lhes efetividade, havendo 

necessidade de um profundo comprometimento do Estado para promovê-los.  

 A situação dos solicitantes de refúgio é um não lugar como explica Marc Augé, já 

que representa um acolhimento provisório que “não cria nem identidade singular, nem 

relação, mas solidão e semelhança (AUGÉ, 2005, p.103). Assim, para que uma situação 

provisória não se torne precária, é necessário que o Estado intervenha no seu papel de 

garantidor ede formulador de políticas públicas que lidem com os atuais desafios 

referentes ao direito de migrar, da mobilidade humana e da proteção aos refugiados. 

Palavras-chave: acolhida; integração; mobilidade humana; não lugar 

5. Referência bibliográfica  

ACNUR. Dados sobre refúgio no Brasil. Brasil, 2018.Disponível em 
http://www.acnur.org/portugues/recursos/estatisticas/dados-sobre-refugio-no-brasil/. 
Acesso em 20 jun. 2018. 

_______ Manualde Procedimentos e Critérios a Aplicar para Determinar o Estatuto do 

Refugiados – de acordo com a Convenção de 1951 e o Protocolo de 1967 relativos ao 

ACNUR. Nota de orientação sobre extradição e proteção internacional de refugiados. 

Genebra, 2008. Disponível em: 

<http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/BD_Legal/Documentos%20A

cnur/Diretrizes%20e%20pol%EDticas%20do%20ACNUR/Extradi%E7%E3o/Nota_orient

a%E7%E3o_extradi%E7%E3o_refugiados.pdf> Acesso em: 02 de junho de 2017. 

http://www.acnur.org/portugues/recursos/estatisticas/dados-sobre-refugio-no-brasil/
http://www.acnur.org/portugues/recursos/estatisticas/dados-sobre-refugio-no-brasil/


GT1 
– 2 a 

2 a 4 de outubro de 2018 | São Paulo -SP | GT2: Migração e Estado 

63 
 

                    20 ANOS DEPOIS: A CONTEMPORANEIDADE DO                                                        

PENSAMENTO DE ABDELMALEK SAYAD 

AUGÉ, Marc. Non-places: introductiontoananthropologyofsupermodemity.Londres: 
Verso, 1995. 

ORGANIZAÇÕES DAS NAÇÕES UNIDAS. ONU. Convenção Relativa ao Estatuto dos 
Refugiados. 1951. Disponível em < 
http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_relativa_ao_Es
tatuto_dos_Refugiados.pdf> Acesso em 13 maio 2018. 

SAYAD, Abdelmalek. A Imigração ou os Paradoxos da Alteridade. São Paulo: Edusp, 
1998 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GT1 
– 2 a 

2 a 4 de outubro de 2018 | São Paulo -SP | GT2: Migração e Estado 

64 
 

                    20 ANOS DEPOIS: A CONTEMPORANEIDADE DO                                                        

PENSAMENTO DE ABDELMALEK SAYAD 

A questão do refúgio no século XXI e a  

vulnerabilidade das mulheres refugiadas 
 

Gisele Maria Ribeiro de Almeida21 
Mayara de Oliveira Souza22 

 
 

Este trabalho apresenta uma reflexão combinada sobre refúgio, gênero e 

vulnerabilidade nas migrações internacionais. Partimos de uma perspectiva na qual os 

deslocamentos forçados são pensados como um fenômeno global, cujo crescimento tem 

sido sistematicamente registrado. De acordo com a ACNUR, no final de 2012, havia 45,2 

milhões de pessoas deslocadas à força em todo o mundo como resultado de 

perseguição, conflitos, violência generalizada e violações dos direitos humanos. Os 

dados mais recentes são de 2017, e indicam a existência de 68,5 milhões de pessoas 

deslocadas à força, com 25,4 milhões na condição refugiada. A participação das 

mulheres também tem aumentado, e é com o intuito de pensar o refúgio pela perspectiva 

de gênero que buscamos um aporte específico para refletir sobre a condição das 

mulheres refugiadas em termos de suas vulnerabilidades. 

No Brasil, a presença de refugiados/as também aumentou. Segundo o CONARE, 

em 2017, 33.866 pessoas solicitaram refúgio no país23, dessa forma, as discussões 

sobre refugiados no mundo vêm adquirindo relevância no contexto das migrações 

internacionais contemporâneas. O incremento da mobilidade humana, voluntária e 

forçada, pode ser vista como parte da globalização e a porosidades das fronteiras neste 

cenário que ampliou a circulação de capitais, bens, mercadorias e pessoas (SASSEN, 

2010). Ao mesmo tempo, paradoxalmente, as barreiras e os entraves para a livre 

circulação de pessoas não cessam de ser erigidas. 

                                                           

21 Doutora em Sociologia, professora do Departamento de Ciências Sociais da UFF/Campos dos 
Goytacazes. Email: gimralmeida@gmail.com 

22 Graduanda em Ciências Sociais na UFF/Campos dos Goytacazes. Email: mayaraoliveira@id.uff.br 

23 Disponível em: http://www.justica.gov.br/news/de-10-1-mil-refugiados-apenas-5-1-mil-continuam-no-
brasil/refugio-em-numeros_1104.pdf/view 

http://www.justica.gov.br/news/de-10-1-mil-refugiados-apenas-5-1-mil-continuam-no-brasil/refugio-em-numeros_1104.pdf/view
http://www.justica.gov.br/news/de-10-1-mil-refugiados-apenas-5-1-mil-continuam-no-brasil/refugio-em-numeros_1104.pdf/view
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Desta forma, nos parece que refletir sobre a globalização no século XXI tendo 

como base o refúgio, envolve discussões sobre a dicotomia da globalização nas 

migrações. Chelotti e Cruz (2016) apontam que por um lado, as fronteiras encontram-se 

abertas a bens, investimentos e serviços, e por outro, a respeito da mobilidade humana, 

especialmente o refúgio, para aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade, 

estas estão cada vez mais rígidas e fechadas. 

Segundo a Convenção de 1951, o imigrante refugiado é o indivíduo que em razão 

de ser perseguido por raça, religião, nacionalidade, filiação em certo grupo social ou das 

suas opiniões, esteja fora de seu país e, em razão dessas questões, não queira voltar. 

Dessa maneira, como aponta Callegari (2014), essa definição por si só já se torna 

bastante problemática, e embora haja algum avanço no que diz respeito a segurança de 

um indivíduo, essa categorização impõe limites de liberdade e circulação. A autora 

salienta que a categoria refúgio é um termo jurídico que possui definição a partir da 

relação entre os indivíduos e o Estado, uma vez este é a imagem das barreiras físicas, 

culturais, sociais e ideológicas, marcadas por fronteiras. Entretanto, essas fronteiras ao 

mesmo tempo que protegem, elas vulnerabilizam os indivíduos, os admitem e, por outro 

lado, os excluem; Callegari argumenta como a possibilidade de acessar à “mobilidade 

global” tornou-se, neste contexto que hierarquiza homens e mulheres, uma nova forma 

de estratificação social. 

Um levantamento das notícias sobre a situação de refugiados no Brasil, e no 

mundo, nos permite observar como essa estratificação se reflete na experiência dos/as 

imigrantes e dos/as refugiados/as. Há um grande número de notícias denunciando 

situações de violação dos direitos destes homens e mulheres. Inclusive, o portal 

MigraMundo publicou recentemente a notícia de uma solicitação do governo de Roraima 

para o fechamento temporário da fronteira do Brasil com a Venezuela24, a fim de obter 

                                                           
24 De acordo com o site MigraMundo, segundo dados da ACNUR, 52 mil venezuelanos chegaram ao Brasil 
desde início de 2017. Estima-se que 40 mil entraram por Roraima. Fonte:http://migramundo.com/fechar-a-
fronteira-especialistas-apontam-outras-saidas-para-roraima-e-venezuelanos/ 

http://migramundo.com/fechar-a-fronteira-especialistas-apontam-outras-saidas-para-roraima-e-venezuelanos/
http://migramundo.com/fechar-a-fronteira-especialistas-apontam-outras-saidas-para-roraima-e-venezuelanos/
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recursos para os imigrantes refugiados que já estão no Estado25. Este é um exemplo 

empírico do que Callegari aponta como as fronteiras (culturais, físicas, ideológicas e 

políticas) ao mesmo tempo que protegem, vulnerabilizam os indivíduos, na medida em 

que o acolhimento não é para todos/as. 

Do ponto de vista jurídico, a categoria do refúgio envolve discussões sobre as 

situações de conflito que geram vulnerabilidade. Lussi (2009) aponta que a relação entre 

conflitos e vulnerabilidade nos ajuda a compreender esta experiência repercute tanto no 

lugar de origem, tendo em vista que este pode ser usado como fator motivacional a favor 

da migração, quanto no lugar de destino, quando de fato o projeto migratório entra em 

fase de realização, pois o/a migrante está facilmente sujeito a ser influenciado e 

fragilizado pelos conflitos presentes no seu espaço de vida, podendo estes serem fonte 

de vulnerabilidade na origem.  

Para Lussi, há três diferentes momentos do ato migratório que são marcados por 

condições de vulnerabilidade: 1) situação de vulnerabilidade antes da própria migração, 

o que inclusive é um fator para ingressar no projeto migratório, mas que muitas vezes 

acaba por acompanhar essas pessoas onde quer que estejam; 2) situação daqueles que 

entram em condição de vulnerabilidade em razão da própria migração; 3) e por fim 

aqueles que são “atingidos por fatores que geram vulnerabilidades no local de chegada” 

(LUSSI, 2009: p.1).  

Ainda nessa perspectiva, Lussi e Marinucci (2007) apontam que aplicar a 

abordagem da vulnerabilidade aos estudos migratórios, significa compreender que este 

imigrante é ‘’mais vulnerável’’ uma vez que este tem mais possibilidade de ser ‘’ferido’’, 

em todas as dimensões de construção do ato migratório, por sua vez, também diz 

respeito das possibilidades efetivas de autonomia no desenrolar de suas estratégias de 

articulação, inserção e até sobrevivência na nova realidade, dessa forma, incorporar as 

abordagens sobre a vulnerabilidade nos estudos migratórios, diz respeito aos impactos 

que o ato migratório tem em correlação com a dignidade humana.  

                                                           
25Disponível em: http://migramundo.com/fechar-a-fronteira-especialistas-apontam-outras-saidas-para-
roraima-e-venezuelanos/ 

http://migramundo.com/fechar-a-fronteira-especialistas-apontam-outras-saidas-para-roraima-e-venezuelanos/
http://migramundo.com/fechar-a-fronteira-especialistas-apontam-outras-saidas-para-roraima-e-venezuelanos/
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Dentro dessa perspectiva, incorporar os diferenciais por gênero nas questões 

sobre refúgio se faz necessário, justamente por compreendermos que as mulheres são 

alvo de discriminação e violência apenas porque são mulheres e, nesse sentido, as 

mulheres refugiadas são ainda mais vulneráveis, pois são obrigadas a migrarem para 

outros países com outras culturas, língua e modos de vida diferente, além de estarem 

suscetíveis a violência sexual, física e psicológica em função das relações de gênero. 

Estas deixam o seu país de origem em situação de vulnerabilidade por busca de 

segurança e paz, e, ainda assim, ao saírem de seus lares, continuam a enfrentar 

dificuldades na travessia e no acolhimento. Ou seja, para essa maioria, sair do seu país 

não significa estar livre de situações de extrema vulnerabilidade. 

Como afirmam Luís et al (2013), não incorporar devidamente as dimensões de 

gênero na migração forçada e levar em consideração as diferentes formas de violência 

que essas mulheres enfrentam em todas as fases do seu ato migratório, significa ir na 

contramão do que é proposto como política de segurança, uma vez que os processos 

migratórios e o deslocamento forçado de imigrantes refugiados, não são processos 

isento dos diferenciais por gênero. 

Não obstante, Oliveira (2008) vai apontar a necessidade de se elaborar estudos 

com uma análise muito específica dos processos de deslocamentos compulsório, a partir 

das experiências que só as refugiadas vivenciaram na sua intimidade enquanto mulher, 

portanto, a condição da mulher refugiada desafia os estudos migratórios novas 

abordagens no campo teórico, a partir da concepção de gênero, para o fomento de 

políticas de segurança e acolhimento acessíveis e eficazes. 

Schwin e Costa (2016) ao analisarem os esforços da ACNUR sobre o combate à 

violência de gênero, apontam que nesse processo muitas questões ainda precisam 

evoluir, dentre eles o processo de aceitação social do refugiado e a desmitificação dos 

estigmas em torno desses indivíduos. 

A migração feminina traz aos estudos migratórios desafios epistemológicos e 

metodológicos que precisam ser incorporados às pesquisas, particularmente no que se 

refere ao refúgio que, enquanto migração forçada, aponta para situações de 
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vulnerabilidade extrema. Operar com os diferenciais de gênero nas questões sobre 

refúgio se faz necessário na medida em que estas são alvo de discriminações e 

violências, enfrentam a vulnerabilidade da condição migratória (desafio de se adaptar a 

outra cultura, barreira linguística, entre outros), além de estarem suscetíveis a violência 

sexual, física e psicológica. Estas deixam o seu país de origem em situação de 

vulnerabilidade e, ainda assim, ao deixarem seus lugares de origem, continuam a 

enfrentar dificuldades na travessia e no acolhimento. Para a maioria das mulheres 

refugiadas, sair do seu país não significa estar imune à vulnerabilidade extrema. 

 
Palavras-chave: Migração forçada; Relações de gênero; Fronteiras; Refugiados; 
Vulnerabilidade de gênero 
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