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INTRODUÇÃO 

 

Este documento consiste no Sumário Executivo “Movimentos Migratórios: Um Desafio para as 

Políticas de Reconhecimento de Direitos”, desenvolvido pelo Instituto de Estudos da Religião 

(ISER) entre novembro de 2015 e julho de 2016.  

 

OBJETIVOS GERAIS  

 

 Compreender o contexto e as dificuldades das políticas para migração na perspectiva dos 

direitos humanos no Brasil e, a partir de uma análise deste cenário, produzir subsídios 

que possam auxiliar na construção desta agenda.  

 Utilizar a experiência haitiana no Brasil para ilustrar os desafios que se apresentam no 

campo e enriquecer as narrativas sobre migração.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Mapeamento da atuação de instituições do Estado, agências internacionais, organizações 

da sociedade civil brasileira e entidades religiosas que prestam serviço ou assistência a 

migrantes nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. 

o Analisar como se dão as suas atuações. 

o Identificar as lacunas existentes, que prejudicam a vida dos migrantes e dificultam 

os seus cotidianos. 

o Contribuir com observações e recomendações para a construção de políticas 

públicas ou aprimoramento das atuações já existentes.  

 

 Mostrar as visões e histórias de vida dos migrantes haitianos. 

 

HIPÓTESES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mosaico de atuações 

disputado e negociado 

 

No Brasil não há uma política 

migratória estruturada. Há 

entidades religiosas, órgãos 

públicos e organizações da 

sociedade civil que fazem trabalhos 

autônomos ou através de acordos e 

parcerias.  

 

 A migração haitiana 

no Brasil dinamizou 

este mosaico  

 

Motivando a entrada de novos 

atores, inclusive de instâncias 

públicas federais e locais. 

 

   As Igrejas, bases de 

apoio para os migrantes 

  

Apresentam diferenças na forma 

de se relacionar com os migrantes:  

a. Igreja católica: atuação 

institucional (Pastorais e 

congregações); 

b. Igreja evangélica: relação 

pessoal (pastor e migrante).   
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POR QUE A MIGRAÇÃO HAITIANA? 
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RESULTADOS 

 

 TRABALHO DE CAMPO COM AGÊNCIAS 

 

 BRASÍLIA 

 

 Focamos nossa pesquisa na contextualização legal do campo, com atenção ao 

novo Projeto de Lei das Migrações, o PL 2516/2015. Entrevistamos atores-chave 

na tramitação da Lei para entender como eles enxergavam os avanços, os desafios 

e os impactos do PL. 

 

 A lei de migração em vigor atualmente, ainda é o Estatuto do Estrangeiro, criado 

na Ditadura Militar. Este estatuto defasado e restritivo, muitas vezes impede o 

ingresso de migrantes no território.  

 

 O PL 2516/2015 tem como base o respeito aos direitos humanos do imigrante e 

prevê uma mudança de paradigma no tratamento à imigraçaõ, portanto, é 

considerado um enorme avanço por todos os atores entrevistados, embora haja 

críticas relativas à ausência de menção a uma Autoridade Migratória (que 

substituiria a Polícia Federal como órgão responsável pelos assuntos das 

migrações) e à diferenciaçaõ entre qualidades de migrantes, com restriçaõ a 

migrantes naõ documentados.  

 

 RIO DE JANEIRO E SÃO PAULO 

 

DIFERENÇAS 

 

RIO DE JANEIRO 

 

 Existem poucas organizações que trabalham com o tema da migraçaõ. 

 

 A atuaçaõ dos governos do estado e do município é insuficiente para lidar com as 

novas demandas que vêm surgindo.  

 

 O governo do Estado do Rio de Janeiro manifesta interesse em atuar mais 

profundamente sobre a temática, embora alegue falta de orçamento e sua atuação 

atual se resume à SEASDH e ao CEIPARM.  

 

 Uma demanda explícita que foi ressaltada diz respeito à criaçaõ de um abrigo para 

atender exclusivamente aos migrantes.  
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 Novos atores estaõ surgindo no campo, como a Cruz Vermelha, o que gera 

múltiplas oportunidades de cooperaçaõ, mas também disputas e cobranças entre 

as instituições. 

 

SÃO PAULO 

 

 O caso de Saõ Paulo é ilustrativo pelas ações lá desenvolvidas como também 

pelos desafios enfrentados.  

 

 Assim como já havia acontecido no âmbito nacional, o ingresso de haitianos 

provocou questões em cidades no Amazonas e no Acre pressionando o governo 

federal a tomar providências.   

 

 Em São Paulo houve uma reatualização e reconfiguração dessas questões que 

motivaram a Prefeitura e o Governo do Estado a responderem à chegada dos 

haitianos com ações e políticas específicas.  

 

 No âmbito do Governo Municipal, esse evento ocorreu em um contexto onde já 

havia vontade política para tratar do tema da migraçaõ, evidenciada pela criaçaõ 

da Coordenaçaõ de Políticas para Migrantes (CPMig) em 2013. Em 2014, a 

CPMig criou o Centro de Referência e Acolhida do Imigrante. Além dos serviços 

e das políticas de assistência, a prefeitura foi pioneira em incluir os migrantes em 

mecanismos de participaçaõ social, como os Conselhos Participativos Municipais.  

 

 Se comparadas à atuação da prefeitura de Saõ Paulo, as ações do Governo do 

Estado para migrantes são poucas e tímidas: a criação da Casa de Passagem (com 

50 vagas exclusivas para solicitantes de refúgio ou vítimas do tráfico de pessoas) 

e o CIC do Imigrante.  

 

 A mobilizaçaõ da Prefeitura de Saõ Paulo teve consequências no próprio campo 

das migrações, alterando os arranjos entre as organizações que já atuavam nessa 

área. 

 

 O governo municipal apresentou um projeto de lei municipal como tentativa de 

institucionalizaçaõ e garantia de continuidade das políticas para migrantes. 

 

 

PONTOS COMUNS  

 

 Tanto no Rio como em Saõ Paulo, sobressai a presença de entidades religiosas 

lidando com o tema das migrações.  
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 Entidades ligadas à Igreja Católica se destacam pela capacidade de atendimento 

inicial, pelas redes de solidariedade e pela sua presença em debates de políticas 

públicas.  

 

 No trabalho de campo, no Rio de Janeiro, destacou-se ainda, a participação 

religiosa das igrejas evangélicas, que se destacam como espaços de sociabilidade, 

de culto e de apoio para os migrantes. A precariedade de estruturas de 

acolhimento oficiais, carências materiais e espirituais dos migrantes, combinada 

com a capilaridade e adaptabilidade das respostas das igrejas evangélicas, 

transformam-nas em um ator em crescente destaque no universo migratório. 

 

 

 TRABALHO DE CAMPO COM HAITIANOS NO RIO DE JANEIRO E SÃO PAULO 

 

 Apesar das dificuldades encontradas, o migrante haitiano no Brasil muitas vezes 

se organiza, se articula em redes, se solidariza e se torna ator da sua própria 

integraçaõ, apoiando-se nos seus conterrâneos. Exemplo disso são a criação de 

bandas de konpa ou rap kreyòl e dos comitês nas igrejas evangélicas, que 

organizam cultos em creole. Embora estejam ausentes dos debates sobre as 

políticas públicas de migraçaõ, as igrejas evangélicas são atores ativos de 

integraçaõ e de referência para os migrantes haitianos.  

 

 Sobre as histórias de vida desses migrantes, observou-se que muitos chegam ao 

Brasil com formaçaõ superior. Contudo, encontram dificuldades para conseguir a 

equivalência do diploma estrangeiro. Os baixos índices de desemprego registrados 

no Brasil entre 2010 e 2015 parecem ter beneficiado os migrantes haitianos, 

contratados por empresas e, por vezes, abrindo seus próprios negócios. Mas, 

mesmo empregados nesse período, eles relatam ter sofrido com o desrespeito às 

leis trabalhistas. Além disso, para os haitianos no Brasil, o valor do dólar 

americano é central, porque eles precisam enviar remessas todo mês para as suas 

famílias. 

 

 Embora muitos haitianos que residem no Brasil sintam certa desilusaõ com a 

situaçaõ econômica atual do país e partam para outros lugares (como o Chile), 

outros chegam diariamente do Haiti com o visto humanitário e muitos migrantes 

que já receberam a sua permanência recorrem aos procedimentos da reuniaõ 

familiar para trazer seus parentes.  
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PONTOS DE ATENÇÃO À POLÍTICA MIGRATÓRIA  

 

 O ingresso dos haitianos reavivou uma questaõ antiga a respeito das leis e 

categorias jurídicas que fazem parte da gestaõ dos estrangeiros no Brasil: a 

importância de se considerarem políticas públicas para as diferentes categorias de 

estrangeiros ou, ao menos, que naõ considerem apenas os refugiados, levando em 

conta que há dificuldades comuns às pessoas que migram. Além disso, a chegada 

dos haitianos gerou um aumento das solicitações de refúgio, não acompanhado 

por um aumento do número de pessoas reconhecidas como refugiadas. Como 

consequência direta disto, houve um aumento da quantidade de migrantes em 

situação irregular e uma sobrecarga nas instituições que trabalham com o refúgio.  

 

 A migração haitiana para o Brasil também trouxe avanços nas iniciativas de 

governo para migrantes, como a busca por caminhos normativos para regularizar 

os haitianos e criar um canal formal de ingresso (RN 97/2012); a realização da 

COMIGRAR em 2014; e a criação do PL 2516/2015 para substituir o Estatuto do 

Estrangeiro. Também percebemos o apoio do governo federal para serviços de 

atendimento estaduais, municipais e da sociedade civil. Em São Paulo, é 

importante destacar a criação de uma Coordenação de Política para Migrantes na 

prefeitura e a implementação do Centro de Referência e Acolhida para Imigrantes.  

 

 No contraste entre o Rio de Janeiro e Saõ Paulo, ficaram evidentes as diferentes 

posições das autoridades locais a respeito dos serviços para migrantes. De um 

lado, por parte do Rio de Janeiro, onde não há políticas estaduais e municipais 

sendo executadas e nem verba direcionada para essa implementação, há a visão de 

aprimorar os serviços já existentes para atender os migrantes, em vez de criar 

serviços específicos para essa população. Por outro lado, da parte de Saõ Paulo, 

há a perspectiva de criar e consolidar serviços específicos além de aprimorar os 

existentes. É importante observar a necessidade de inicialmente preencher 

questões específicas do migrante e, em um segundo momento, inseri-lo nos 

programas sociais e políticas públicas existentes.   

 

 A forte atuação de entidades ligadas à Igreja Católica na assistência à população 

migrante e na mobilização por mudanças estruturais no campo das migrações é 

uma característica nacional. As relações entre essas organizações e o Estado é 

complexa, pois as mesmas entidades que cobram a criação de políticas para 

migrantes têm um papel crucial quando há ausência do Estado, frequentemente 

ocupando suas lacunas. Olhando para o futuro, será importante observar de que 

formas a atuação e o papel dessas instituições se redefinirão com a entrada de 

novos atores no campo, acompanhando, ou não, possíveis mudanças na política 

para migrantes no país. 
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NOVOS QUESTIONAMENTOS 

 

 Como ampliar as vozes dos migrantes na agenda política dos estados? Como promover a 

sua autonomia em instâncias reivindicatórias de órgãos públicos?  

 Qual o papel, nos tempos atuais, das entidades ligadas à Igreja Católica na relação com o 

migrante e com a implementação de novas formulações públicas em curso? 

 Como entender este papel da Igreja partindo da reflexão dos próprios religiosos que 

lideram as diferentes iniciativas e das percepções dos migrantes? 

 Quais papéis terão as organizações civis, os organismos internacionais, entidades de 

saúde e educação, nas políticas para migrantes? Seguirão um caráter mais assistencial? 

Participarão de ações de monitoramento e avaliação da política? 

 Como investir em práticas de integração que possam preparar a sociedade para a 

acolhida, valorizando a diversidade cultural?  

 

RECOMENDAÇÕES PARA A CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS  

 

 


