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Resumo: Este trabalho tematiza percepções e discursos produzidos por atores 

da sociedade civil atuantes na defesa de interesses dos migrantes, confrontando 

relações entre esfera e espaços públicos no Brasil, nos últimos 5 anos, e desde 

meu próprio pertencimento a um segmento estatal. A reflexão se produz tendo 

como pano de fundo: 1. As negociações sobre repertórios institucionais 

aplicáveis a diagnósticos e intervenções do Estado que revelam o peso relativo 

conferido pelos atores à apreciação de direitos e liberdades migrantes e práticas 

derivadas de controle; 2. As interações entre agentes estatais e migrantes sobre 

o enquadramento em distintas tipologias migratórias e suas consequências nos 

projetos de mobilidade; 3. A reorganização dos discursos em face da tramitação 



de nova lei migratória e demandas por reconhecimento de direitos por 

movimentos sociais, e qualificação da recepção dada a “novos fluxos de 

migrantes; 4. A atuação de distintas entidades no processo de disputa de 

significados inscritos na reforma migratória em curso no Brasil. Essas reflexões 

são enriquecidas por categorias fornecidas por Fassin (2013) sobre o conteúdo 

moral de ações do Estado, sobre reflexões acerca das políticas de 

reconhecimento da tradição que dialoga com a obra de Honneth (2003), e sobre 

leitura de movimentos de expansão de direitos de cidadania sugerida por 

Cardoso de Oliveira (2004). 
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1. Migrações, dádiva e reconhecimento: introdução 
 

Este trabalho constitui uma etapa preliminar de uma pesquisa mais ampla. 

Minha preocupação central de pesquisa tem sido compreender como atores da 

burocracia estatal brasileira e de entidades não-governamentais diretamente 

vinculadas à gestão de direitos, bem como aos processos de reivindicação, 

promoção e expansão de direitos de populações e grupos sociais imigrantes 

produzem práticas cotidianas a partir das quais se constrói um discurso sobre 

uma nova política para migrações no Brasil. O pano de fundo são os debates 

desenvolvidos de forma mais ampla desde 2010, no âmbito do primeiro processo 

de reforma migratória em período democrático da história brasileira. 

Quatro elementos são constitutivos do contexto dessa pesquisa. O 

primeiro é marcado pela percepção de maior evidência pública dos debates e 

maior visibilidade dos fluxos migratórios para o Brasil, o que marca uma 

transformação do ponto de vista da produção dos significados da migração: 

estes passam a ser vocalizados não apenas pelos mesmos atores “de sempre”, 

burocracias e entidades assistenciais (fundamentalmente compostas por 

pessoas brasileiras, não por migrantes), como que as políticas e normas passam 

a ser avaliadas pelos próprios migrantes; essa soma de vozes, juntamente à 

crescente midiatização conferida ao tema traz novos fatores para o debate 

público, que ocorre simultaneamente às discussões em curso no Congresso 

brasileiro acerca da moldura legal para migrações e sua reforma. 

Frequentemente os interlocutores se referem a essa crescente participação e ao 



crescente números de variáveis em debate postas como expectativas a serem 

geridas pelos poderes públicos e pela sociedade civil mobilizada (incluindo 

migrantes), em termos de atendimento a direitos e demandas por serviços e 

inclusão social, como uma maior complexidade atingida pelo tema. Os jogos 

pelos quais maior ou menos legitimidade é conferida a tais demandas também 

se incorporam a esse cenário.  

O segundo elemento, decorrente da recente visibilidade de fluxos 

migratórios, revela o seu aspecto relativamente novo, inusitado e, portanto, em 

contraste com os padrões tradicionalmente percebidos como clássicos nas 

migrações para o Brasil: a origem dos imigrantes, provenientes de países pobres 

da América Latina, África e Ásia, conforma um panorama distinto daquele 

originado pelos fluxos de imigrantes provenientes da Europa, prevalente na 

primeira metade do século XX e recolocam, sob diversas formas, dificuldades 

brasileiras em organizar um discurso público sobre pluralidade e respeito às 

diferenças, notadamente relacionadas a gênero, cor e origem social -  a migração 

recente, portanto, reencena problemas sociais com discriminação racial e com 

os distintos protagonismos que se levantam contra essas formas de violência.  

Em terceiro lugar, tanto representantes de entidades assistenciais não-

governamentais com trajetória marcada por décadas de atuação – em contraste 

com o surgimento de uma geração de organizações ocorrido nos anos 2000 e 

2010 –, quanto as burocracias tradicionalmente envolvidas com a temática 

migratória, no Brasil basicamente: a diplomacia, a policial e fiscais do trabalho, 

demarcam uma tensão entre o aumento do engajamento público de setores 

governamentais e não-governamentais antes distantes do tema, o que é 

expresso ora com incômodo, ora com receptividade, e uma percepção de 

permanente déficit, ou insuficiência das capacidades do Estado para representar 

adequadamente a complexidade crescente do fenômeno – complexidade nos 

termos delineados acima, em termos de expectativas crescentes sobre o papel 

do Estado para inclusão social dos novos migrantes e a insuficiência dessas 

burocracias fiscalizatórias para dar as respostas esperadas.  

Um quarto elemento reconhece nos aspectos anteriores uma demanda 

por mudança, que se incorpora em múltiplos níveis às falas de diferentes atores 

envolvidos na gestão migratória brasileira no período de interesse (de 2010 até 

2015 e futuro próximo). Frequentemente expressado como um contexto de 



mudança, e descrito em matizes diferentes como transição, seja do perfil dos 

fluxos migratórios em si, seja uma transição sofrida pelas relações das entidades 

governamentais e não-governamentais – seu arcabouço institucional e suas 

estratégias de ação social – com os (e pelos) chamados novos imigrantes e com 

o Estado. 

Em termos estatísticos, o quadro demográfico brasileiro não sofreu 

alterações consideráveis numericamente relevantes, mantendo percentuais de 

população não-nacional residente no país em torno de 0,5% da população total, 

o que classifica o Brasil como um país de baixa imigração (World Bank, 2015). 

Ao longo dos anos recentes, pude acompanhar em diversos pontos do país, 

particularmente em cidades da região norte brasileira por onde se estruturou uma 

das vias de entrada no território nacional, incluindo o estado do Acre, e 

municípios de médio porte nas regiões Sul e Sudeste, a visibilização de novos 

fluxos de chegada de imigrantes proporcionalmente chamativos em relação à 

população residente, em alguns casos com repercussões públicas. Tal é o caso 

dos municípios conurbados de Brasiléia e Epitaciolândia, no Acre, que possuem 

juntos cerca de 15 mil habitantes e que chegaram a ter uma população flutuante 

de 3 mil imigrantes de nacionalidade haitiana, dominicana e senegalesa em 

algum momento abrigados, e um cálculo total de cerca de 45 mil pessoas 

utilizando seus equipamentos públicos nos últimos 4 anos1. 

 O primeiro recorte que se pretende analisar aqui abrange o panorama 

traçado pela imigração de origem haitiana e senegalesa ao Brasil. O segundo se 

refere ao surgimento de movimentos de imigrantes reivindicando mudanças 

legislativas e direitos políticos plenos no país. Ambos os recortes perpassam e 

problematizam as quatro camadas da pesquisa referidas acima, em especial a 

dimensão deficitária entre capacidades estatais e expectativas sociais 

legitimadas como reivindicações públicas, que se sobrepõem às imagens de 

insuficiência manifestadas frequentemente como conteúdo das relações e 

discursos produzidos entre atores do Estado e representantes dos movimentos 

sociais à frente de reivindicações dos processos de promoção de direitos para 

grupos migrantes. Essas relações assumem uma dualidade identificada por 

Didier Fassin ao descrever a experiência de governar a precariedade, pendente 

                                                        
1 Extração de dados do Sistema Nacional de Registro de Estrangeiros. Sincre/DPF. 



entre as tarefas, retóricas e expectativas da securité sociale e a ameaça 

constante de violência representada pelas funções da securité publique (2013, 

p. 260)2.  

 Para os imigrantes recentes, essa tensão é expressa sobretudo em torno 

da percepção de insegurança documental referente ao status migratório, 

condição jurídica atribuída pelo Estado que definirá os horizontes de ação e as 

expectativas conforme a chave na qual se enquadre o imigrante – a 

provisoriedade ou uma aparente definição do status migratório, frequentemente 

intercalada pelo temor gerado pela possibilidade de uma expulsão ou outra forma 

de retirada compulsória. Embora não seja estatisticamente frequente (cerca de 

70 pessoas foram deportadas, e pouco mais de 40 expulsas do país em 2015), 

a expulsabilidade é uma ameaça da qual apenas se liberam as pessoas que se 

casam ou tem filhos brasileiros, segundo prevê a Lei 6.815/1980 – o Estatuto 

dos Estrangeiros. Essa insegurança é vivenciada em graus de intensidade 

distintos, a partir do projeto migratório encampado.  

  O que é fundamental nessa escala de gradação (dos temores e as 

condições de tratamento por políticas e operadores migratórios) pode ser 

examinado na relação entre as diferentes estratégias migratórias, classe social 

e origem étnica e racial dos migrantes, que se conecta, de forma velada, a 

processos de discriminação aos novos migrantes, que se centra no fato de que 

sejam majoritariamente pessoas negras. De tal forma que as estratégias 

migratórias definem padrões de resposta do Estado, e em grande escala, se este 

oferecerá ao imigrante um repertório de acolhimento (o estado social)3 ou a 

ameaça constante de deportação (o estado policial). A forma de expressão 

dessa ambiguidade e as formas de negociação pelo reconhecimento de uma 

substância moral da pessoa migrante ocorrem na sociabilidade entre migrantes 

                                                        
2 E ainda: “The line between dangerous categories and categories in danger, between those 
destined for repression and those who inspire compassion is thin and permeable. The same holds 
true for the populations that the institutions in these examples must handle: immigrants and 
minorities, recalcitrant inmates and troubled adolescents, undocumented foreigners and young 
people from the projects.” (FASSIN, 2013, p. 260). 
 
3 De forma mais específica, no desenvolvimento recente de estratégias de acolhimento (inclusive 
o fornecimento de abrigo temporário), intermediação de mão-de-obra, assistência psicossocial e 
jurídica, entre outras formas de apoio direto, que também obedecem a uma escala de atenção 
na qual a posição de refugiado ou de migrante humanitário ganha destaque no acesso, em 
comparação a outras tipologias migratórias, abrangendo também as migrantes em situação 
administrativa de irregularidade. 



e atores estatais, advogados de organizações não-governamentais e outros 

operadores de políticas, de formas que evocam as respostas e estratégias de 

resistência de pessoas negras em face de práticas de discriminação racial 

indireta e dissimulada descritas por Cardoso de Oliveira (2004), como as 

condicionadas a manifestações de consideração e deferência. Essas estratégias 

não são estáticas e de alguma forma só podem ser observadas com vivacidade 

no campo, onde os diferentes jogos entre migrantes, serviços migratórios e 

outros serviços estatais se produzem. 

No espectro documental, é importante discernir os imigrantes temporários 

trazidos sob contrato por seus empregadores, detentores de vistos laborais 

emitidos por autoridades consulares brasileiras fora do país por tempo 

determinado, cujo projeto de migração está vinculado à duração da relação de 

trabalho documentada no respectivo contrato. Um segundo grande grupo é 

composto por pessoas que reúnem determinados requisitos para tornarem-se 

residentes permanentes, seja o fato de terem filhos nascidos no país, cônjuge 

ou companheiro, ou de serem beneficiários de algum acordo internacional de 

que o Brasil seja parte (concretamente, os mercossulinos são o público desta 

forma de documentação migratória). Um terceiro grupo de migrantes negocia 

formas de documentação migratória, e, portanto, sua inserção laboral, fiscal e 

civil, bem como acesso a serviços sociais, por meio de mecanismos jurídicos 

criados para responder a demandas humanitárias. Algumas dessas soluções 

humanitárias são normatizadas internacionalmente, como o Refúgio, criado pela 

Convenção das Nações Unidas de 1951, que visa proteger pessoas deslocadas 

em função de fundado temor de perseguição por motivos de raça, nacionalidade, 

opinião política, religião ou grupo social, e, no caso brasileiro, também em virtude 

de situação de “grave e generalizada violação de direitos humanos”4. Outras 

soluções foram construídas ad hoc, como a que regulariza a situação de 

migrantes haitianos no Brasil, que se baseia no reconhecimento de razões 

humanitárias. 

 Os três grupos genericamente descritos acima correspondem a ramos de 

uma tipologia documental migratória que referencia ações do Estado e define 

padrões de relações ambíguos, que vão ser mais ou menos qualificados do 

                                                        
4 Brasil, Lei 9.474/1997. 



ponto de vista do tratamento dispendido a cada público, criando formas desiguais 

de tratamentos sentidos como discriminatórios e arbitrários por parte dos 

próprios migrantes.  

No contexto deste artigo serão abordados dois recortes. O primeiro 

enfoca o processo de implementação pelo Estado brasileiro com e sobre a 

recepção de migrantes de nacionalidade haitiana, historicamente definido como 

um processo notado a partir de 2011 e que, nos últimos 5 anos, resultou no 

surgimento de uma comunidade estimada em cerca de 60 mil pessoas, 

concentradas nas regiões Sul e Sudeste do país, em contraste com outros 

movimentos humanos no período. O elemento de comparação escolhido em 

complemento a esse quadro trata a situação de cerca de 8 mil imigrantes 

senegaleses que não são beneficiários da mesma forma de recepção 

humanitária destinada aos migrantes haitianos, que servem de parâmetro para 

uma reflexão sobre desconsideração e políticas migratórias voltadas para 

soluções humanitárias5. 

O segundo recorte se baseia em uma breve análise da atuação de grupos 

de migrantes, predominantemente de origem mercossulina, baseados em São 

Paulo, que atuam em colaboração com poderes públicos locais e impulsionam 

um movimento de reivindicação de direitos políticos plenos para imigrantes no 

país. 

 

 

 

2. Entre o Haiti e o Senegal 
O Haiti não é só o terremoto, é muito além disso, por isso 
nós agradecemos o gesto de convite e uma mão estendida 
aos haitianos, agora nós temos importante papel que é 
retribuir, participar do Brasil. 

 Clarens, presidente de Associação Haitianos em Santa 
Catarina, em audiência pública, julho de 2015. 

 
 Os Haitianos nos escolheram porque o Brasil escolheu o 
Haiti para nossos interesses internacionais com a Missão 
da ONU e não podemos negar. Este é um assunto do país 
todo, não só daqui. 
Nilson Mourão, Secretário de Justiça do estado do Acre 

                                                        
5 Extração de dados do Sistema Nacional de Registro de Estrangeiros. Sincre/DPF. 



 

Entre 1o de janeiro de 2011 e o dia 30 de julho de 2015, cerca de 60 mil 

haitianos chegaram ao Brasil, 25 mil deles portando vistos especiais emitidos 

diretamente nas embaixadas brasileiras credenciadas (sobretudo em Porto 

Príncipe, São Domingo e Quito), enquanto os demais 40 mil chegaram ao 

território brasileiro por via terrestre e solicitaram refúgio6. Mesmo que não seja 

possível estimar quantas dessas pessoas deixaram espontaneamente o país 

depois de sua chegada, estima-se que o Brasil se situa entre os 5 principais 

destinos de haitianos no mundo. As explicações para esse fluxo dadas por 

dirigentes e técnicos dos órgãos migratórios brasileiros é compartilhada por 

pesquisadores, policiais e difundida pela imprensa. Esses diferentes setores em 

geral assumem as razões como uma combinação de fatores que abarcam o 

terremoto ocorrido em 2010, e do qual o país ainda não se recuperou totalmente, 

além da situação econômica precária, agravada por esta catástrofe e por 

sucessivas outras (epidemias de cólera, seca, conturbações políticas), o que 

difunde a leitura do Haiti como um país de diáspora, fortemente ligado ao envio 

de remessas financeiras e a pacotes de ajuda humanitária, e, em graus 

diferentes, a uma relação de contato criada com o Brasil. Passam por essa 

aproximação tanto a presença do Batalhão Brasileiro cedido para mandato 

internacional das Nações Unidas, e que lidera a Missão de Estabilização da ONU 

no Haiti (Minustah), quanto a memória do “jogo da paz”, um amistoso entre as 

seleções do Brasil e do Haiti realizado em agosto de 2004, que serviu de início 

à mais ampla campanha de desarmamento já feita no país e foi importante para 

colocar um fim nas revoltas que eclodiam na região de Gonaïves. 

Perguntei a um interlocutor haitiano qual seria a importância do jogo de 

futebol para a visibilidade do Brasil no Haiti. Sua resposta manifestou um 

sentimento de que em um momento anterior ao amistoso o Brasil havia entrado 

no Haiti com as Nações Unidas, e essa presença militarizada no país não teria 

sido bem vista pela população haitiana de uma forma geral. Isso teria ocasionado 

uma provocação pública feita pelo então primeiro ministro haitiano Gerard 

Latortue, o qual afirmou que o Brasil não deveria ter entregue soldados para o 

Haiti, que não os necessitava, mas sim jogadores de futebol. Em resposta a essa 

                                                        
6 Dados reunidos pelo autor a partir das bases do Registro Nacional de Estrangeiros e das 
solicitações de refúgio feitas ao Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE).  



provocação o Presidente Lula teria se mobilizado para propor o amistoso. Ouvi 

variações dessa narrativa de vários outros haitianos que entendiam que este 

teria sido o início de um sentimento de amizade com o povo brasileiro. 

 Os fatores listados acima são utilizados como explicações plausíveis e 

delineiam uma percepção comum que se estabeleceu dentro da burocracia 

estatal brasileira e que é evocada como sustentação moral para um tratamento 

especial na relação Haiti-Brasil, em que o terremoto ou a pobreza são fatores de 

oportunidade, mas encontram como gatilho para ativação de uma postura 

humanitária a reconstituição de uma trajetória de dívida humanitária inaugurada 

pela implantação das tropas brasileiras que, em lugar de serem percebidas como 

fator de proteção, estabelecem um déficit ou uma obrigação a ser saldada pelo 

Brasil. Esse argumento obteve suficiente poder de adesão que superou a 

tradicional lógica defensiva de reciprocidade que órgãos diplomáticos aplicam, 

não concedendo benefícios se não posteriormente à oferta de similares 

vantagens para o Brasil.  

 Fato que em janeiro de 2012, o Conselho Nacional de Imigração (CNI), 

órgão que tem o poder de editar normas criando requisitos para a outorga de 

vistos pelas unidades consulares brasileiras, edita a resolução normativa RN 

97/2012. Essa intervenção cria um tipo de visto específico exclusivamente para 

haitianos, de caráter permanente (duração indefinida, a forma mais benéfica de 

visto da tipologia brasileira) e com base humanitária, a ser concedido com 

exigências documentais mínimas (essencialmente a exigência é de identificação 

civil, declaração de inexistência de antecedentes criminais e a posse de um 

passaporte).  

 Desde então, parte significativa dos fluxos compostos por haitianos obtém 

o visto e chega ao Brasil por via aérea. Do total, no entanto, cerca de 60% desses 

migrantes7 utilizam uma rota que inclui um trecho aéreo da ilha caribenha até 

Quito, no Equador, dando prosseguimento à viagem por via terrestre, passando 

em seguida pelo Peru e Bolívia, depois pela região amazônica e, finalmente, 

entrando no Brasil pelo estado do Acre. Algumas autoridades brasileiras 

vocalizam contrariedade a esse mecanismo, como é o caso de membros da 

                                                        
7 Dados compilados a partir das bases do Registro Nacional de Estrangeiros e das solicitações 
de refugio feitas do Comitê Nacional para Refugiados (CONARE), em julho de 2015. divulgados 
pelo Ministério da Justiça.  



diplomacia e da polícia federal. Isso se revela na afirmação recorrente de que 

essa forma de entrada no território seria uma “rota ilegal”. Ainda assim, o 

argumento sobre a necessidade de oferecer amparo de caráter humanitário é 

utilizado pelos mesmos atores para conciliar os discursos, evocando a relação 

especial entre o Brasil e o Haiti para justificar a continuidade dos fluxos e as 

correspondentes ações realizadas nessa mesma região de fronteira que 

propiciam condições de acesso e deslocamento para outras regiões brasileiras 

(o que pode ser lido como a manutenção de um estímulo para a migração).  

 Um segundo mecanismo de justificação baseado nos “vínculos especiais” 

entre os dois países foi percebido durante duas estadas no Acre, em abril de 

2013 e em fins de 2014, a primeira durante cerca de 15 dias, no município de 

Epitaciolândia, na fronteira com a Bolívia, e a segunda mais breve, durante dois 

dias, na capital do estado. O contato com funcionários públicos locais e 

dirigentes políticos revelou como eles conciliavam as exigências e o desgaste 

originados da carga de trabalho adicional para acolhimento, documentação e 

encaminhamento laboral dos migrantes haitianos face às demandas e cobranças 

da população local que abrangiam temores de escassez de recursos e 

insuficiência de capacidade dos equipamentos públicos e chegavam a projeções 

sobre os riscos a que a população local estaria sendo exposta, como epidemias 

(um dos rumores vinculava a chegada de haitianos às regiões sob risco de 

contaminação por Ebola) e aumento da criminalidade.  

A despeito dos eventuais atritos, o clima predominante combinava um 

esforço cotidiano das autoridades locais e pessoas da comunidade para 

administrar temores e um movimento para demonstrar solidariedade aos 

imigrantes, minimizando eventuais manifestações de preconceito (seja em 

reação à origem nacional, seja ao recorte racial). O alcance dessa mobilização 

local chegou, em meados de 2013, a trazer centenas de potenciais 

empregadores vindos de outras regiões, em especial do Sul e Sudeste do país, 

com base no argumento da “nossa responsabilidade brasileira” perante o Haiti. 

No contexto mais amplo da pesquisa, pretende-se explorar em profundidade o 

processo iniciado em abril daquele ano em torno dessa mobilização, que 

evidenciou uma dimensão de solidariedade e de reconhecimento, por meio das 

múltiplas interações entre sujeitos que expressavam mandatos perante 

instituições locais, moradores do local e os próprios migrantes. Durante esse 



mesmo ano o governo estadual se dividiu, guardadas as escalas, em prover 

atenção à emergência humanitária local advinda da cheia recorrente do rio Acre 

e à “emergência dos haitianos”, como o secretário local de justiça e direitos 

humanos articulava.  

 A chegada dos fluxos de haitianos constituiu-se inicialmente como “uma” 

emergência, atípica e, portanto, merecedora de resposta provisória, pelo menos 

à primeira vista. Posteriormente ela adquiriu a forma de uma sequência de 

emergências, administradas a partir de uma lógica centralizada, mas não 

perenizada, e desde o período de 2014 vem ganhando contornos de um corpo 

de políticas públicas mais homogêneo, ativando circuitos de formalização e 

institucionalização em diversos ministérios, como os da Justiça, 

Desenvolvimento Social, Trabalho e Emprego, Saúde. Hoje ela se constitui como 

demanda por uma resposta estruturada e programada, que é apresentada 

recorrentemente por representantes do estado do Acre ante o Governo Federal. 

Dentro do Estado Brasileiro surgiu um acúmulo de conhecimento sobre a 

realidade haitiana, sua história recente e características sociais que, de alguma 

forma, se refletiram em um conjunto de políticas anteriormente inexistentes no 

país e que passaram a ser estruturadas sob uma denominação informal, mas 

suficientemente recorrente para chamar a atenção para a necessidade de 

políticas para “migrantes haitianos e de outras nacionalidades”. O status jurídico 

dos migrantes haitianos, com suas derivadas consequências sociais no entanto, 

se distingue da condição de acesso a direitos e de acesso a atenção pública em 

relação a outras comunidades de migrantes. O caso da imigração senegalesa é 

emblemático sobre esse aspecto e será discutida a seguir numa perspectiva 

comparada.  

 Junto aos mais de 40 mil migrantes haitianos que ingressaram no Brasil 

pela fronteira norte do país, precisamente pela mesma cidade e ponto fronteiriço 

no município de Assis Brasil, estado do Acre, passaram também cerca de 8 mil 

senegaleses8, além de migrantes de outras nacionalidades. Vários deles deixam 

a costa africana tentando acessar a Europa via Espanha e, não sendo bem-

sucedidos, evitam uma repatriação para seus países de origem se dirigindo ao 

Equador, um dos poucos países que não exige vistos de entrada a praticamente 

                                                        
8 Extração de dados do Sistema Nacional de Registro de Estrangeiros. Sincre/DPF. 



nenhuma nacionalidade. Em Quito, senegaleses cruzaram o caminho já trilhado 

por haitianos para chegar à Guiana Francesa até 2011 e, depois disso, para se 

dirigirem ao Brasil. Ocorre que ao chegar à fronteira brasileira ambos fazem a 

mesma solicitação formal, de refúgio, o que confere um protocolo que garante 

uma carteira de trabalho provisória e o restante da documentação civil e fiscal 

até que a solicitação de refúgio seja julgada pelo órgão competente (o Comitê 

Nacional para os Refugiados - CONARE). A partir desse ponto, apesar da 

opacidade da burocracia policial com a qual esses migrantes têm contato, os 

dois grupos passam a saber que viverão sob expectativas distintas. Os haitianos, 

destinatários de uma política do Estado brasileiro específica para sua 

nacionalidade, terão seu pedido convertido em uma autorização de permanência 

em base humanitária (equivalente do visto, sendo que a única diferença é que 

sua emissão acontece dentro do território), enquanto os senegaleses passarão 

pelo processamento habitual do refúgio, que demandará futuras entrevistas e 

uma avaliação se se encontra presente “o fundado temor de perseguição”, que, 

conforme mencionado acima, é o que caracteriza o reconhecimento do refúgio. 

 Uma distinção tipológica ainda não explorada aqui demarca formas de 

tratamento reciprocamente excludentes entre populações identificadas a uma 

imigração econômica e a migrações ditas forçadas, abarcadas pelas políticas de 

asilo e refúgio, com suas variações locais. O caso da relação entre haitianos e 

senegaleses na fronteira brasileira ativa as limitações gradativamente mais 

evidentes dessa distinção que guia ações do estado. A despeito do 

enquadramento ofertado pelo Brasil (e efusivamente aceito pelos imigrantes 

haitianos) de tratamento humanitário, é recorrente a afirmação entre haitianos 

de que eles 1. não estão fugindo e, em muitos contextos em que conversamos, 

evidenciam que 2. se sentem até mesmo convidados pelo Brasil. A ambiguidade 

do sentimento do convite pode ser tanto vista como uma estratégia 

idiossincrática para justificar um itinerário migratório possivelmente discriminado, 

como uma defesa ou estratégia de preservação da auto-estima, mas me parece 

prolífico problematizar melhor suas implicações, dada a frequência com que 

esse recurso é demonstrado. 

 Conversando sobre os processos de negociação da auto-estima dos 

migrantes haitianos em face de empregadores e prestadores de serviços 

públicos brasileiros, dois informantes, presidentes de associações haitianas no 



Distrito Federal e em Santa Catarina, elaboraram que os empregadores 

brasileiros precisavam deles, e eles eram agradecidos pelos benefícios 

recíprocos do convite brasileiro para o Haiti. Clarens, um jovem de 30 anos 

originário de Porto Príncipe, enfatizava que o governo brasileiro deveria investir 

em campanhas para conscientizar a população de que eles não eram vítimas, e 

recorrentemente se queixava em nossas conversas de que a imprensa 

genericamente os identifica como “refugiados”. 

 Em relação aos senegaleses, pelo exame anonimizado de formulários de 

solicitação de refúgio, instrumento utilizado para fazer as alegações com base 

nas quais serão avaliadas as razões que podem embasar o reconhecimento do 

solicitante enquanto refugiado e, portanto, a continuidade de sua estada, poucos 

solicitantes dessa nacionalidade se dão ao trabalho de descrever narrativas que 

corroborem o pedido. Em geral, poucas complementações são feitas 

posteriormente na oportunidade procedimental da entrevista perante um oficial 

do CONARE para avaliar a elegibilidade do solicitante. Trata-se de um grupo 

predominantemente na faixa etária dos 18-40 anos, homens e que se declaram 

solteiros, ou seja, se inscrevem em um padrão de candidatos ao mercado de 

trabalho. Esse perfil merece análise mais profunda – mas gerou a percepção na 

mídia de constituir uma migração estritamente laboral, o que se cristalizou 

também entre atores da burocracia migratória. Isso passou a ser utilizado de 

forma ambígua como desqualificação de pleitos nos planos da cidadania e dos 

direitos sociais demandados por esse grupo, ao mesmo tempo que, 

documentalmente, se trate de indivíduos regularizados sob o pretexto de razões 

humanitárias9. 

 Do contato pessoal continuado com alguns interlocutores, que permite de 

alguma forma obter nuances que a minha própria condição de servidor público 

vinculado a tarefas migratórias limitariam, atualmente trabalho em avaliar como 

as lideranças de associações senegalesas percebem essas diferenças de 

tratamento operadas pelo Estado brasileiro. Para tanto, me parecem sugestivos 

o caminho de reflexão trazido por Taylor (1994) sobre o impacto da ausência ou 

da negação de reconhecimento: 

                                                        
9 Conforme consta no emprego do termo “por razões humanitárias” inscrito na RN 97 do 
Conselho Nacional de Imigração. 



(…) a person or group of people can suffer real damage, 
real distortion, if the people or society around them mirror 
back to them a confining or demeaning or contemptible 
picture of themselves. Nonrecognition or misrecognition 
can inflict harm, can be a form of oppression, imprisoning 
someone in a false, distorted, and reduced mode of being. 
(1994, p. 25) 

  

Parece-me também relevante explorar as dificuldades de manter uma 

postura universalizável em relação às capacidades do Estado nacional em 

expandir direitos a pessoas que se possam ser percebidas, segundo a teoria 

política clássica que embasa sua própria conformidade institucional, como não-

cidadãos. De forma análoga ao raciocínio exposto em Cardoso de Oliveira (2002, 

p. 149-151) coloca-se uma demanda de reconhecimento que se posiciona a 

contra-senso de uma perspectiva comum de universalismo, o que não deixa de 

gerar efeitos danosos às pessoas envolvidas. 

 Isto é vocalizado em diversas conversas com Massar, secretário geral de 

uma associação senegalesa consolidada na cidade de São Paulo, que reúne 

cerca de 300 outras pessoas e tem como missão proporcionar apoio à integração 

de outros senegaleses na cidade ou fazer contato com outras associações 

territorialmente organizadas para assegurar que co-nacionais sejam bem 

recebidos. Ele é ativo em fóruns participativos da prefeitura da cidade de São 

Paulo, em comissões setoriais do governo do Estado e em uma Comissão de 

Acompanhamento da Sociedade Civil junto ao Ministério da Justiça. Em São 

Paulo, em minhas visitas periódicas a trabalho, ele é contumaz defensor de uma 

solução migratória para os senegaleses e outros migrantes “fora do Mercosul” 

(para os quais já existe uma formula de regularização documental) e “não-

haitianos” (beneficiários do visto e da permanência acima referidos).  

Massar resume que os senegaleses não são, em geral, refugiados, mas 

contesta recorrentemente que sabe que “no Brasil, precisa ser humanitário para 

a sociedade aceitar, como os haitianos”. Em grandes núcleos de aglutinação de 

migrantes como São Paulo, as pautas das lideranças de migrantes encontram 

espaços para discussão e alinhamento, e pautas de reivindicação relativas à 

documentação migratória são constituídas com base em diagnósticos 

compartilhados entre diversos fóruns, com assessoria de organizações não-

governamentais e grupos de advocacy, de modo que ao lado da leitura de 



incompreensão a respeito da assimetria criada pelo Estado brasileiro entre 

haitianos de um lado e os demais migrantes de outro, e sintetiza com uma 

bandeira padrão – a de que é preciso mudar a lei migratória brasileira. O fato de 

que boa parte das autoridades brasileiras reconhece que a lei é inaplicável, seja 

por aspectos jurídicos (dificuldade de conciliar interpretações textuais da lei, que 

tem um perfil autoritário com a Constituição Federal), aspectos sociais (os efeitos 

sociais de uma aplicação “integral” da lei teriam consequências insustentáveis 

em termos de precarização da vida de imigrantes e de brasileiros – 

empregadores, por exemplo), e institucionais como a de aplicar universal e 

homogeneamente certas determinações, como aquelas a respeito da execução 

das retiradas compulsórias (deportações e expulsões de pessoas em situação 

irregular) seriam economicamente insustentáveis para os padrões 

administrativos brasileiros, – em conjunto – forjam um consenso de que o 

chamado Estatuto dos Estrangeiros demanda atualização urgente e cuidados na 

sua aplicação, ao que voltarei na sequência. 

 Longe das grandes capitais onde o debate dos movimentos sociais de 

migrantes se cristaliza em torno de bandeiras e discursos estruturados, mais 

precisamente no abrigo localizado na capital acreana, compartilhado por 

haitianos e senegaleses, a incapacidade das autoridades locais em prover 

informação e esclarecimentos sobre o fluxo administrativo, ou o porquê dos 

diferentes tratamentos concedidos a haitianos e aos demais migrantes, gera 

angústias visíveis e se impõe na organização do próprio espaço de abrigo. Os 

dois principais grupos acolhidos na estrutura mantida a cerca de 9 km de 

distância de Rio Branco utilizam todos os espaços e estratégias possíveis para 

não coabitarem o mesmo ambiente do complexo de imóveis situado em uma 

chácara de 10 hectares. Além das referências culturais distintas, e na minha 

última visita ao abrigo, tornadas mais evidentes pelo início do Ramadan, que é 

observado pelos senegaleses, o tema da documentação e da desigualdade de 

tratamento é recorrente, porém discreto. É comum, por exemplo, que as 

conversas sejam interrompidas, polidamente, com a expressão “mas é assim 

com estrangeiros”.  

No abrigo, nesse período, o espaço se divide. Durante as refeições, 

haitianos se aglomeram, fazem ruído, no restante do dia perambulam, jogam 

futebol, escutam música. Os senegaleses se mantêm reunidos em pequenos 



grupos em relativo silêncio. Os dois grupos compartilham uma instalação que 

funciona como lan house dentro do abrigo, onde buscam informações sobre 

itinerários de viagem, dentre outras coisas. Entre os senegaleses, as falas 

evidenciam que o tratamento aos migrantes na rota percorrida até a chegada da 

fronteira brasileira, passando por Peru, Bolívia e Equador subtraiu economias e 

foi considerada penosa. Isso também é perceptível pelos contrastes entre a 

forma de organização dos migrantes, em especial dos senegaleses logo em sua 

chegada e depois de se fixarem, pois esses não têm qualquer garantia de 

conseguirem documentação migratória mais estável que aquela conferida pelo 

status provisório de solicitante de refúgio. A naturalização das violações de 

direitos e a complacência com situações sentidas como abusivas pelos próprios 

migrantes estão mais associadas, entre os recém chegados, a uma 

peculiaridade ou traço inerente à própria migração e ao tratamento depositado 

pelo Estado aos estrangeiros em geral, e caracterizam sua forma de 

cosmopolitismo. Posturas mais reativas, organizadas e críticas, como a de 

Massar, são adotadas como estratégias em processos de participação social e 

escuta pública no qual os migrantes se engajam após se considerarem 

devidamente instalados no país.  

 

3. “Aqui vivo, aqui voto” 
Nós existimos, mesmo que ninguém veja, peruanas, 
bolivianas, coreanas, mulheres migrantes, para 
conseguirmos o que falta, direitos, segurança e respeito. 
somente com luta, com mudança dessa lei da ditadura e 
com direito ao voto. 

 Tania, Coordenadora do Centro de Direitos Humanos e 
Cidadania do Imigrante, de São Paulo, em audiência no 
Senado em 16 de dezembro de 2014. 

 

 A fala que abre esta seção foi extraída de audiência ocorrida no Senado 

Federal em 16 de dezembro de 2014, organizada por sua Comissão de Relações 

Exteriores (CRE) que teve como tema o Projeto de Lei do Senado n. 288/2013 

que trata da reforma migratória brasileira. A migrante que participou dessa mesa, 

Tania, é uma peruana fixada em São Paulo há mais de 12 anos, e coordena uma 

entidade da sociedade civil dedicada à assistência e à defesa de interesses, e 

dos direitos dos migrantes na capital paulistana. A tramitação do projeto de lei 



acima referido marca a primeira vez que a renovação da legislação migratória 

brasileira se dá em um ambiente democrático, a primeira vez em que inclui 

debates no Congresso brasileiro de forma ampla, e a primeira vez que tais 

debates se realizam com o envolvimento de entidades dedicadas à assistência 

e proteção de migrantes e refugiados, como também a movimentos compostos 

e liderados pelas próprias pessoas migrantes, como é o caso da audiência da 

CRE do Senado, em dezembro de 2014. 

 O ambiente institucional em São Paulo, cidade com maior população de 

migrantes segundo registros do Ministério da Justiça, tem não apenas propiciado 

como respondido às demandas feitas por esse segmento de sua população. 

Desde 2013, a prefeitura da cidade de São Paulo estabeleceu um órgão de 

coordenação de políticas e de interlocução direta com a comunidade migrante 

da cidade, sob o formato de uma Coordenação Geral de políticas para migrantes. 

Desde a instalação dessa estrutura, as organizações não-governamentais da 

cidade, dentre as quais o Cedhic, coordenado por Tania, têm participado de 

consultas públicas sobre inúmeros temas locais que variam da regularização do 

comércio da rua Coimbra, logradouro famoso pela comunidade boliviana ali 

instalada, por outras mobilizações culturais e políticas na região do Brás, e outros 

setores da cidade, e pela realização de um processo participativo municipal, a 

Conferência Municipal de Políticas para Migrantes. Esta foi a etapa inicial de 

Conferência Nacional sobre o tema, que concluiu um processo de participação 

em escala nacional, com mais de 200 plenárias e eventos no seu intercurso, e 

que culminou também em São Paulo, em junho de 2013.  

A agenda de atuação de Tania, atualmente, envolve a articulação de 

fóruns de participação social no âmbito do Mercosul e a participação em 

delegação brasileira de migrantes no Fórum Social Mundial sobre Migrações, um 

desdobramento do Fórum Social Mundial centrado em temas de mobilidade 

humana internacional e que, em agosto de 2015, decidiu sediar seu evento 

principal, em 2016, no Brasil. 

No repertório de reivindicações da coalizão que ela ajuda a coordenar 

está uma agenda de aperfeiçoamento da legislação migratória brasileira, para a 

qual enviou contribuições diretamente ao poder executivo durante uma etapa 

“pré-parlamentar” em virtude da qual construiu agendas e audiências públicas 

no Senado e na Câmara dos Deputados, sendo a mais recente ocorrida em junho 



de 2015, quando impulsionou a aprovação no Senado de um Projeto de Lei que 

pretende substituir o vigente “Estatuto dos Estrangeiros”.  

Ao lado desse movimento por aperfeiçoamento legislativo, pude 

acompanhar seu trabalho no Cedhic se desdobrar em uma segunda frente a 

partir de 2012, especificamente voltada à intervenção no processo legislativo, no 

qual vocaliza posição favorável a emenda constitucional que permita aos 

imigrantes o alistamento eleitoral, portanto o direito ao voto e a ser votado. Esta 

campanha se chama “Aqui Vivo, Aqui Voto”. 

Sem adentrar no conteúdo teórico dessas reivindicações (que, por sinal, 

encontraram eco em pelo menos duas propostas de emenda constitucional que 

debatem o assunto), identifico uma discussão sobre as dinâmicas de elaboração 

das reivindicações centrais, que passam pela identificação de uma situação de 

privação (de direitos e de bem estar, mas também identitária) como 

insustentável, e pela construção de um discurso que faz a ponte entre essa 

insustentabilidade e um problema na esfera pública, que é legítimo perante um 

público fundamentalmente distinto dos seus pares migrantes, que são os 

cidadãos brasileiros em sentido clássico da teoria democrática vigente. Essa 

ausência, e, portanto, a demanda que a denuncia, está constantemente em 

busca de uma resposta do poder público. O discurso de Tania e do movimento 

“Aqui Vivo, Aqui Voto” tem buscado um espaço de crescente legitimação, por um 

lado relativizando os limites da cidadania clássica vinculada à nacionalidade 

estanque, ativada pelas categorias jurídicas do jus sanguinis e do jus solis. Por 

outro, aproveitando as instâncias de sensibilização pública necessárias para 

provocar identificação e empatia, sendo alimentada e em contrapartida 

produzindo um entorno social favorável à mobilização de experiências 

individuais de desrespeito em ações políticas voltadas para a resistência e para 

a busca de reconhecimento (Honneth, 2011, p. 224).  

Da audiência em que compartilhamos mesa, na Comissão de Relações 

Exteriores do Senado, em dezembro de 2014, sobre o projeto de lei de 

migrações, em que ela estava ao lado de entidades assistenciais (caracterizadas 

por não serem formadas por migrantes, mas prestarem serviços de atendimento 

complementar psicossocial e jurídico a migrantes), extraio alguns elementos 

dessa reivindicação. Em primeiro lugar destaco a negação da culpabilidade pelo 

status documental que é um vetor da maioria das legislações migratórias, 



incluindo a brasileira. Nas palavras de  Tania, “o problema da documentação não 

é do migrante, é do Estado que não o inclui”. Em segundo lugar, a refutação da 

legitimidade da ação discriminatória da legislação vigente (“uma lei autoritária”) 

e, ao mesmo tempo, a insuficiência da mudança normativa em face da luta 

política e social. Segundo Tania, “não adianta mudar a lei, é preciso que nós 

migrantes possamos cobrar a lei”. Por fim, um mote recorrente na discussão 

retorna à vinculação afirmativa entre a realidade existencial e a necessidade de 

organização de meios político-eleitorais de reivindicação que perpassam a 

dimensão de uma cidadania cujo símbolo  - o voto - se encontra frequentemente 

em crise entre as democracias representativas do ocidente.  

Existe uma vinculação entre crise da representatividade e a centralidade 

simbólica da participação política pelo direito de votar e ser votado, que se 

expressa nesses movimentos reunidos sob o mote “Aqui Vivo, Aqui Voto”. Essa 

demanda parte da ausência de um espaço de mobilização política ao qual se 

reconheça legitimidade para diagnosticar na reivindicação desse protagonismo 

a substância moral das pessoas dignas, conforme expressado por Cardoso de 

Oliveira (2002, p. 111). A ausência, o não-reconhecimento dessas capacidades, 

portanto, ativa um sentido profundo de violação, insuficiência e desrespeito, 

passíveis de reparação, sendo este outro elemento comum da gramática de 

reivindicações utilizada por esses movimentos sociais: é preciso restituir uma 

condição à qual todos igualmente temos um direito originário, enraizado na 

dignidade das pessoas – estejam elas migrando ou vivendo onde nasceram. 

Esse discurso enuncia um dado básico do olhar desses movimentos de 

migrantes, que perpassa os recortes aqui escolhidos, o repúdio a um binarismo 

que homogeneíze as experiências migrantes na oposição nacional X 

estrangeiros, que recolho, à guisa de conclusão. 

 

4. Considerações Finais: heterogeneidades e identidades 
As falas, recortes e reflexões aqui propostos organizaram alguns 

questionamentos, aos quais passo:  

Inicialmente, destaque-se que as estratégias de diferentes pessoas e 

grupos remete a uma pergunta sobre a natureza dos próprios direitos de 

cidadania: a partir de quando e por que meios se estabelecem os direitos a exigir 

novos direitos? Como produzir e catalisar processos de expansão da cidadania, 



pensando esta como a comunidade de pessoas das quais emanam certos 

compromissos e expectativas partilhadas? Como construir a legitimidade das 

vozes que reivindicam novos papéis e, sobretudo, a expansão das titularidades 

de direitos antes confinadas aos nacionais brasileiros? Como os novos dilemas 

trazidos pela presença de migrantes recentes dialoga com dilemas brasileiros 

preexistentes revelados nas contradições entre esfera pública e espaços 

públicos no que tange ao tratamento desigual e discriminatório conferido a 

mulheres, negros, gays, dentre outras? 

Em parte, as respostas a esses questionamentos ativam estratégias de 

reivindicação de direitos e busca pelo reconhecimento por pessoas migrantes 

que se insurgem contra as tipologias clássicas de operação e gestão de direitos 

do Estado brasileiro. Incluem, ainda, o reconhecimento ao deslocamento como 

categoria operante em face dos Estados, ora se autonomizando, ora se 

vinculando à gestão estatal de direitos.  

 O movimento de autonomia pode ser lido no repúdio dos movimentos de 

migrantes à continuidade da terminologia estrangeiros na legislação e na 

linguagem de operação da burocracia migratória. Este repúdio se dá pela 

percepção de ser o termo duplamente estigmatizante, primeiro por enfatizar 

estranhamento e não-pertencimento à comunidade cultural e política, a 

identidade reclamada pelos movimentos de migrantes é justamente a de 

partícipes dessa identidade e da comunidade que a circunda; e, em segundo 

lugar, por evidenciar uma relação de oposição em relação às pessoas nacionais 

brasileiras.  

Essa oposição estrangeiro X nacional revela mais do que aparenta, pois 

também estabelece uma mudança do campo semântico em dois níveis. Primeiro, 

desnaturaliza e desconstitui uma conceito aparentemente estático (a 

nacionalidade), e evidencia a característica dinâmica dos movimentos como um 

marcador social apto a encontrar proteção jurídica. Ser migrante é um atributo 

gerado pelo movimento (migratório) e não por uma posição enraizada em um 

fator cada vez mais contingente (como é o território onde se nasce ou a 

genealogia da qual se nasce) em relação a afetos, identidades, memórias e 

outras capacidades cujas possibilidades de realização adquirem centralidade 

para o reconhecimento de uma pessoa como digna, abrangendo também 

aqueles nascidos no Brasil e que se encontrem fora de suas fronteiras. Em um 



segundo nível, essa troca textual traz para a legislação uma valorização da 

agência individual, expressa no conceito de migrante, uma vez que este se 

define por relação a um movimento pessoal de cruzar fronteiras, em contraste 

com o rótulo de estrangeiro, uma definição por exclusão, a partir da operação 

normativa estatal que atribui a algum outro a nacionalidade segundo regras 

também estatais. 

Já o movimento de aproximação se dá pela exigência de incorporação, 

na mesma legislação migratória, do reconhecimento do direito fundamental a 

migrar, como legitimação dos deslocamentos trans-fronteiriços e de 

reivindicações futuras, que se manifestam tanto como demandas por respeito à 

diferença, como enquanto acolhimento dessa diferença. Essa dimensão do 

reconhecimento se coloca não apenas como uma proposta de superação do 

binarismo nacional-não nacional, como se apresenta como uma possibilidade de 

um horizonte comum de cidadania alargada para migrantes e para os demais 

segmentos da sociedade brasileira.  

Essa dinâmica se torna mais e mais perceptível no curso do processo 

legislativo da reforma migratória brasileira, e cada vez mais sugestiva como 

campo de investigação, sugerindo os caminhos de continuidade da presente 

pesquisa. 
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