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Nos últimos anos testemunhamos 
uma intensificação dos debates sobre 
imigrações que evidenciam novas 
preocupações sobre a circulação de 
pessoas no Brasil. As preocupações 
remetem ao aumento quantitativo de 
migrantes revertendo a posição do Brasil 
que até os anos 80 era um emissor de 
imigrantes, para tornar-se um polo de 
atração de novos migrantes. Tal inversão 
corresponde tanto ao retorno de 
brasileiros do Japão, Europa e EUA 
quanto a percepção de uma circulação de 
pessoas advindas de outros países 
sulamericanos e região caribenha, para 
além das já conhecidas imigrações 

1pendulares limítrofes . O transnaciona-

lismo observado nesse momento não se 
reduz a circulação de mão de obra de 
brasileiros pelo mundo, mas a diversifi-
cação de procedências de países e 

2continentes que chegam ao Brasil . 

Nesse cenário, soma-se a atenção 
redobrada com as formas de recruta-
mento de mão de obra para as grandes 
obras de eventos esportivos no Brasil e a 
preocupação estatal ao temor por 
migrações forçadas e relacionadas ao 
tráfico de pessoas. Do ponto de vista 
quantitativo, as imigrações para o Brasil 
indicam um relativo aumento, cujas 
bases estatísticas são observadas com 
minucioso cuidado pelos diferentes 
protagonistas envolvidos nas políticas 
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1. Ver Neide Patarra (1996).

2. Para uma análise do campo de estudos sobre imigração realizados no Brasil ver Assis & Sasaki (2001).
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públicas. Ainda mais intensa é a atenção 
aos documentos internacionais de 
proteção aos imigrantes e a criação de 
formas de monitoramento da presença 
imigrante. Assuntos relativos a proteção 
internacional e atenção internacional a 
crimes de tráfico de pessoas tem entrado 
em pauta, seja nas formas de desenhar as 
políticas públicas em face à imigração 
internacional, seja como um horizonte 
comum que congrega organizações não-
governamentais, instituições públicas 
em sua diversidade de experiências e 
filiações institucionais. Todos esses 
aspectos fazem desta década um 

3momento singular . 

Meu argumento é que podemos 
indagar sobre o fenômeno imigratório 
de diferentes modos; através da 
observação direta aos imigrantes, sobre 
suas experiências com os itinerários 
migratórios, como os estudos antropo-
lógicos normalmente são organizados. 
Pode-se abordar o fenômeno como um 
exemplo das teorias de push-pull, 
abundantes nas vertentes sociológicas e 
com forte apelo a explicações economi-
cistas e que se detém na composição do 
mercado de trabalho. Mas, é fundamen-

tal observar algo singular desse 
momento. Aqui, chamo a atenção para 
os diferentes protagonistas que buscam 
intervir nessa realidade e, com isso, 
expressam suas urgências, prioridades e 
compreensões dos limites e deveres de 
Estado no gestionamento de políticas 

4públicas em face da imigração . 

O foco deste artigo é a explicitação e 
exame preliminar desse campo de 
protagonistas e o modo como pressiona 
e intensifica o debate sobre as imigra-
ções contemporâneas. Sayad (1998) 
identifica um “jogo de forças” que se 
encontra precisamente nas formas de 
enunciar e produzir conhecimentos 
sobre o “problema imigratório”. Assim, 
quero pensar criticamente e chamar à 
necessidade de refletir sobre tal 
“s i tuação atual” .  Como refere  
Abdelmalek Sayad: “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 assim o designa. 
Dessa forma, ela se arvora o direito de 
desconhecer tudo o que antecede esse 
momento e esse nascimento. Esta é outra 
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3. Estudos como de Bonassi (2000) e Milesi (2003) são imprescindíveis para compreender a atuação das 
congregações religiosas no encaminhamento das demandas dos imigrantes no século XX e a experiencia de diálogo 
com o poder público e setores administrativos de atenção aos imigrantes.

4. É importante elucidar de antemão para o leitor meu lugar de fala. Como antropóloga, tenho sido convocada como 
professora da universidade para acompanhar as diferentes instancias que vem se constituindo em torno das 
mudanças legais e debate sobre acolhimento. Me vejo na condição de acadêmica e, por esse motivo, faz parte de meu 
ofício compreender as negociações simbólicas e políticas que permeam esse lugar de fala conferido para mina 
participação no COMIRAt/RS, no Forum Permanente de Mobilidade Humana/RS e nas arenas públicas a qual sou 
chamada a contribuir como especialista em migrações e fronteiras. Esse texto é um exercício importante no sentido 
de manter a reflexividade, mesmo quando imersa nessas dinámicas e evoca mais do que uma “antropología 
participativa”, ou uma “antropología aplicada”,  remete a exigencia de exercitar uma capacidade científica da 
antropología em refletir sobre a situação de campo, para além de um posicionamento meramente subjetivo da 
experiencia como pesquisadora.
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versão do etnocentrismo: só se conhece o 
que se tem interesse em conhecer, entende-
se apenas o que se precisa entender, a 
necessidade cria o conhecimento; só se tem 
interesse intelectual por um objeto social 
com a condição de que esses interesses 
sejam levados por outros interesses, com a 
condição de que encontre interesses de 
outra espécie” (Sayad, 1998:p.16)

Segundo Sayad, “Esta divisão participa, 
ao que parece, da mesma relação de 
dominação, da mesma dissimetria ou 
desigualdade nas relações de força que se 
encontram na origem e são constitutivas 
do fenômeno migratório” (p.16). Portan-
to, ao se assumir os discursos hegemôni-
cos sobre o “problema imigratório” 
atual, sem a devida reflexão, somos 
rapidamente incumbidos de elucidar e 
fornecer as dimensões quantitativas dos 
problemas migratórios e os entrelaça-
mentos dos imigrantes com situações de 
vulnerabilidade concebidas de maneira 
genérica. 

Entretanto, gostaria de ajustar nossa 
balança onde de um lado pesam de forma 
drástica noções como tráfico de pessoas, 
crime organizado, vulneráveis em 
perigo, e de outro lado, pesam as 
experiências dos sujeitos com trajetórias 
potentes e complexas de migração que 
não se ajustam plenamente às zonas de 
urgência dos enunciados hegemônicos. 
Considero que esses “pesos” irão 
tencionar a vida institucional das 
entidades de atenção ao imigrante e vem 
sendo debatidos através de narrativas 
relacionadas a proteção de direitos 
humanos, possivelmente dando novos 
contornos ao trabalho e a relação histó-

rica que as entidades têm no atendimen-
to e escuta dos “problemas” enfrentados 
pelos migrantes na atualidade.

Pensemos então sobre essas duas 
ordens de desafios que atingem nossa 
percepção e práticas precipitadas nesse 
“novo momento”. Uma delas, diz 
respeito aos desafios normativos. Ao 
implementar recursos jurídicos de 
proteção aos imigrantes, novas formas 
de enunciação da questão migratória e o 
modo de localizar os destinatários de 
políticas de proteção, vem adquirindo 
legitimidade e tendo que reconsiderar 
noções de irregularidade e vulnerabilida-
de já acalentadas pelos diferentes 
agentes sociais.

Esse é um momento de configuração 
da imigração como um problema 
migratório. Em apenas uma década um 
tema que tinha impacto direto na vida 
dos imigrantes, e relativamente invisibi-
lizado como “problema”, torna-se algo 
visível e de extrema preocupação para o 
poder público. Cabe indagar quais os 
contornos, protagonistas e regulações 
que compõem o cenário atual. Pergunto 
se é uma nova configuração? É um novo 
“problema”? De que modo atores 
diversos configuram o debate atual e 
convertem a imigração algo visível às 
políticas públicas? Enfim, o que há 
realmente de “novo” no debate sobre 
imigrações no Brasil atual?

Entendo que discursos hegemônicos 
relativos a proteção dos direitos 
humanos demonstram não somente 
diferentes engajamentos, mas como 
sugere Goodale (1997), uma pluralidade 
de práticas e compreensões sobre 

densidades nº 14 - diciembre 2013
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dignidade humana. Tais noções em 
disputa de sés sentidos permitem 
compreender os modos como significa-
dos são atualizados e, de outra parte, 
disputas sobre os sentidos do que seria 
uma visão “emancipatória”. É nesse 
terreno que a antropologia dos direito 
humanos parece apontar. Antes de 
“estabilizar” os sentidos de dignidade 
humana, sinaliza-se para um estuo sobre 
saberes-poderes e o modo como se 
engajam nas enunciações sobre direitos 
humanos.

Um nova configuração e novos 
protagonistas?

A atenção redobrada a questão 
migratória é, em parte, um mérito de 
diferentes protagonistas que já vinham 
atendendo e atuando na filantropia e 
assistência a pessoas em mobilidade. A 
década que observamos não é um 
momento de surgimento de atores 
sociais. Organizações não-governamen-
tais como a CARITAS (CNBB), 
Scalabrianos, Congregações Jesuítas, 
estiveram sempre muito presente para 
os imigrantes, seja por interceder na 
assistência de urgências de alojamento, 
intermediação de primeiro emprego, 
assistência jurídica e psicológica, mas 
também por assumirem lugares impor-
tantes em conselhos estatais em que 
ocupavam a representação da sociedade 

civil no que tange a temas como imigra-
ção, refúgio e direitos humanos no 
Brasil. 

A Lei do estrangeiro 6.815 de 1980 no 
Brasil veta a participação política e 
formas de organização coletiva de não-

5
nacionais . Assim, somente em 2004 a 
ANEIB é constituída como a primeira 

6 7associação de imigrantes  e o CAMi  são 
entidades que dialogam de modos 
diversos com a assistência e informações 
sobre as rotinas jurídicas enfrentadas 
por imigrantes diante da lei do 
estrangeiro. Até então, a representação e 
pleitos de proteção aos imigrantes eram 
intermediados preferencialmente por 
congregações religiosas e que conquista-
ram ao longo desses anos a confiança dos 
imigrantes, como importante ponto de 
referência para a solução de problemas 
de sua inserção no Brasil, mas também 
perante organismos de estado diversos, 
da polícia federal que lida diretamente 
com “o estrangeiro” aos ministérios do 
trabalho e justiça. Enfim, parte dos 
protagonistas que observamos na última 
década, tem uma experiência de interlo-
cução bastante intensa nas esferas 
administrativas de Estado no que tange 
ao deslindar os obstáculos legais da Lei 
do estrangeiro (ainda em vigor) e 
pressionar por anistias e a instalação de 
normativas mais recentes quanto a 
concessão de refúgio no Brasil. No 

5. No momento em que escrevo, anteprojetos de lei e comissões especiais estão sendo reformuladas para a elaboração 
de uma lei sobre migrações, substituindo a lei do estrangeiro de 1980, promulgada no período do regime militar, para 
um novo texto em consonância com os princípios da carta constitucional de 1988.

6. Associação Nacional de Estrangeiros e Imigrantes no Brasil (ANEIB), instituição reconhecida oficialmente pelo 
Governo Brasileiro através da Portaria nº 2.721 do Ministério da Justiça, de 29 de setembro de 2004.

7. O CAMI , Centro de apoio ao Migrante, foi criado em julho 2005, pelo Serviço Pastoral dos Migrantes (SPM).

densidades nº 14 - diciembre 2013
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8CONARE , órgão do Ministério da 
Justiça encarregado do procedimento de 
reconhecimento dos pedidos de refúgio, 
por exemplo, quem tem assento por 
parte da sociedade civil é a CARITAS de 

9
São Paulo e Rio de Janeiro . 

A essas posições de representação 
correspondem uma experiência intensa 
de diálogo e interlocução com a esfera 
administrativa buscando resoluções de 
problemas impostos tanto pela ordem 
jurídica, limitações impostas pela lei, 
quanto pelos procedimentos infrajurídi-
cos e manejados pelas administrações da 
polícia federal e ministério do trabalho 
quanto a regularização de migrantes. 

Já no Conselho Nacional de Imigração 
(CNIg) que gestiona os vistos de 
trabalho, a representação de sindicatos, 
empresários e poder público (incluindo 
um representante da comunidade 
científica e tecnológica – indicado pela 
SBPC), como parte de uma representa-
ção sobre Ciência e Tecnologia que 
comporta a representação da sociedade 
civil, patronal e de trabalhadores. É o 
CNIg o responsável pela política 
migratória e admissão de estrangeiros, 

operacionalizando a Lei do estrangeiro 
nos processos de admissão de mão de 
obra e, portanto, da concessão de vistos 
de trabalho. Esse conselho não é 
permeado diretamente pelas congrega-
ções religiosas, mas igualmente atrave-

10
ssada por saberes jurídicos

Entre os diversos atores estatais 
envolvidos temos: Ministério da Justiça 
e Ministério do trabalho, os órgãos de 
defesa dos direitos humanos situados 
em esferas federais e estaduais, no 
formato de secretarias de estado e 
prefeituras, defensorias públicas desde 
as do âmbito estadual a federal, bem 
como as históricas comissões de direitos 
humanos instaladas em câmaras legisla-
tivas participam intensamente dessa 
conversa sobre a questão migratória na 
atualidade. Se aqui não posso ampliar o 
que se passa no sul do Brasil para o Brasil 
em termos gerais, é porque o campo de 
mediadores e instituições que perfazem 
tal interlocução merece um trabalho 
mais amplo para recuperar a multiplici-
dade de atores e contornos regionais que 

11a questão vem se configurando , mas 
que tem como pretensão fazer repercu-

8. CONARE é o Conselho Nacional de Refugiados. 

9. CARITAS - A Cáritas foi criada em 1956 pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), realiza um 
trabalho em redes e está identificada com as comunidades eclesiais de base em campanhas de solidariedade em 
diversos momentos da história brasileira. CNBB – Conferência Nacional dos Bispos no Brasil é a entidade que 
fomenta redes de entidades e campanhas de fraternidade as quais orientam o trabalho filantrópico das dioceses no 
Brasil.

10. Segundo esclarece o professor Roque Laraia, que atuou como representante da SBPC até 2011,  boa parte da 
representação sindical e patronal vem sendo constituída pelos advogados.

11. Seria bastante simplista falar do Brasil em termos do jogo de forças que transcorre em Brasilia ou em Rio e São 
Paulo, uma vez que as migrações limítrofes retornam ao debate, no momento atual, como um foco de preocupação 
sobre a segurança nacional. Mais pesquisas sobre o 4 comirats que foram criados até então no Brasil nos ajudariam a 
compreender um “tabuleiro de xadrez” mais diversificado que compõe o debate sobre imigração no Brasil na 
atualiade. Para esse artigo, o “Brasil contemporâneo” é utilizado como uma provocação pois o que se passa em uma 
dada região tenta ocasionar repercussões em desenhos legais nacionais.

densidades nº 14 - diciembre 2013
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tir situações vividas regionalmente nos 
desenhos legais em âmbito nacional.

Já conhecidos entre si de longa data, as 
entidades participantes da rede de 
entidades da sociedade civil criou em 
2011 o Forum Permanente da Mobilida-

12
de Humana (FPMH) . O Forum, 

13apoiado pelo ACNUR , precipitou a 
criação do COMIRAT/RS, conselho de 
entidades e órgãos de estado para 
elaborar políticas migratórias voltadas a 

14refugiados, apátridas e migrantes . Esse 
é um exemplo do diálogo desses diversos 
mediadores da sociedade civil, majorita-
riamente organizações de confissão 
religiosa (vinculadas a CARITAS, 
Scalabrianos, Jesuítas). 

A partir de 2011, as experiências 
diretas de acolhimento de migrantes e de 
resolução de problemas básicos com 
moradia, acesso a saúde, amparo jurídico 
e apoio psicológico, foram alçadas pelas 
organizações como um conjunto de 
temas que deveria exigir das instituições 

públicas uma real participação. 

Assim, o trabalho voltado a atender 
aos imigrantes passa a ser enunciado 
como um “problema migratório” e 
coincide com a visibilidade alcançada, no 
mesmo período, pelo ingresso de 
haitianos no Acre, levados para outros 
lugares do país com visto humanitário, 
entre esses, para o trabalho em fábricas 
no Rio Grande do Sul (em 2012).

 Tal questão ecoava como um 
problema institucional e fora enunciado 
pela Comissão de direitos Humanos da 
Assembléia Legislativa do RS e contou 
com o apoio dos órgãos federais. 
Denominado como uma “cr ise  
humanitária”, tratada como tal por 
representantes da assembleia legislativa 
da comissão de direitos humanos, uma 
representação foi dirigida ao ministério 
do trabalho, uma vez que o estatuto de 
refúgio não seria possível para a situação 
dos haitianos. Em que pese um 
reconhecimento internacional de 

densidades nº 14 - diciembre 2013

12. As entidades que participam de reuniões mensais do Forum até 2013. O Forum não tem estabelecido restrições a 
participação, ou prima por ser estritamente uma reunião entre entidades não governamentais, pois muitas 
instituições públicas participam das reuniões e ali buscam contatos e subsidios para implementar políticas públicas 
em seus setores de trabalho: Assessoria de Cooperação Relações Internacionais (ACRI/RS),  Associação Antonio 
Vieira (ASAV), Caritas Arquidiocesana,  Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia  Legislativa/RS, 
Centro Universitário Metodista/IPA, Centro de  Orientação aos Migrantes (COMIG), CIBAI Migrações, CNBB  Setor 
Migrações, CAODH do Ministério Público Estadual, GAIRE/UFRGS, NACI/PPGAS/UFRGS, Núcleo de 
Enfrentamento ao  Tráfico de Pessoas da Secretaria Estadual Segurança Pública,  Secretaria Estadual de Justiça e dos 
Direitos Humanos,  UNISINOS, UNILASALLE, PUC/RS, Zapata Filmes, Radio Virtual Integración, Rede: Um Grito 
pela Vida.

13. ACNUR – Alto Comissariado das Nações Unidas, ese contato se debe ao fato do ACNUR ter assento como 
observador no CONARE.

14. Rio Grande do Sul, o COMIRAT é criado pelo Decreto-lei 49.729 de 22/10/2012 em que o Governador do Estado 
do Rio Grande Sul Tarso Genro, institui o Comitê Estadual de Atenção a Migrantes, Refugiados, Apátridas e Vítimas 
do Tráfico de Pessoas. É o 4º Comitê, em outubro de 2012, iniciando suas atividades em março de 2013. Dos Comitês 
anteriores, o primeiro é o de São Paulo -São Paulo - Comitê Estadual para Refugiados – CER, DEC nº 52.349 de 
12/11/2007, depois foi criado o do Rio de Janeiro - Comitê Estadual Intersetorial de Políticas de Atenção aos 
Refugiados. Março de 2010 e no início do mesmo ano o Paraná cria o – Comitê Estadual para Refugiados e Migrantes 
instituído pelo Decreto 4289 de 05 de Abril de 2012. Cada um deles com uma configuração de composição que 
poderia ser esmiuçada em seu jogo de forças locais.
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refugiados de desastres ambientais, a 
preocupação com a vulnerabilidade 
ocasionada por um circuito denominado 
como “coiotagem” que lesavam os 
haitianos no percurso realizado ao 
adentra-se no Perú para ingressar no 
Brasil eram situações de maior 
preocupação. 

Os esforços buscavam atender a 
recepção massiva na cidade de Brasiléia 
no estado do Acre. Nesse caso, os 
haitianos eram acolhidos em uma cidade 
de fronteira, utilizando galpões improvi-
sados e uma organização mínima 
despendida por congregações religiosas 
católicas. Sabe-se que esse não é o 
primeiro ponto de acolhida de haitianos. 
Manaus já registrava um considerável 
ingresso, entretanto o Acre tinha algu-
mas novidades. Além da grande concen-
tração, da mediação religiosa (e seu 
esgotamento em dar conta sozinha do 
acolhimento dos mesmos), Brasiléia é 
uma cidade limítrofe com o Perú. Ou 
seja, coincidia com a atenção de políticas 
federais tanto de vigilância de fronteiras 
quanto da indesejável exposição de sua 
vulnerabilidade. Desses, cerca de 800 
haitianos foram empregados através do 
visto humanitário, em empresas 

15gaúchas . 

Dessa forma,  é  indispensável  
compreender o alcance alcançado pela 
questão migratória para uma percepção 
da grande visibilização da temática. 

Empresários gaúchos tinham sido 
contatados para participar de um 
processo de ajuda humanitária, forne-
cendo postos de trabalho no sul do 
Brasil e passavam pela suspeição de 
participar de contratações ilegais, o que 
se transladou a questão para uma 
apreciação da Assembléia Legislativa do 
Estado do RS e o envolvimento de sua 
Comissão de Direitos Humanos para 
visitar e conhecer essa realidade de 
perto, em vistas dos deputados para 
averiguar as denúncias de tráfico de 
pessoas e contratos de trabalho ilegais. 

Inicia-se no sul uma aproximação da 
imigração contemporânea como um 
“problema imigratório”, através de um 
jogo intrincado de processos e multipli-
cidades de mediadores que, dessa 
maneira, colocam em evidência a 
imigração, conhecida de muito tempo, 
através de aspectos e fato inusitados 
(haitianos) e “não esperados”. Um ano 
depois, a presença de senegaleses 
desempregados e portanto, com visto 
expirado movendo-se pelo RS (e no frio 
inverno), novamente coloca em pauta a 
urgência de encaminhamentos extraor-
dinários, agora (em 2013) diretamente 
movidos junto ao CNIg por parte do 

16
COMIRAT já constituído .

Contraste-se isso, às rotinas vivencia-
das pelas diferentes organizações, 
acostumadas ao trabalho diário de 
atendimento aos imigrantes e atentos às 

15. A este respeito ver Télémaque (2012). A compreensão de um circuito sulamericano mais amplo da migração 
haitiana é um dos temas desse trabalho.

16. Segundo levantamento de Jurandir Zamberlaim, sociólogo e voluntário junto ao CIBAI (e FPMH), a polícia 
federal informa em setembro de 2013 é de Levantando os dados sobre haitianos e senegaleses no Brasil: a) No Rio 

densidades nº 14 - diciembre 2013
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mazelas dos processos de regularização e 
acolhimento dos milhares de imigrantes 
limítrofes, ainda fora de acordos do 
MERCOSUL, e que são atendidos pelas 
organizações, para percebermos como 
através da ideia de excepcionalidade 
rapidamente conseguiu projetar 
publicamente o “problema imigratório”. 
A imigração contemporânea como 
“problema social” emerge através de 
inúmeras vozes como um “problema 
nacional” e, dessa forma, a fragilidade 
vivenciada corriqueiramente por 
pessoas em trânsito toma o aspecto de 
excepcionalidade a ser atendida.

Mesmo que os haitianos representem 
numericamente menos pessoas, em 
comparação aos 20 mil uruguaios que 
historicamente tramitam documentos 
para fixar residência no RS, ou o grande 
fluxo de trabalhadores nordestinos nas 
obras de estádios no sul do país, é a 
presença de haitianos e, posteriormente 
a de senegaleses nas cidades industriais 
no Rio Grande do Sul, que conflagrou 
uma atenção na qual se agregam 
elementos diversos;  um extremo 
estranhamento local da presença de 
pessoas negras em áreas de colonização 
majoritariamente italiana e alemã, um 

apelo intenso das entidades religiosas 
em função do rigoroso inverno e da 
precariedade com que essas pessoas o 
enfrentavam ao circular nos lugares 
públicos, desprotegidos do frio e casos 
em que essa freqüência no mercado 
informal despertava na ação da polícia 

17local .  

Esse novo “outro” corporifica, em um 
corpo negro, o “estranho” na paisagem 
das cidades de interior (do RS) e, ao 
mesmo tempo, reitera imagens de 
integração acalentadas na sociedade 
local com relação a imigração de outrora, 
seja a do século XIX, seja a presença 
massiva de uruguaios, que se tornam 
“menos” migrantes que os atuais. Esse 
processo de visibilização da questão 
migratória nos permite entender como 
na confluência de diferentes atores a 
disputar os sentidos, um diálogo 
instrumentalizado por narrativas 
potentes sobre os direitos humanos dos 
imigrantes e refugiados, forneceu 
parâmetros ao debate e que ampliou a 
visibilidade, não só de novos imigrantes, 

18mas de novas agendas institucionais . 

As leis e os Direitos Humanos de 
imigrantes: surgem novas normativas?

densidades nº 14 - diciembre 2013

Grande do Sul: Haitianos são 949 e senegaleses 629. b) No Brasil: senegaleses são 1.198 e haitianos 8.261.  Contudo, 
agrega a informação que  incluindo os haitianos que estão em fase de regularização, segundo dados fornecidos pela Ir. 
Rosita Milesi (CARITAS), no CONARE e IMDH, o total de  haitianos é de 12.204. 

17. Minha intenção não é a de censurar a atenção humanitária a determinados contingentes em detrimento de outros, 
avaliando sua validade ou não. Ao considerar numericamente a disparidade entre tais contingentes, percebo de modo 
mais evidente como “áreas de urgencia” são criadas e intensificadas como aquilo que é visto como uma “existencia 
real” e “contornos” da questão migratória. Minha preocupação é com a invisibilização daqueles que não estão 
promovidos ao estatuto de “fato social” e urgente. Fora dessas áreas priorizadas ainda encontramos outros problemas 
relacionados a mobilidade humana e que não tem a devida atenção do poder público, muitas vezes por não 
conseguirem se alçar com tal visibilidade.

18. Um dos esforços desse momento tem sido a formação de associações dos próprios migrantes para comparecer 
nesses fóruns públicos, como é o caso de senegaleses e haitianos.
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Diante desses protagonistas e desse 
empenho por pensar a questão 
migratória no Brasil, a composição de 
uma agenda de atuação em comum é um 
dos focos de diálogo entre os 
protagonistas.

A resistência e debate difícil sobre a 
mudança na lei do Estrangeiro (Lei 6.815 
e 1980) é um dos complicadores dessa 
arena. De um lado, vislumbram-se 
debates sobre as normas protetivas ao 
imigrante e que claramente assumem 
preocupações relativas os direitos 
humanos dos imigrantes e que são 
levadas ora pelo Ministério da Justiça, 
ora pelo Ministério do Trabalho 
(CNIg). Embora elas não tenham 
atingido com eficiência o debate da 
própria lei 6.815 de 1980, o Estatuto do 
Estrangeiro, e suas incoerências com a 
carta magna de 1988, tais arenas têm 
mobilizado os diversos mediadores da 
sociedade civil organizada –que 
historicamente já se detinham no apoio 
aos imigrantes e detinham experiências 
diretas com os obstáculos legais da 
mesma lei– a fazer dois movimentos: a) 
dedicar-se a casos concretos que vão 
surgindo e tendo que ser atendidos em 
suas urgências e b) conformar espaços 
de diálogo com o poder público para que 
a divisão do trabalho de atendimento aos 
imigrantes e refugiados transcorra para 
além da excepcionalidade.

O que passa é que os discursos e 
políticas públicas relacionadas ao Plano 
de Enfrentamento ao Tráfico de pessoas 
têm enorme impulso em âmbito federal, 
no ministério da Justiça e Secretaria de 
Justiça e Direitos Humanos do governo 

federal e tem pautado as atenções de 
diversos protagonistas envolvidos com a 
proteção de imigrantes. A discussão de 
normativas do CNIg, no Ministério do 
Trabalho, e que operacionalizam a 
política migratória no Brasil tem tido de 
menor alcance nos debates entre os 
protagonistas, embora sejam temas 
muito interligados. Ou seja, trabalhar 
sobre a precarização do trabalho e 
situações de trabalho escravo e o 
trabalho irregular como um trabalho 
desprotegido são temas aparentemente 
bastante conexos. Mas, concretamente, 
o Ministério da Justiça move um aparato 
de vigilância e segurança para coibir o 
tráfico de pessoas, enquanto que as 
normativas sobre a rápida incorporação 
do trabalho irregular como trabalho 
regular, ainda dependem de regras 
infralegais ministradas pelo CNIg.

Aqui é importante compartilhar um 
modo de analisar o universo legal do 
ponto de vista antropológico. Entendo 
as normas e práticas sócio-jurídicas que 
se desenvolvem em torno da temática 
populacional, como sugere Susana 
Novick (p. 114), como “um sistema 
parcialmente incoerente, relativamente 
autônomo e paradoxalmente contraditó-
rio”. Assim, não nos compete avaliar se 
as leis são boas ou ruins, se não 
inovadoras, progressistas ou não, e sim 
compreendê-las em situações específi-
cas e nos modos como interpelam 
sujeitos e direcionam as práticas de 
agentes sociais. Por certo, as restrições 
impostas pela lei do estrangeiro têm 
ocupado em demasia os agentes do 
poder público, e demais protagonistas, 
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pois em todo o momento devem se 
reportar a esse instrumento legal para 
atuar e vislumbrar alguma possibilidade 
de proteção aos demandantes de 

19regularização . Quero dizer, que as 
soluções não se esgotam em uma boa lei, 
embora no cenário brasileiro a lei do 
estrangeiro atual seja uma enorme 
restrição aos direitos e ainda colida 
diretamente com preceitos da constitui-
ção de 1988. 

As dinâmicas legais são amplamente 
examinadas por Sally Folk Moore 
(2000). A sugestão da autora é de que as 
relações entre leis e práticas não podem 
ser reduzidas a uma mera discrepância 
entre a lei e a prática. Tal perspectiva nos 
convida a examinar as dinâmicas em 
torno do debate das leis, levando em 
consideração situações contextuais e 
dinâmicas que envolvem diferentes 
protagonistas a preencher seus sentidos. 

Nesse cenário de modificações 
normativas, podemos destacar dois 
momentos que revelam o modo como o 
trabalho do Conselho Nacional de 
Imigração junto ao Ministério do 
trabalho e emprego, tem concentrado 
seus esforços atualmente, na ausência de 
uma nova lei migratória que substitua a 
lei do estrangeiro. A “seletividade” é 
parte do trabalho do CNIg e vem sendo 
orientado não somente pelos acordos do 

MERCOSUL, mas também pelas 
normativas da Organização Internacio-
nal do Trabalho, em especial a convenção 
143 de julho de 1978 sobre as migrações 
em condições abusivas e à promoção da 
igualdade de oportunidades e de 
tratamento dos trabalhadores Migran-
tes, datada de e assumida em 2007 nas 
atividades desenvolvidas pelo conselho 
no Brasil. Embora seja um conselho 
receptivo a normas internacionais 
protetivas aos direitos humanos dos 
imigrantes, na prática atua em diálogo 
com a lei do estrangeiros e suas 
restrições, tentando alargar a abrangên-
cia da concessão de vistos e atendendo a 
demandas por mão-de-obra especializa-
da que ingressa através de empresas para 
atender as grandes obras da copa do 
mundo.

Tal atuação não é exatamente a 
expressão de um vanguardismo 
brasileiro em abarcar documentos de 
proteção aos direitos humanos. Se 
olharmos o cenário sulamericano, é 
Susana Novik (2011) quem nos chama a 
atenção para os países da América do sul 
que ratificaram a convenção até 2009 
sobre imigração e direitos humanos. 
Nesta lista o Brasil não aparece, em 
momento algum, entre os primeiros 
países a ratificar tais convenções:
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19. Em Jardim (2007) reunimos no volume pesquisadores preocupados com os percursos migratórioas atuais e os 
impedimentos legais e administrativos, que presentificam as fronteiras nacionais,  foram um dos temas de debate. 
Mármora (2002 e 2009) e Sprandel (1996) examinam as situações de frontera e as experiências identitárias em 
especial como imigrantes organizam suas vidas binacionais. Assim, se o terreno das leis aparece normalmente como 
uma “solução” para ascender a direitos,  a experiencia etnográfica coloca em relevo o quanto as práticas jurídicas 
nacionais são vivenciadas pelos imigrantes como fronteiras simbólicas a serem transpostas, para alcançar direitos 
sociais.
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Fonte:  Novik, Susana. “Migraciones em el cono sur: 
políticas, actores y procesos de integración”. In: La 
Construcción social del sujeto migrante en América 
Latina. Prácticas, representaciones y categorias. 
Clacso, Universidad Alberto Hurtado. 2011. (p. 120).

Tomados de um entusiasmo sobre a 
atenção aos imigrantes, é necessário 
levantar algumas perguntas. Quais os 
desafios que estão em nosso horizonte 
quando tais Convenções internacionais 
não foram ratificadas? No Brasil, tal 
convenção é encaminhada a ratificação 
somente em 2008 pelo CNIg (Conselho 
Nacional de Imigração, ligado ao 
Ministério do Trabalho, órgão federal) 

estando em apreciação do congresso até 
o momento atual. Ou seja, em 
comparação a outros países é uma reação 
bastante tardia. Concomitantemente, o 
Plano Nacional de enfrentamento ao 
tráfico de pessoas (2008) se desenvolve 
no ambiente de assinatura do Protocolo 
de Palermo (2000) e dos debates sobre o 
tráfico de menores (1998) por meios 
ilícitos e levados pela ONU como forma 
de enfrentamento ao crime organizado 

20transnacional e ao tráfico de pessoas . 

De todo modo, as normativas constan-
temente implementadas e revogadas, 
substituídas por outras em um curto 
espaço de tempo, fazem do CNIg a 
própria instância que opera a seletividade 
e critérios de admissão e vistos de traba-
lho e, também atende a urgências quanto a 
questões humanitárias. Incumbido da 
política migratória, o conselho se detém 
nos processos de admissão de trabalha-
dores nacionais e é pouco permeável a 
noções de direitos humanos em suas 
esferas de debate. O caso dos haitianos, 
que receberam um visto humanitário do 
CNIg é, então um primeiro movimento 

21nesse sentido .

As atribuições do CNIg tem editado 
normativas que flexibilizam a rígida lei do 
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20. Quando os pesquisadores do Núcleo de antropologia e cidadania examinaram o texto submetido a avaliação 
pública em julho de 2010 advinda da Proposta aprovada pelo Conselho nacional de Imigração e sujeita a alterações no 
site do Ministério do Trabalho até 15 de julho de 2010 o fizemos junto com o conselho consultivo uruguaio em Porto 
Alegre e grande Porto Alegre, chamamos a atenção para as repercussões das diretrizes propostas pelo ministério do 
trabalho e seu impacto (desejável) sobre as rotinas administrativas, no sentido de recepcionar soluções de problemas 
vivenciados pelos imigrantes. 

21. Para uma reflexão sobre as técnicas de controle da circulação de pessoas é de suma importância recorrer à obra de 
Foucault (2006). No interior deste poder disciplinar, Foucault destaca os dispositivos de segurança, que incluem 
táticas para prever e calcular reações e custos. É sobre tais técnicas de classificar, colocar sob controle e instigar uma 
vigilância capaz de prever comportamentos que Foucault se concentraria, examinando a regulamentação das cidades 
e regiões. O mundo das normatizações, e não mais dos burocratas, dariam “corpo” ao Estado, não só o descreveriam 
enquanto Estado-nação, sua formação e novas formas de controle sobre os corpos (e punições), mas nos permitiria 

País

Argentina

Bolivia

Chile
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Ecuador

Paraguay
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Uruguay
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estrangeiro, muitas vezes atendendo a 
pressões de organizações de defesa de 
direitos humanos, no que tange a 
obtenção de vistos humanitários (uma 
novidade legal) e, mas diretamente 
ocupada em suas atribuições com 
questões vistas como solúveis através do 
acesso pleno ao emprego formal, o que 
não traduz todas as vulnerabilidades 
vivenciadas pelo percurso migratório. 

Além dessa prerrogativa da admissão e 
revogabilidade de acessos, o que temos 
concretamente para pessoas que imigram 
e se colocam no mercado autônomo ou 
informal, questões de saúde ou moradia, 
que possa potencializar uma saída da 
irregularidade e de situações decorrentes 
de tal vulnerabilidade?

Essa volatilidade legal expressa nas 
instruções normativas também atravessa 
a prática jurídica da proteção aos 
imigrantes no Brasil, que tem de ingressar 
com procedimentos de legalização 
enquanto dure a instrução normativa. 
Não estamos, portanto, em um vazio 
legal, mas claramente nos relacionando 
com a migração através de critérios de 
admissão de mão de obra (do Ministério 
do Trabalho) e não exatamente de 
atendimento a vulnerabilidades expressas 
diretamente por colet ivos,  mas 
pressionada diretamente por aqueles que 
têm ingerência direta ou indireta nesses 
conselhos. 

Diversas entidades não governamentais 
vêm se pronunciando sobre os emperra-
mentos burocráticos, inclusive os 
vivenciados diante da anistia de 2009, por 
exemplo, e participam desse jogo de 
pressões sobre organismos e procedi-
mentos estatais, atingindo o nível 
infralegal: “Dos 45 mil imigrantes ilegais 
beneficiados pela Lei da Anistia 
promulgada em 2009 pelo então presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, 66% podem 
perder o direito por causa dos ‘trâmites 
excessivos e injustificados’, denunciou 
nesta quarta-feira uma ONG.‘É suma-
mente preocupante que por causa dos 
trâmites burocráticos a maioria dos 
beneficiados pela lei possa perder seus 
direitos e é por isso que nos pronunciamos 
formalmente diante do Governo’, disse à 
agência EFE Grover Calderón, presidente 
da Associação Nacional de Estrangeiros e 
Imigrantes no Brasil (Aneib). A entidade, 
que liderou a mobilização pública para a 
promulgação da anistia, enviou uma 
‘Carta Aberta’ ao ministro da Justiça, José 
Eduardo Cardozo, na qual denuncia os 
‘tramites excessivos e injustificados’, 
sinalou Calderón, professor peruano de 

22direito internacional” .

Do mesmo modo, o CAMi se 
pronunciou publicamente em carta aberta 
em agosto de 2011 sobre o que chamou 
serem os desencontros entre exigências 
de documentos e comprovações de 
existência: “Nós, imigrantes e militantes 
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examinar aquilo que Foucault chama de “espaços de seguridade” em que: “...a soberania se exerce nos limites de um 
território, a disciplina se exerce sobre o corpo dos indivíduos e a seguridade, para terminar, se exerce sobre o 
conjunto de uma população” (Foucault, 2006, p. 27).

22. Agencia EFE: “Imigrantes ilegais anistiados no Brasil podem perder direitos, denuncia ONG” (10/8/2011). 
Disponível em: http://g1.globo.com/mundo/noticia/2011/08/imigrantes-ilegais-anistiados-no-brasil-podem-
perder-direitos-denuncia-ong.html
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pelos direitos de todas e todos que 
escolheram o Brasil para residir, 
reafirmamos a necessidade de avançar na 
humanização das políticas migratórias, 
absorvendo os princípios de Direitos 
Humanos e contemporizando a crescente 
circulação de pessoas entre os Estados. 
Enfatizamos a importância da Lei 
11.961/09, Lei de Anistia Migratória, que 
concedeu a residência provisória para todas 
e todos que estavam em situação irregular 
em território brasileiro com validade de 2 
(dois) anos”.

Cabe destacar que associações de 
migrantes são raras, não por sua 
incapacidade de organizar-se, mas pela 
impossibilidade da existência de tais 
organizações definida na lei do estran-
geiro. Temos aí a ANEIB e as 
organizações como o CAMi que ocupam 
esse espaço de representação bastante 
restrito em termos legais, com licença 
especial do então ministro da justiça, 
Marcio Tomaz Bastos, no momento de 
sua criação. E, atualmente, inúmeras 
buscas de organização de associações 
representativas de haitianos, senegaleses 
visando travar formas de interlocução 
com o poder público.

A que os referimos quando falamos da 
amplitude da adoção sobre normativas 
internacionais relativas a Direitos Huma-
nos dos imigrantes? De um lado, chamo a 
atenção para a proliferação de normativas 
que atendem a aspectos infralegais, 
atingindo as ações administrativas de 
intensificação da vigilância sobre o tráfico 

ilegal de pessoas e bens, muitas dessas 
ações que têm sido confundidas como 
formas de proteção ao imigrante, uma vez 
que se reportam ao protocolo de Palermo. 
Esses debates se concentram no Ministé-
rio da Justiça e em arenas que tratam 
indiretamente da imigração, embora 
estejam imersas em procedimentos 
relativos a concessão de refúgio. De outra 
parte, além dos temas existem as organi-
zações da sociedade civil que começam a 
atuar de maneira mais intensa dentro das 
convocações de consultas públicas dos 
dois ministérios que, de formas diversas, 
tem animado a esfera pública e, 
historicamente, estão incumbidos de 
pensar as imigrações no Brasil. 

No fluxo de discursos de proteção dos 
direitos humanos dos imigrantes, o Brasil 
ingressa nessa arena sem realizar, até o 
momento, uma séria discussão sobre 
formas de acolhimento e regularização de 
imigrantes que não estejam diretamente 
contemplados nos acordos do MERCO-
SUL. Os discursos hegemônicos da 
proteção aos imigrantes recepcionam 
longos debates sobre equipamentos do 
ENAFRON, de vigilância de fronteiras e 
de bens ilícitos da polícia federal, 
combinado a questão do tráfico de 

23pessoas , no âmbito do Ministério da 
Justiça.

Minha percepção é de que os discursos 
sobre o tráfico de pessoas têm banalizado 
a idéia de criminalização, em detrimento a 
voz e experiência dos imigrantes e seus 
esforços por vencer as resistências 
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23. Estratégia Nacional de Segurança Pública nas Fronteiras (ENAFRON) é o plano estratégico de vigilancia de 
fronteiras.
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administrativas quanto ao trânsito e a sua 
vontade de legalizar uma condição laboral 
no Brasil. 

Valem aqui duas pequenas ponderações: 
os debates entre normativas, modifica-
ções legais é bastante lento no que diz 
respeito a alcançar uma operacionalidade 
administrativa. E, ademais, os efeitos das 
modificações de leis operam dinâmicas 
muitas vezes não esperadas, quando 
observamos sua implementação normati-
va, por vezes, não alinhadas às intenções 
contidas nos textos legais no que dizem 
respeito à alteração dos fluxos das 
práticas administrativas que incidem 
sobre os migrantes. Como referi em 
Jardim (2012), aparentemente, são os 
documentos internacionais que parecem 
fornecer toda a base da discursividade que 
orienta as ações das instituições públicas e 
das organizações não governamentais em 
vistas a garantia de direitos sociais e de 
acolhimento dos imigrantes. Do ponto de 
vista antropológico é necessário conside-
rar que são várias narrativas de acolhi-
mento e de ênfases que visibilizam “o 
problema migratório” e fornecem 
parâmetros que monopolizam os debates, 
criando zonas de invisibilidade e abando-
no quanto a experiência dos imigrantes 
no Brasil atual.

A literatura sobre imigração para o 
Brasil tem salientado o caráter de seleção 
que se encontram nas normativas 
manejadas pelo poder público durante 
todo o período de cotas migratórias do 
século XX, algo que não transparece no 
universo legal. Para saber sobre as formas 
de ingresso e sustentação da imigração 
fora importante acessar os documentos 
de Oliveira Vianna, o Boletim de 

Imigração e Colonização e o debate 
administrativo que embasava a concessão 
de vistos e insumos às colônias migrantes, 
pois na mesma época, o texto legal é, 
pardoxalmenete, bastante receptivo a 
imigração. 

Junto ao Ministério do trabalho, ao 
olharmos as instruções normativas do 
CNIg e a composição do conselho, é 
possível compreender esse como um 
campo de lutas quanto a urgências e 
procedimentos provisórios que tem sido 
tomados, durante a vigência da lei do 
estrangeiro. A excepcionalidade tem sido 
movida a partir de um jogo de argumen-
tos que tem sido impulsionada por ao 
menos três grande narrativas. A primeira 
diz respeito da “falta de mão de obra” 
especializada para dar agilidade às grandes 
obras da copa. Boa parte das normativas 
reflete a entrada de especialistas contrata-
dos por grandes empresas e que dão 
agilidade aos procedimentos perante a 
vigência da lei do estrangeiro. 

O segundo conjunto de questões 
atendidas pelo Conselho, expressa uma 
preocupação humanitária, potencialmen-
te apresentada como urgências que não 
estavam contempladas nos procedimen-
tos da lei do estrangeiro e que geram 
caminhos infrajurídicos, como é o caso da 
potencial deportação de estudantes 
africanos em caso de inadimplência em 
universidades particulares, o impossibili-
tando a renovação de vistos, a ponto de 
levá-los a ameaça de deportação. Tais 
procedimentos legais ordinários colidem 
com acordos de cooperações científicas 
firmados pelo Brasil. E, por último, os 
procedimentos de busca do que foi 
denominado pelos diferentes protagonis-
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tas como um “visto humanitário”, não 
contemplado na letra da lei do 
estrangeiro, mas adotado em instrução 
normativa como parte dos “casos 
omissos” que o CNIg deveria tratar em 
reunião como forma de fornecer 
regularizações sob o argumento momen-
tâneo de evitar crises humanitárias. 

Esses dois últimos procedimentos 
devem ser entendidos dentro dos efeitos 
narrativos dos direitos humanos, mas 
também pela pressão de entidades não 
governamentais que ocupam cargos de 
representação nas instituições federais. 
Ou seja, não sabemos ao certo se os 
dispositivos representam a potência de 
tais narrativas ou se elas tem atuado de 
forma combinada com questões relativas 
a “segurança” nacional, controle da 
produção de indocumentados, por 
procedimentos burocráticos potenciali-
zados pela Lei em vigor, ou se pelo 
interesse crescente pela vigilância de 
fronteiras.

Considerações finais:

Evidenciei aqui que não há exatamente 
“novos protagonistas” nesse cenário de 
debates sobre imigrações contemporâ-

24neas no Brasil . Há sim uma intensifica-
ção e diversificação de formas de 
interlocução de Organizações não-
governamentais com instituições situadas 
nos poderes públicos que, ao converter a 
“questão imigratória” em um “problema 
imigratório”, chamam ao debate e 
disputam seus sentidos apontando para a 

“urgência” de alguns encaminhamentos e, 
através da enunciação da urgência, 
repactuam as formas de atendimento aos 
imigrantes por parte do poder público. 

Inicialmente, estão a disputar os 
contornos de quem seriam os “destina-
tários” da atenção estatal. Os diferentes 
atores e suas formas de interlocução 
merecem atenção. A discursividade dos 
Direitos Humanos tem sido empregada 
amplamente, mas não deve ser compreen-
dida como um tema unívoco. A temática 
dos direitos humanos tem movido atores 
através de discursos hegemônicos com 
efeitos muito diversos dos que são 
preconizados. No caso da atenção ao 
tráfico e pessoas, em que pese uma 
atenção a zonas de vulnerabilidade e 
precarização, novas formas de vigilância 
de fronteiras se expandem abrigadas em 
um discurso feminista da vulnerabilidade 
das mulheres ou das preocupações com 
percursos imigrantes desprovidos de 
proteção.

Ao olhar para os protagonistas e suas 
esferas de negociação de sentidos, 
podemos vislumbrar os caminhos da 
busca por mudanças legais. Uma delas diz 
respeito ao que é experimentado no nível 
infrajurídico, com relação a alianças e 
pressões sobre ministérios, que sinalizam 
positivamente e performatizam/se 
ancoram em narrativas baseadas em 
noções de direitos humanos e remetem a 
documentos internacionais. Ali, almejam 
ampliar acessos a regularização para os 
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24. A constituição de associações de imigrantes tem sido um esforço incrível de constituição de representações para 
que assumam um lugar de interlocução. Elas têm sido convocadas e busca-se detectar figuras de representação pelos 
demais protagonistas no que tange a Senegaleses e Haitianos. Somente esse processo já seria um empreendimento 
importante de ser examinado.
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imigrantes, ao mesmo tempo, introdu-
zem novos mecanismos e modos de 
acessar tais direitos. 

Mesmo como uma conclusão provisó-
ria, no que tange a compreensão da 
intensificação de tal discursividade, é 
importante considerar que as relações 
travadas entre as ONGs e os diversos 
representantes do poder público 
(considerando sua diversidade), incorpo-
ram atores com claras intenções de 
interferência no setor administrativo e no 
universo legal. É possível afirmar que as 
narrativas hegemónicas dos direitos 
humanos interpelam com bastante 
eficácia, com poder de convocação, os 
agentes do poder público.

Entretanto, mais do que um efeito 
discursivo de noções hegemónicas dos 
direitos humanos, os “comitês” estaduais 
(no caso o do RS) tem se tornado parte de 
uma rede, o nó de uma rede, constituindo 
um lugar de reconhecimento mútuo de 
interlocutores e de posições autorizadas 
na interlocução sobre o tema migratório, 
e através de narrativas apoiadas em 
noções de direitos humanos que faz 
emergir o “problema migratório”. 

Entendo que o momento atual é uma 
longa fase  de  “ insta lação” dos  
“Comirats”, e que, em que pese parecer 
prometer uma atuação apontada para o 
futuro, na atualidade realizam dois 
processos. O primeiro processo, diz 
respeito a intensificação do diálogo entre 
interlocutores que antes estavam retritos 
a lugares e assentos de representação 
formalizados nos ministérios. São 
introduzidos novos lugares públicos de 
reconhecimento mútuo de interlocu-
tores, em que as ONGs chamam o poder 

público a assumir suas responsabilidades 
e a desonerar as instituições filantrópicas, 
com os efeitos inesperados e compreen-
didos como potencialmente massivos do 
aumento da imigração para o Brasil, 
gerados por planos de aceleraçao 
económica ou grande obras para eventos 
encampados pelo poder público. 

De outro, os comitês interpõem e 
diversificam lugares de fala e de debate. 
Os comitês municipais, estaduais se 
introduzem na esfera administrativa 
(mesmo que com um alto custo da 
participação voluntária para as ONGs) e 
diante de agentes da administração 
pública e vem conclamando o poder 
público a pensar sobre a temática e sobre 
o despreparo do setor administrativo, 
educacional e equipamentos de saúde a 
posicionar-se perante os imigrantes, 
sejam eles refugiados, imigrantes 
limítrofes, transnacionais ou apátridas. 
Interpelam o poder público para implicar-
se em outras arenas do debate a partir de 
parâmetros relacionados aos direitos 
humanos, deslocando a questão do 
atendimento da pobreza para o atendi-
mento da “diversidade”. Diante dessas 
situações, o poder público se vê impelido 
a repensar noções de vulnerabi-lidade 
social –ligada a pobreza– com a qual 
operava de modo mais direto. 

Através desses comités se articulam 
novas redes, envolvendo protagonistas já 
participantes no debate sobre imigrações, 
tornam-se um lugar em que experimen-
tam as dificuldades e formas específicas 
de enunciação da questão migratória por 
parte de instituições e poderes públicos. 

Nesse segundo processo, chama a 
atenção o modo como esses atores 
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dialogam. Isso revela algo sobre os limites 
enfrentados nesse diálogo. Há uma rotina 
e performatividade dos discursos sobre 
direitos humanos dentro do campo 
jurídico que, ao mesmo tempo que dá 
vitalidade a uma rede de interlocutores, 
de diferentes interesses, nutrindo o 
diálogo entre agentes internacionais. 
Mas, por outro lado, essa modalidade de 
diálogo se configura através de formas 
discursivas provenientes dos saberes e 
modos de diálogo da ciência jurídica as 
quais reduzem sua capacidade de inclusão 
de novos protagonistas, pois impõem a 
condição de que estejam devidamente 
familiarizados com tais dinâmicas e 
performances jurídicas. 

Ou seja, a consulta pública, a nominata 
de representações presentes, os grupos de 
trabalho são expedientes que conforman 
o modo de diálogo desses interlocutores e 
validam a existência desse lugar social. 

Os modelos de atuação do COMIRAT 
(RS) evocam o formato da audiência, 
denuncia, da visitação de representantes 
estatais a lugares críticos, da juntada de 
provas que dá existencia legal ao sujeito 
migrante e a questão a ser examinada. 
Estatísticas e instrumentos legais são 
vistos como parte e base da solução do 
“problema migratório”, ao dar existencia 
positiva ao sujeito de direitos e movendo 
a proteção do imigrantes. Por vezes, 
vis lumbram-se os beneficios da 
judicialização na busca de direitos. 

Os comitês e foruns diversificados 
parecem buscar fortalecer uma rede de 
organizações capazes de chamar a atenção 
da sociedade civil e do poder público para 
o tema da imigração, em que pese 
discursos hegemónicos estabelecerem 

rápidamente zonas de sombra e invisibili-
dade para fenómenos que não são 
tratados senão forem alçados a noção de 
“urgencia”. Todos esses instrumentos 
práticos parecem nutrir de informações a 
rede de interlocutores, formatando as 
maneiras privilegiadas de  estabelecer 
interlocução com o poder público. 
Considero que o movimento desses 
atores, ampliando a rede de interlocuto-
res sobre imigrações, consiste em uma 
novidade no que tange a visibilização da 
imigração no cenário brasileiro e as 
noções de direitos humanos, diversas e 
por vezes bastante subsidiadas por 
documentos internacionais em perspecti-
vas jurídicas, forma um repertorio 
comum que estabelece e conecta 
diferentes atores sociais. 

De fato, há muito mais a indagar. Há 
algo de novo nesse horizonte que é a 
necessidade de examinar o investimento 
das ONGs de confissão religiosa que, de 
longa data, atuam no debate sobre 
imigração, refúgio e tráfico de pessoas. 
Elas parecem ter percebido, muito 
recentemente, que sua capacidade de 
acolhimento de pessoas imigrantes e de 
intervenção na política pública não 
conseguiria localmente sustentar a ajuda 
humanitária, se não houvesse uma 
participação efetiva do poder público, 
assumindo casas de imigrantes em lugares 
limítrofes, ou encaminando. Trata-se de 
indagar sobre esse movimiento nacional 
ou internacional das congregações 
religiosas com relação a atuação estatal 
diante do tema das migrações.

A expansão de comitês e foruns 
diversificados parecem movimentar 
arenas de decisão que estavam restritas a 
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agentes estatais e dos setores administra-
tivos que gestionavam a política 
migratória. O movimento desses atores 
consiste sim uma novidade no que tange a 
visibilização da imigração no cenário 
brasileiro e, como sugestão, mereceria um 
acompanhamento crítico sobre seus 
desdobramentos e impactos, especial-
mente no momento em que buscam 
intervir na reformulação da lei do 
estrangeiro de 1980, ainda em vigor.
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