
MÓDULO 1
MIGRAÇÃO: O BRASIL 

EM MOVIMENTO



Sejam muito bem-vindas e bem-vindos à formação virtual EDUMIGRA – Formação de 
Professores(as) para a Garantia do Direito à Educação de Crianças e Adolescentes Refugiados 
e Migrantes!

Neste primeiro módulo, vamos nos aproximar de um tema constante na história da humanidade: 
o movimento de pessoas pelo mundo, ou seja, a migração.

Em 2020, a estimativa do número de pessoas que residiam fora do seu país de origem chegou à 
marca dos 281 milhões e o número de pessoas que foram forçadas a deixar o seu país, 34 milhões1.

Para além dos números, se refletirmos sobre a nossa realidade, certamente nos deparamos com 
amigos, familiares – ou muitos de nós – que migraram ou irão migrar para outro país, ou para outro 
estado ou cidade brasileira. Em comum entre os que partem, há o desejo da busca de novos horizontes, 
desde proteger a própria vida das mais diversas violências a responder a uma inquietude pessoal.

Afinal, quem (não) é migrante?

As migrações possibilitam a troca e o diálogo entre pessoas e povos de origens diversas, constroem 
pontes entre línguas e diferentes formas de viver, enriquecem nosso repertório de saberes e afetos.

Por essa amplitude de possibilidades, nesta formação, partimos da premissa de que toda 
pessoa deve ter a possibilidade de escolher seus caminhos e destinos, por isso a migração 
deve ser entendida como um direito humano.

Será que existe migrante “ilegal”?

     As pessoas migrantes devem ter seus direitos garantidos no Brasil?

Neste módulo introdutório, a proposta é discutir conceitos que permeiam o movimento de 
pessoas pelo mundo, conhecer alguns marcos normativos e a realidade das migrações 
internacionais no contexto brasileiro, principalmente na região amazônica.

Vamos começar?

1  United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2020). International Migration 2020 
Highlights (ST/ESA/SER.A/452). p. 1.
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1.1 ABERTURA

Viajar! Perder países!

Ser outro constantemente,

Por a alma não ter raízes

De viver de ser somente!

Não pertencer nem a mim!

Ir em frente, ir a seguir

A ausência de ter um fim,

E a ânsia de o conseguir!

Viajar assim é viagem

Mas faço-o sem ter de meu 

Mais que o sonho da passagem.

O resto é só terra e céu.

(Fernando Pessoa)

Cáritas e OIM
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1.2 HISTÓRIAS EM MOVIMENTO

São muitas as histórias de pessoas que se movimentam pelo mundo. Escolhemos quatro delas 
para iniciar o nosso contato com essa realidade.

Gosto de viajar porque você vê diferenças em coisas pequenas do 
dia a dia. Aqui, por exemplo, tem muita coisa escrita em caixa alta 
nas placas. E parece que existe uma luta constante entre a calçada 
e as árvores.

Julian Jordan nasceu nos Estados Unidos, mas reside no Brasil desde 2013, trabalhando como 
estrategista de dados. Na busca por um novo país, pesou um fator de identidade: escolheu o 
Brasil pela história do povo negro. De lá para cá, evoluiu no domínio do português, ao ponto de 
dar aulas, gravar um podcast e escrever uma peça de stand-up comedy no novo idioma. A mãe 
de Julian é jamaicana, e já pôde provar feijoada aqui no Brasil2.

Eu não sabia falar nada em japonês. Na verdade, eu sou uma 
descendente que eu não sabia da cultura.

Janice Satico, brasileira, descendente de japoneses, saiu pela primeira vez da sua cidade natal e 
do Brasil para uma longa viagem até Hamamatsu, no Japão, com 23 anos, motivada a encontrar 
oportunidades de trabalho. Contou com o apoio das tias que já haviam migrado para o país. A 
ideia inicial era juntar dinheiro para comprar uma perua e retornar para seguir com o negócio da 
família, que trabalhava em feiras livres. Seu filho, a princípio, permaneceu no Brasil e com três 
anos de idade foi viver também no Japão. Mesmo sem saber falar a língua japonesa, ela logo 
começou a trabalhar em uma fábrica. Janice tentou voltar a viver no Brasil em duas ocasiões 
ao longo de dois anos, mas resolveu residir no Japão, onde permanece há quase três décadas3.

2 https://arte.folha.uol.com.br/mundo/2019/imigrantes-sp/imigrante/julian-jordan/

3  http://museudaimigracao.org.br/es/blog/migracoes-em-debate/mobilidade-humana-e-coronavirus-eu-sempre-me-sinto-
acampando-aqui
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Deixei toda a minha família para trás, mas serei um grande mágico 
um dia e poderei ajudá-los.

Ricardo, jovem de 18 anos, deixou a Venezuela em busca de melhores condições de vida, uma 
fonte de renda para ajudar a família e, sobretudo, realizar o seu grande sonho: ser um mágico 
profissional. Ao chegar ao Brasil, dormiu na rua por dois meses até ser incluído no programa 
de interiorização do governo federal, por meio do qual ele chegou a Curitiba (PR), onde hoje 
vive e estuda4.

Assista ao depoimento de Ricardo clicando aqui

Vim nessa busca que nem sabia o que era, mas [sabia] que me 
movimentava.

Cafira Foz, nascida no Ceará e criada pelos avós maternos no estado do Piauí, mora em 
São Paulo. Na cidade conheceu seu marido e aos 30 anos se descobriu cozinheira. Em 
sociedade, os dois abriram um restaurante com o cardápio voltado às receitas sertanejas 
trazidas do Piauí – dentre paçocas de carne de sol, farinha de mandioca e baião de dois 
– que Cafira aprendeu com sua avó e que tinha o desejo de poder compartilhar na nova 
cidade que escolheu como residência. A equipe do seu restaurante é formada por mulheres 
de diferentes estados do Brasil5.

ENTENDENDO MELHOR
As histórias de Julien, Janice, Ricardo e Cafira nos permitem perceber diferentes faces de 
pessoas que se movimentam pelo mundo. Em comum, além de alguns países e cidades de 
destino, essas pessoas carregam a busca por mudanças. Nas palavras de Warsan Shire, 
poeta de pai e mãe somalis, nascida no Quênia e hoje residente nos Estados Unidos: 
“você só sai de casa quando a casa não te deixa ficar”6. Nas experiências relatadas, 
observamos a busca de trabalho e recursos financeiros – seja para comprar uma perua ou 
enviar dinheiro para a família que ficou no seu país de origem –, a busca do contato com 
uma nova língua e cultura e a busca por respostas para as inquietudes pessoais. Muitas 
vezes, um primeiro movimento migratório leva a outro(s). Nesse processo, os migrantes 
se deparam com separações familiares, mas também encontros e a construção de novas 
redes e afetos. A chegada em um novo local traz mudanças e desafios, assim como o 
reencontro e a releitura da sua bagagem cultural.

4 https://www.gov.br/acolhida/depoimentos/

5 https://vejasp.abril.com.br/cidades/capa-migrantes-nordestinos-sao-paulo/

6  Warsan Shire, poema “Casa”, tradução de Tomaz Amorim Izabel. https://traducaoliteraria.wordpress.com/2015/09/02/casa-
de-warsan-shire/
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1.3  SAIBA A DIFERENÇA: MIGRANTE, IMIGRANTE, 
EMIGRANTE 

A partir das histórias relatadas, observamos o movimento de pessoas pelo mundo, ultrapassando 
ou não fronteiras internacionais. Mas como podemos classificar o movimento de Julian, Janice, 
Ricardo e Cafira? O que é migração? Emigração? Imigração?

De partida, podemos ressaltar que todas essas pessoas são migrantes, independentemente da 
nacionalidade, do gênero, da idade e das motivações que levaram ao deslocamento.

Migração: movimento de pessoas, grupos ou povos de um lugar para outro.  
Migrante é, pois, toda a pessoa que se transfere de seu lugar habitual, de sua 
residência comum para outro lugar, região ou país. É um termo frequentemente 
usado para definir as migrações em geral, tanto de entrada quanto de saída 
de um país, região ou lugar, não obstante existam termos específicos para 
a entrada de migrantes – Imigração – e para a saída – Emigração. É comum, 
também, falar em “migrações internas”, referindo-se aos migrantes que 
se movem dentro do país, e “migrações internacionais”, referindo-se aos 
movimentos de migrantes entre países, além de suas fronteiras7.

O termo migrante é amplo e abrangente. Em alguns casos, ele pode receber prefixos – “i” 
e “e” – que dizem respeito ao ponto de vista do Estado no qual a pessoa ingressa ou do 
qual ela sai. No entanto, como estamos falando de uma mesma pessoa que sai de um país 
e chega em outro, podemos utilizar também o termo migração internacional ou migrante 
internacional, adotando a perspectiva da pessoa que se movimenta.

Emigração: movimento de saída de pessoas ou grupos humanos de uma 
região ou de um país, para estabelecer-se em outro, em caráter definitivo ou 
por período de tempo relativamente longo. Emigrar significa, pois, deixar um 
país para ir estabelecer-se em outro. Por emigrante entende-se a pessoa que 
deixa sua pátria e passa a residir em outro país. As regiões ou países fortemente 
marcados por emigração são também chamados países ou regiões de origem 
dos migrantes e, em certas circunstâncias, países de expulsão de migrantes8.

Observando o conceito de emigração, que inclui a saída de uma pessoa de um país para a 
permanência em outro, ultrapassando, portanto, fronteiras internacionais, podemos indicar que 
Ricardo é um emigrante na Venezuela, assim como Julian é uma emigrante nos Estados Unidos 
e Janice é uma emigrante no Brasil. Ou seja, os três deixaram o seu país de origem para residir 
em outro.

Observando o conceito de imigração, que inclui a entrada de uma pessoa nacional de um país 
em outro país de destino, ultrapassando, da mesma forma, fronteiras internacionais, podemos 
indicar que Ricardo e Julian são imigrantes no Brasil, assim como Janice é uma imigrante no 
Japão. Ou seja, os três vieram de outros países.

7  Glossário, elaborado pelo Instituto Migrações e Direitos Humanos. Disponível em https://www.migrante.org.br/imdh/glossario/

8  Glossário, elaborado pelo Instituto Migrações e Direitos Humanos. Disponível em https://www.migrante.org.br/imdh/glossario/
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Imigração: movimento de pessoas ou de grupos humanos, provenientes de 
outras áreas, que entram em determinado país, com o intuito de permanecer 
definitivamente ou por período de tempo relativamente longo. Quando o 
fator de expulsão é criado por pressões políticas, perseguições religiosas, 
discriminações raciais, violação de direitos, torna-se importante ao imigrante 
encontrar o necessário clima de liberdade, segurança, de ausência de 
preconceitos e de melhores condições de vida. Literalmente, imigrar significa 
entrar num país estrangeiro para nele viver. Imigrante é o indivíduo que, 
deslocando-se de onde residia, ingressou em outra região, cidade ou país 
diferente do de sua nacionalidade, ali estabelecendo sua residência habitual, 
em definitivo ou por período relativamente longo9.

Mas e a Cafira? Como podemos classificar o seu movimento, já que ela não ultrapassou 
nenhuma fronteira internacional e permaneceu no Brasil, ainda que em um estado diferente? 
Cafira pode ser classificada, portanto, como uma migrante interna. Já que saiu de um estado 
para outro no Brasil, de Piauí para São Paulo.

Migração interna: circulação de pessoas de um estado ou de uma região 
do país para outra, com a finalidade ou o efeito de fixar nova residência. Este 
tipo de migração pode ser temporário ou permanente. O migrante interno 
desloca-se, mas permanece dentro do seu país de origem (por exemplo, 
migração de zonas rurais para zonas urbanas)10.

9  Glossário, elaborado pelo Instituto Migrações e Direitos Humanos. Disponível em https://www.migrante.org.br/imdh/glossario/

10  Organização Internacional para as Migrações (OIM). Direito Internacional da Migração: Glossário sobre Migrações. Genebra: 
Organização Internacional para as Migrações, 2010. p. 41-42.
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Pensando nos conceitos apresentados, e na sua realidade, voltamos à pergunta inicial: 

Afinal, quem (não) é migrante?

  DICA

Para conferir conceitos relativos à migração traduzidos em espanhol, inglês e francês, 
acesse o Glossário Multilíngue sobre Migração e Refúgio da Universidade de Brasília.
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1.4  CHEGADAS E DESPEDIDAS

“Encontros e despedidas” (Milton Nascimento/Fernando Brant)

Mande notícias 

Do mundo de lá 

Diz quem fica 

Me dê um abraço 

Venha me apertar 

Tô chegando... 

Coisa que gosto é poder partir

Sem ter planos 

Melhor ainda é poder voltar

Quando quero...

Todos os dias é um vai-e-vem

A vida se repete na estação

Tem gente que chega pra ficar

Tem gente que vai 

Pra nunca mais...

Tem gente que vem e quer 
voltar

Tem gente que vai, quer ficar

Tem gente que veio só olhar

Tem gente a sorrir e a chorar

E assim chegar e partir...

São só dois lados 

Da mesma viagem 

O trem que chega 

É o mesmo trem 

Da partida...

A hora do encontro 

É também, despedida 

A plataforma dessa estação

É a vida desse meu lugar

É a vida desse meu lugar

É a vida...

A hora do encontro 

É também, despedida 

A plataforma dessa estação

É a vida desse meu lugar

É a vida desse meu lugar

É a vida...

Bruno Mancinelle/ Cáritas e OIM
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1.5  CHEGADAS E DESPEDIDAS:  
POR QUE AS PESSOAS MIGRAM?

Como pudemos observar, as migrações podem ocorrer por inúmeros motivos e ter diferentes 
características. A mobilidade pode ser temporária ou definitiva, individual ou coletiva, interna 
ou internacional, por vontade própria ou por necessidade.

Não existe um padrão, cada pessoa reage de um jeito ao migrar: muitas partem com a resolução 
de voltar, outras rapidamente cortam relações com amigos e familiares que ficaram para trás, 
muitas limitam a comunicação ao envio de dinheiro, outras se valem das diferentes plataformas 
hoje existentes para manter um contato frequente com o país de origem e há, ainda, aquelas 
que não resistem à saudade, mudam os rumos do projeto migratório e retornam.

Um ponto em comum de todos os processos é a busca por:

 • Novas oportunidades de emprego ou de estudo.

 • Melhores condições de vida. 

 • Tratamentos de saúde. 

 • Novas experiências. 

 • Autonomia em relação aos familiares.

 •  Proteção diante de desastres naturais (tais como terremotos, furacões, inundações 
e erupções vulcânicas), mudanças climáticas, guerras, fome e perseguição política, 
religiosa, étnica ou devido à orientação sexual. 
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Mas será que vivemos em um tempo de livre circulação de pessoas pelo mundo? 

Será que todas as pessoas se movimentam sob as mesmas condições e recebem a 
mesma acolhida?

Infelizmente, não.

Por um lado, a mobilidade humana é facilitada por uma série de fatores, como a tecnologia 
responsável pela diminuição de custos e a rapidez dos meios de transportes e de comunicação, 
que nos permitem ter acesso a diferentes partes do mundo, assim como conhecer países e 
culturas distantes. O que, sem dúvida, pode estimular nossas aspirações, vontades e direcionar 
nossas escolhas de mudanças. 

Por outro lado, nem todas as pessoas são bem-vindas e podem circular pelo mundo da forma 
como desejam. Se, em muitas situações, a circulação de bens, serviços e recursos parece 
facilitada no contexto contemporâneo, o mesmo não pode ser afirmado sobre o trânsito de 
pessoas. Isso porque testemunhamos cotidianamente a construção de muros que separam 
pessoas e países e a vigência de leis migratórias cada vez mais restritivas e seletivas, que 
impedem a entrada e a permanência de determinadas pessoas em certos territórios. 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Em migrações de crise,  crianças  e adolescentes migrantes sentem diferentes impactos 
negativos. Sofrem com a mudança brusca de realidade social, a perda de laços afetivos, a 
dissolução da rotina, a fragmentação familiar e a adaptação no novo país. Além dos desafios 
sociais, econômicos e psicológicos inerentes ao processo migratório, as  crianças  ainda 
enfrentam um conjunto de dificuldades na retomada da escolarização: o aprendizado 
de um novo idioma, barreiras burocráticas no procedimento de matrícula nas escolas e 
práticas de xenofobia por parte de estudantes brasileiros.

Crianças e adolescentes podem partir por conta 
própria do país de origem ou podem acabar 
se separando dos pais durante o movimento 
migratório, chegando desacompanhados no país 
de destino. No Brasil, crianças e adolescentes são 
acolhidos em abrigos específicos e participam 
de programas socioeducativos.

Brasil: Crianças e adolescentes 
venezuelanos fogem sozinhos para o 
Brasil – Human Rights Watch

UNICEF lança programa de rádio para 
crianças migrantes e refugiadas – Unicef
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1.6  MIGRAR É UM DIREITO HUMANO

Todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, 
reconhecido como pessoa perante a lei. 

(Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo VI)

Como afirmamos no início deste módulo, partimos da premissa de que toda pessoa deve ter 
a possibilidade de escolher seu destino, por isso a migração deve ser entendida como 
um direito humano. Assim, trilharemos, ao longo desta nossa jornada formativa, um caminho 
que se opõe ao predomínio de muros e legislações seletivas.

Considerando o questionamento anterior – será que existe migrante ilegal? – convidamos 
vocês a refletir sobre o que vem à nossa mente quando falamos a palavra “ilegal” ou 
caracterizamos uma pessoa como “ilegal”.

De uns tempos para cá, passou a ser cada vez mais frequente a publicação de notícias 
relacionando determinadas pessoas migrantes ao termo ilegal. No nosso imaginário, essa 
palavra remete à ideia de crime.

Essa adjetivação faz com que o migrante seja visto cada vez mais como um criminoso, o que 
contribui para a construção de uma imagem da pessoa migrante como inimiga, uma suposta 
ameaça aos estados de destino e suas populações. A palavra “ilegal”, carregada de significados 
negativos, é um dos efeitos colaterais das legislações migratórias restritivas e da construção 
de muros em fronteiras. Tais medidas de aversão ao movimento migratório suscitam a 
criminalização do movimento de pessoas, a negação ao acolhimento de migrantes e, no limite, 
o surgimento de discursos de xenofobia. 

Xenofobia é um sentimento de aversão aos estrangeiros, de desconfiança, 
medo e antipatia pelo que vem de fora, que se manifesta em atitudes 
discriminatórias e violentas contra os migrantes internacionais.
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É importante ter em mente que nenhuma pessoa pode ser considerada ilegal. 

No Brasil, o não cumprimento dos procedimentos de regularização migratória não caracteriza 
crime, mas sim uma infração administrativa.

Por isso, não se deve usar o termo “ilegal” relacionado a uma pessoa migrante pelo fato de ela 
não estar em situação migratória regular. O correto é o uso de “migrante em situação irregular” 
ou “migrante sem documentação”.

“Crise migratória” é outro termo que aparece frequentemente no noticiário, referindo-se 
à chegada de migrantes como eventos que trazem caos e desestabilização, ameaçando os 
países de destino. O uso do termo “migrações de crise” parece mais adequado para os casos de 
fluxos massivos e constantes de pessoas de um lugar para outro, que fogem da escassez, dos 
conflitos armados e de problemas socioambientais de grandes proporções. O uso deste termo 
evita que os migrantes sejam vistos como motivadores de uma crise, e lança luz nos fatores 
que geraram a expulsão do local de origem11. 

Há que refletir, ainda, quem são os destinatários das políticas e discursos que criminalizam a 
migração e classificam determinadas pessoas migrantes como “ilegais”. 

Assim, muitos migrantes sofrem com o racismo, a xenofobia e outras formas de 
discriminação. Isso acontece principalmente se forem pobres ou sem muito estudo. A questão 
étnica, racial e religiosa também incide sobre isso: pessoas negras, asiáticas, indígenas e/ou 
muçulmanas são alvo mais frequente de preconceito. Esses migrantes são estigmatizados 
como sujos, arruaceiros e preguiçosos. Assim, são vistos com desconfiança e de forma 
estereotipada. Acabam recebendo a culpa por todo tipo de problema que possa aparecer: 
crises econômicas, desemprego e aumento da criminalidade. Por isso, comumente são 
criminalizados e podem se tornar vítimas de abuso por parte de autoridades locais.

11  MOREIRA, Julia Bertino; BORBA, Janine Hadassa Oliveira Marques de. Invertendo o enfoque das “crises migratórias” para as 
“migrações de crise”. R. bras. Est. Pop., v.38, 1-20, e0137, 2021. p. 2-3.
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1.7  MARCOS NORMATIVOS NA GARANTIA DE 
DIREITOS À POPULAÇÃO MIGRANTE NO BRASIL

Superada a questão de terminologia, é importante enfatizar que todas as pessoas que migram 
seguem sendo titulares de direitos humanos. São direitos que não se perdem ao atravessar 
uma fronteira internacional, porque são inerentes a cada indivíduo. 

Retomamos, então, a pergunta que lançamos no início do módulo: as pessoas migrantes 
devem ter seus direitos garantidos no Brasil?

A Constituição Federal brasileira não deixa dúvidas de que “todos são iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 
País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade” 
(artigo 5º).

A Lei de Migração brasileira12 também estabelece que a política migratória no país terá 
como base:

“o repúdio e prevenção à xenofobia, ao racismo e a quaisquer formas de 
discriminação, a não criminalização da migração, o acesso igualitário e livre do 
migrante a serviços, programas e benefícios sociais, bens públicos, educação, 
assistência jurídica integral pública, trabalho, moradia, serviço bancário e 
seguridade social.”

12  Aprovada no dia 24 de maio de 2017, a Lei de Migração (Lei nº 13.445/2017) entrou em vigor em 21 de novembro do mesmo 
ano e substituiu o Estatuto do Estrangeiro, elaborado no contexto da ditadura militar, cuja ênfase era a segurança nacional. O 
documento considerava determinados perfis de imigrantes como ameaças à ordem pública.

  A Lei de Migração, então, previa melhorias no tratamento à população migrante, já que seus dispositivos se orientam pelo 
princípio da migração como um direito humano. Entretanto, o Decreto nº 9.199/2017, assinado pelo então presidente Michel 
Temer e que regulamentou essa lei, foi visto com ressalvas pelas organizações da sociedade civil que lidam com a temática. 
De acordo com elas, o documento pode resultar em retrocessos da política migratória do Estado brasileiro, seja por deixar 
procedimentos migratórios indefinidos, seja por torná-los contraditórios aos princípios da Lei.

  Um dos tópicos mais críticos se refere aos vistos e autorizações de residência para fins de acolhida humanitária. Até 2021, esse 
ponto só havia sido regulamentado para os casos específicos dos haitianos e dos sírios, deixando desamparados os imigrantes 
de outras nacionalidades que poderiam se beneficiar desse direito. Além disso, o Decreto prevê a possibilidade de prisão do 
imigrante em situação irregular, o que contraria a própria Lei de Migração, que diz que ninguém será privado de sua liberdade 
por razões migratórias, exceto em casos previstos no mesmo dispositivo.
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Merece destaque o fato de que a migração e o desenvolvimento humano no local de origem 
são considerados direitos inalienáveis de todas as pessoas (artigo 3º).

Direitos sociais, como saúde e educação, são estendidos a todos os imigrantes, 
independentemente da sua situação migratória, porque tem caráter universal. Eles são 
garantidos na Constituição Federal, em tratados internacionais ratificados pelo Brasil e em 
outros documentos mais específicos, como o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB).

REGULARIZAÇÃO MIGRATÓRIA: UM LABIRINTO ADMINISTRATIVO?

No Brasil, diferentes órgãos têm responsabilidades de administrar o campo migratório, 
entre eles o Ministério das Relações Exteriores e suas repartições no Brasil e no exterior, o 
Ministério da Justiça e Segurança Pública, a Secretaria Nacional de Justiça, o Departamento 
de Migrações (DEMIG), a Polícia Federal, a Coordenação-Geral de Imigração Laboral, o 
Conselho Nacional de Imigração (CNIg) e o Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE).   

Em relação à legislação, além da Lei de Migração e da Lei de Refúgio brasileiras, são 
publicadas frequentemente resoluções normativas e portarias, que dispõem sobre 
diferentes aspectos da vida das pessoas que decidem ingressar e permanecer no Brasil.

 Próxima parada: o módulo 3 tem como tema o refúgio!

Neste campo, as mudanças de diretrizes são comuns e, muitas vezes, não é fácil acompanhar 
e entender os procedimentos migratórios necessários e as vias de regularização da 
sua condição no Brasil, ainda mais para pessoas que não falam a língua portuguesa e 
desconhecem a estrutura governamental brasileira ou onde encontrar informações válidas.  

Por isso, é fundamental o trabalho de organizações da sociedade civil dedicadas à garantia 
de direitos das pessoas em situação de mobilidade. A Organização Internacional para as 
Migrações e a Defensoria Pública da União elaboraram, em parceria, um mapeamento dessas 
organizações que prestam assistência jurídica de forma voluntária à população migrante no 
Brasil, por meio da qual é possível conhecer as principais demandas e dificuldades cotidianas 
enfrentadas pela população migrante em diferentes contextos brasileiros.

Conhecer e indicar espaços onde pessoas migrantes podem obter informações sobre seus 
direitos é um passo importante para uma postura de acolhimento!
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1.8  ENTRE O DESEJO E A NECESSIDADE: MIGRAÇÃO 
FORÇADA

Trouxemos tudo que tínhamos: as roupas do corpo [...] Temos casa 
própria, tínhamos trabalho, mas não havia comida. Um frango custava 
o salário de um mês.

Marieth Campos, Juan Francisco Nolasco Lanza e seus dois filhos chegaram ao Brasil pelo 
estado de Roraima. A família venezuelana, hoje residente em Porto Alegre em uma casa 
alugada, inicialmente foi acolhida em um abrigo. Juan trabalha em uma metalúrgica, com 
carteira assinada. Não pode exercer sua profissão, a advocacia, por não conseguir revalidar 
seu diploma no Brasil. Marieth, formada em gestão de recursos humanos, se encontra na 
mesma situação. O filho mais novo já está na escola. A família tem o desejo de voltar a viver na 
Venezuela, se houver mudanças na situação do país13.

Pra nós, quando aperta, a única saída é ir pras fazendas. Por exemplo, 
nós temos a mandioca, às vezes faz farinha e não vende. E aí, do que 
vamos viver? Tem que procurar uma apelação pra gente procurar 
uma solução mais rápida.14

Em Campos Lindos, município brasileiro do estado do Tocantins, observamos que a falta de 
condições de vida também faz com que pessoas saiam em busca de formas de sobrevivência. 
Lá, as comunidades enfrentam uma dura realidade com a intensificação do desmatamento, o 
emprego em grande escala de agrotóxicos, a proximidade dos monocultivos de soja e o conflito 
territorial que os projetos do agronegócio desencadearam na região. Pessoas que antes viviam 
das roças de subsistência, passaram a ter dificuldade de sobreviver a partir da sua produção na 
terra e são, muitas vezes, obrigadas a recorrer ao trabalho em condições degradantes oferecido 
pelos fazendeiros vizinhos.  

 Próxima parada: o módulo 4 refletirá sobre o trabalho e a migração!

Estes dois exemplos indicam que, em muitas situações, o movimento de pessoas pelo mundo 
se dá pelas severas dificuldades de sobrevivência no local de origem.

Migrante forçado: é assim chamado o que migra para um local que não o de 
sua  nacionalidade ou residência por causas alheias à sua vontade. A origem 
destas causas pode ser econômica, política, social, desastres naturais, busca 
de sobrevivência15.

A migração forçada, portanto, é o deslocamento compelido por fatores de risco à vida de um 
indivíduo ou de um grupo de pessoas. Esse movimento prescinde da livre e espontânea escolha 
do migrante, pois se coloca como alternativa a condições extremas. O fenômeno pode ter 

13  https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2019/04/conheca-as-historias-de-venezuelanos-que-migraram-para-o-brasil.shtml?-
origin=folha

14  Centro de Defesa da Vida e dos Direitos Humanos Carmen Bascarán - CDVDH/CB; Comissão Pastoral da Terra – CPT (Coord.). 
Entre idas e vindas: novas dinâmicas de migração para o trabalho escravo. São Paulo: Urutu-Branco, 2017. p. 44-45.

15 Glossário, Instituto Migrações e Direitos Humanos. Disponível em: https://www.migrante.org.br/imdh/glossario/
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diversos fatores, como perseguições, guerras, desastres naturais, fome e a falta de condições 
materiais para a sobrevivência.

Então, podemos dizer que essas pessoas são vítimas das circunstâncias?

É preciso ter cuidado com estereótipos e a tendência de estigmatizar essa população. Ainda 
que seja muito difícil a trajetória encarada por pessoas forçadas ao deslocamento, elas 
seguem sendo agentes ativas da sua história. Pessoas que deixam para trás uma realidade 
dramática não são vítimas e merecem nosso acolhimento e respeito nessa nova página de 
suas vidas no Brasil.

  PARA SABER MAIS

Conheça as histórias de venezuelanos que migraram para o Brasil - Por Flávia Mantovani, 
João Valadares, Paula Sperb e Fabiano Maisonnave | Folha de São Paulo | 3/4/19
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1.9  IDAS E VINDAS: ATUAIS FLUXOS MIGRATÓRIOS 
NO BRASIL

O Brasil e a população brasileira têm sua história marcada pela chegada e partida de pessoas 
de diferentes origens.

Mas qual é o cenário atual das migrações em nosso país?

O Brasil conta hoje com 1.027.251 migrantes internacionais em seu território, o que representa 
0,5% da população total. As mulheres migrantes representam 46% desse número16 e quase 
metade dessas pessoas é originária de outros países da América do Sul (44,4%)17. 

Esse movimento migratório intrarregional foi favorecido pelo fortalecimento da integração 
regional a partir dos Acordos sobre Residência para Nacionais dos Estados Partes do 
MERCOSUL, Bolívia e Chile, instrumentos que facilitam a livre circulação de pessoas entre 
Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Chile, Peru, Colômbia e Equador18. 

Mas são diversas as origens das pessoas que chegam ao Brasil e é importante destacar a 
presença de pessoas do Caribe, Ásia e África. Dois países merecem evidência em razão do 
número significativo de nacionais que ingressaram no Brasil: Haiti e Venezuela.

Entre 2010 e 2019, três regiões brasileiras se destacaram por receber migrantes internacionais: 

16  Portal de Datos Mundiales sobre la Migración <https://migrationdataportal.org/es/data?focus=profile&i=stock_
abs_&t=2020&cm49=76>. Acesso em: 30 mar. 2021.

17 Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Informe Migratorio Sudamericano, n. 3, marzo 2020. p. 1.

18 https://www.mercosur.int/pt-br/cidadaos/residir/
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a Região Sudeste com 44% dos registros, concentrados especialmente no estado de São 
Paulo, a Região Sul com 22% dos registros, distribuídos de forma equilibrada entre os estados 
do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e a Região Norte com 20% dos registros, 
concentrados nos estados de Roraima e Amazonas19.

Já o número de brasileiros residentes no exterior é bem superior e chega a 1.745.339, o que 
representa 0,8% da população total20. Os principais destinos estão na América do Norte, 
seguida da Europa, América do Sul e Ásia21. 

Como foi possível observar, o Brasil é um país de destino de migrantes internacionais de 
diferentes nacionalidades, mas é, sobretudo, o país de origem de migrantes brasileiros que vão 
buscar uma nova vida em outros países. Há, ainda, um número menos expressivo de pessoas 
que têm o Brasil como um país de trânsito antes de chegar ao seu destino final.

19 OBMigra. Resumo Executivo - Relatório Anual do OBMigra, 2020. p. 5.

20 Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Informe Migratorio Sudamericano, n. 3, marzo 2020. p. 1.

21  Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Tendencias Migratorias en América del Sur. In: Informe Migratorio 
Sudamericano, n. 1, 2017.
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1.10  AMAZÔNIA EM MOVIMENTO: BREVE PANORAMA 
SOBRE AS MIGRAÇÕES NA REGIÃO NORTE DO PAÍS

Mencionamos no tópico anterior que dois países merecem evidência em razão do número 
significativo de nacionais que ingressaram no Brasil: Haiti e Venezuela. Nos últimos anos, a 
região amazônica tem se destacado no cenário das migrações contemporâneas por ser a porta 
de entrada no país desses dois grandes movimentos migratórios recentes. No entanto, como 
veremos a seguir, não é de hoje que a Amazônia se mostra em movimento.

Período Pré-colonial e colonial

A ocupação e o movimento de sociedades originárias pela Amazônia marcam a história 
dessa região. A diversidade cultural da região era marcada pela presença de grupos nômades 
de caçadores-coletores e, ao mesmo tempo, de amplas aldeias de povos que praticavam 
agricultura, pesca, caça, criavam animais e realizavam comércio e viagens longas22.

O contato com os europeus, a partir da chegada de colonizadores espanhóis e sobretudo 
portugueses a partir do século 16, resultou na morte de parte significativa dessas populações 
originárias na Amazônia e a imposição do trabalho forçado.

A região passou a fornecer produtos primários para a Europa, como cacau, arroz, castanhas, 
cravo, canela e madeira, extraídos pela população originária, submetida à exploração na lavoura, 
nas atividades extrativistas e nas construções das vilas. Nesse mesmo período colonial, a região 
era também destino de pessoas de origem africana traficadas e escravizadas em território 
brasileiro. Ambas resistiam às condições desumanas impostas pelos colonos brancos.

Depois do predomínio do cacau e do arroz ao longo do século 18, a borracha ganha espaço 
e passa a ser o principal produto da economia da Amazônia e do Brasil a partir da segunda 
metade do século 19. 

Período republicano

O ciclo da borracha teve duas fases, ambas marcadas por um grande movimento migratório 
nordestino para a região. A primeira teve seu auge entre 1879 e 1912. Nos primeiros anos do 
século 20, a média de exportação anual do produto da Amazônia era de 34 mil toneladas. A 
população de Manaus passou de 10 mil pessoas em 1890, para 50 mil em 1900. Essa fase 
chegou ao fim com a perda do mercado mundial devido à concorrência das seringueiras no 
Sudeste Asiático. A segunda fase se deu durante a Segunda Guerra Mundial por causa da 
demanda das indústrias dos Estados Unidos. 

Entretanto, não foram somente migrantes nordestinos que chegaram à região atraídos pelo seu 
crescimento econômico. Entre 1900 e 1920, a migração internacional tornou-se numerosa e mais 
representativa. Em 1900, havia 7.709 migrantes internacionais residentes na Amazônia, que 
representavam 1,1% da população. Em 1920, este número passou para 39.723, representando 
2,9% da população. Somente entre 1908 e 1911, foi registrado o ingresso no país pelo porto 
de Belém (PA) de 19,5 mil migrantes internacionais, principalmente portugueses, espanhóis, 

22  Os cinco primeiros parágrafos deste tópico utilizam como referência: Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia 
(Imazon). A floresta habitada: história da ocupação humana na Amazônia. Disponível em: <https://imazon.org.br/a-floresta-
habitada-historia-da-ocupacao-humana-na-amazonia/>. Acesso em: 30 mar. 2021.
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ingleses, sírio-libaneses, franceses, alemães, italianos e estadunidenses23.

Antes da primeira fase do ciclo da borracha, a presença de migrantes internacionais na região, 
como mencionamos, já era representativa. Ressaltamos a chegada de judeus sefaraditas 
marroquinos a partir da segunda década do século 20, buscando fugir de perseguições e da 
fome24.

Migrantes japoneses chegaram principalmente a partir da década de 1930, para a cultura da 
juta, uma fibra têxtil de origem asiática. O estado do Amazonas concedia terras para que eles 
desenvolvessem alternativas agrícolas. Na década de 1940, passaram a migrar para o trabalho 
nas plantações de pimenta-do-reino25.

A população migrante internacional se estabelecia no campo, onde predominavam 
especialmente espanhóis e japoneses, mas também portugueses, italianos e franceses. Nas 
cidades, migrantes portugueses, espanhóis, sírio-libaneses, italianos, alemães e ingleses 
atuavam como médicos, engenheiros, arquitetos, músicos, escritores, padeiros, pedreiros, 
caixeiros e alfaiates26.

Nas últimas décadas, a partir de 1980 com uma intensificação na década de 2000, observa-
se a presença de peruanos nas cidades de Manaus e Boa Vista, que se estabeleceram e 
ocuparam áreas de trabalho como o comércio, a saúde, a educação e a gastronomia. Estão 
presentes também em cidades como Tabatinga e Benjamim Constant, na fronteira com o Peru, 
e Pacaraima, na fronteira com a Venezuela. Parte significativa daqueles que vivem na Amazônia 
brasileira tem como origem a Amazônia peruana e chegam por meio da malha fluvial, que liga 
os dois países; outros vêm de Lima, a capital do Peru, e de cidades como Yurimaguas27. 

23  SANTOS, Roberto. História Econômica da Amazônia (1800 – 1920). São Paulo: T. A. Queiroz, 1980 apud. STAEVIE, Pedro 
Marcelo. Imigração estrangeira, economia e mercado de trabalho na Amazônia brasileira entre o final do século XIX e início do 
século XX, Resgate - Rev. Interdiscip. Cult., Campinas, v. 26, n. 1 [35], p. 153-172, jan./jun. 2018. p. 157-158.

24  STAEVIE, Pedro Marcelo. Imigração estrangeira, economia e mercado de trabalho na Amazônia brasileira entre o final do século 
XIX e início do século XX, Resgate - Rev. Interdiscip. Cult., Campinas, v. 26, n. 1 [35], p. 153-172, jan./jun. 2018. p. 158.

25  Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon). A floresta habitada: história da ocupação humana na Amazônia. 
Disponível em: <https://imazon.org.br/a-floresta-habitada-historia-da-ocupacao-humana-na-amazonia/>. Acesso em: 30 mar. 
2021.

26  STAEVIE, Pedro Marcelo. Imigração estrangeira, economia e mercado de trabalho na Amazônia brasileira entre o final do 
século XIX e início do século XX, Resgate - Rev. Interdiscip. Cult., Campinas, v. 26, n. 1 [35], p. 153-172, jan./jun. 2018. p. 170.

27  SILVA, Sidney Antonio da. Peruanos em Manaus, Boa Vista e Pacaraima: trajetórias e processos identitários. In: SILVA, Sidney 
Antonio da (Org.). Migrações na Pan-Amazônia. 1ed. São Paulo: Hucitec, 2012, v. 1, p. 258-274. p. 258-259, 261.
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A partir de 2010, nota-se a presença de haitianos nas fronteiras amazônicas (e, em menor 
número, outros grupos como os senegaleses), o que surpreendeu o Estado brasileiro e trouxe 
desafios, tanto na questão da definição do estatuto jurídico das pessoas que chegavam sem visto 
de entrada, como na questão do acolhimento digno sob um contexto de ausência de condições 
estruturais e econômicas. Ainda que a sociedade civil tenha exercido um papel importante na 
acolhida dessa população, o Estado demorou para tomar medidas, o que provocou uma crise 
humanitária até então incomum nas fronteiras brasileiras: em Tabatinga, no final do ano de 
2011, e mais tarde em Brasiléia, no início do ano de 201328.

Alguns anos depois, a partir de 2015, a região amazônica passou a receber um número 
crescente de venezuelanos. Estes também enfrentam dificuldades devido à falta de condições 
para seu acolhimento. Em 2018, é iniciada uma força-tarefa humanitária, a Operação 
Acolhida, executada e coordenada pelo Governo Federal com o apoio de agências da ONU 
e de organizações da sociedade civil para oferecer assistência emergencial aos migrantes e 
refugiados venezuelanos que entram no Brasil pela fronteira com Roraima. Em 2019, houve 
a instalação de um Posto de Triagem em Manaus29. Dados de outubro de 2020 indicam o 
número de 261.441 pessoas de origem venezuelana no Brasil30 e uma característica que 
deve ser destacada é a presença de indígenas migrantes como os Warao, os Pemón/
Taurepang e os Eñepa31.

28  SILVA, Sidney Antonio da. Fronteira amazônica: passagem obrigatória para haitianos? REMHU - Rev. Interdiscip. Mobil. Hum., 
Brasília, Ano XXIII, n. 44, p. 119-134, jan./jun. 2015. p. 119.

29 https://www.gov.br/casacivil/pt-br/acolhida

30 https://www.r4v.info/es/node/247

31  MOREIRA, Elaine; TORELLY, Marcelo (Coord.). Soluções duradouras para indígenas migrantes e refugiados no contexto do 
fluxo venezuelano no Brasil. Brasília: Organização Internacional para as Migrações (OIM), 2020.

Thiago Casteli/Repórter Brasil

30
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Finalmente, diante deste breve panorama sobre as migrações na Região Norte do país, o que 
fica evidente é a diversidade de pessoas que ocupam, circulam e constroem essa região do 
Brasil.
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1.11  PAPO RETO: SÍNTESE DOS PRINCIPAIS PONTOS 
DO MÓDULO

Ao longo deste primeiro módulo, nos aproximamos de conceitos essenciais no campo 
migratório e conhecemos um pouco do contexto da mobilidade humana no Brasil e na região 
amazônica. A partir dos relatos de Ricardo, Julian, Janice, Cafira, Marieth e Juan, observamos 
de perto o movimento de pessoas pelo mundo, ultrapassando ou não fronteiras internacionais. 
Percebemos que não existe um padrão, as migrações podem ocorrer por inúmeros motivos e ter 
diferentes características, mas um ponto comum que nos move é a busca de novos horizontes. 
Refletimos que todos nós estamos sujeitos a migrar em algum momento da nossa vida, seja 
de forma voluntária ou involuntária. Afinal, quem (não) é migrante? Indicamos que toda 
pessoa deve ter a possibilidade de escolher seus caminhos e destinos e, por isso, a migração 
deve ser entendida como um direito humano e que, portanto, nenhuma pessoa pode ser 
considerada ilegal. Enfatizamos que todas as pessoas que migram seguem sendo titulares de 
direitos humanos, já que estes são inerentes a todos nós e não se perdem quando atravessamos 
uma fronteira internacional. Finalmente, observamos que, com base na legislação brasileira, 
migrantes devem ter seus direitos garantidos no nosso país.
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1.12  MIGRAÇÃO EM SITUAÇÕES DE CRISE:  
A PANDEMIA DE COVID-19

Introduzimos nossa formação apresentando diferentes fatores que levam à mobilidade 
humana. No atual contexto, é inevitável refletir como a pandemia da covid-19, que atingiu 
todo o mundo sem uma estimativa para o seu fim, tem impacto no movimento de pessoas 
pelo mundo.

Fronteiras foram fechadas, voos cancelados, a população foi aconselhada a permanecer em 
casa e evitar aglomerações. Muitas pessoas não conseguiram voltar aos seus países de origem, 
outras não tiveram permissão para ingressar nos países de destino.

Neste contexto de implementação de medidas excepcionais, como fica a situação de migrantes 
sem documentos, diante da suspensão de atendimentos presenciais das instituições 
governamentais e dos processos de regularização migratória?

Como devemos lidar com as crescentes manifestações de xenofobia diante da presença de 
migrantes, que são equivocadamente taxados como culpados de problemas estruturais dos 
países que os recebem?

Estes são apenas exemplos dos desafios impostos por esta emergência sanitária, que impactou 
de forma drástica o movimento de pessoas pelo mundo e a garantia de direitos às populações 
migrantes.

No Brasil, o volume médio mensal de movimentos de entrada e saída pelas fronteiras era 
de quase 2,5 milhões em 2019. Nos meses de abril e maio de 2020, o número passou a ser 
de 90 mil, em junho e julho do mesmo ano, menos de 40 mil. Há que destacar, no entanto, 
quatro pontos: 
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 •  Os movimentos de turistas foram menos afetados do que os demais.

 •  A única categoria de migração que teve aumento (em quase 10 vezes) no período foi 
a saída de migrantes internacionais deportados, expulsos ou extraditados.

 •  A queda nos movimentos migratórios é mais acentuada na fronteira terrestre, 
sobretudo naquela com a Venezuela.

 •  A nacionalidade que apresentou maior redução de entrada foi a dos venezuelanos 
(-70%)32.

Essas informações reforçam a percepção de que as já existentes desigualdades enfrentadas 
nas fronteiras se acentuaram neste contexto de crise sanitária. 

Não deixe de acessar o projeto (I)mobilidade nas Américas que reflete as questões da 
mobilidade e do controle nas Américas durante a pandemia, mapeando respostas estatais, as 
situações de alerta que são enfrentadas pela população migrante e as respostas sociais em 
cada um dos espaços nacionais.

  PARA SABER MAIS

“Fiquei 3 dias comendo pão com água”: o drama dos migrantes africanos que não 
conseguem receber o auxílio do governo - Por Guilherme Soares Dias | Repórter Brasil | 
19/05/20

Mesmo com CPF regularizado e direito ao benefício, africanos relatam dificuldades para 
receber o auxílio de R$ 600 do governo. Grande parte costuma mandar dinheiro para a 
família na África, mas agora precisa de ajuda para sobreviver no Brasil

32 OBMigra. Resumo Executivo - Relatório Anual do OBMigra, 2020. p. 9.
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1.13  DESAFIO: EXERCÍCIOS DE APRENDIZAGEM

Exercício dos fatores de expulsão e de atração de migrantes

Refletindo sobre os fatores que impactam o movimento de pessoas pelo mundo, responda aos 
exercícios a seguir:

1)  Assinale a alternativa que compreende fatores de deslocamento associados exclusivamente 
à expulsão do local de origem

(     ) a)  Falta de boas escolas, desastres naturais e aprender outro idioma

(     ) b)  Violência, guerra e pobreza

(     ) c)  Novas oportunidades de emprego, relações familiares difíceis e relacionamento 
conjugal

(     ) d)  Perseguição étnica ou religiosa, novas oportunidades de estudo e rede de amigos e 
familiares

2)  Assinale a alternativa que compreende fatores de deslocamento associados exclusivamente 
à atração ao local de destino

(     ) a)  Desastres naturais, tratamento de saúde e rede de amigos e familiares

(     ) b)  Novas oportunidades de estudo, falta de boas escolas e violência

(     ) c)  Conhecer novos lugares, aprender outro idioma e novas oportunidades de emprego

(     ) d)  Falta de assistência de saúde, relações familiares difíceis e relacionamento conjugal

RESULTADOS

1. b)
2. c)
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1.14  ALÔ, ESCOLA! 

Diante de todo o conteúdo apresentado neste primeiro módulo e olhando sob a perspectiva da 
acolhida da população migrante nas escolas, cabe refletir: quem são as pessoas que estudam 
em nossa instituição e quais as suas origens? O que sabemos sobre esses países e estados e 
os movimentos migratórios que as/os fizeram chegar até o Brasil? Como conhecer e envolver 
famílias e estudantes migrantes? 

Compartilhamos aqui uma experiência escolar interessante realizada em Manaus durante o 
ano de 2019. O projeto Acolher para Todos Envolver e Aprender, idealizado pela diretora Lúcia 
Cristina Cortez de Barros Santos, uma das dez vencedoras do Prêmio Educador Nota 10, surge 
em um cenário de profunda desigualdade. A Escola Municipal Waldir Garcia está situada no 
bairro São Geraldo, uma comunidade de alta vulnerabilidade social, e dentre seus estudantes 
há um número significativo de migrantes haitianos e venezuelanos.

Após conhecer escolas públicas com projetos inovadores em São Paulo, a diretora passou a 
implementar uma gestão democrática, priorizando a construção de vínculos, o engajamento e 
o diálogo com todos os atores da comunidade escolar. 

Em uma das ações, chamada Temperos do Saber, familiares ensinam receitas típicas de seu 
país ou região e contam suas trajetórias pessoais, tornando realidade o engajamento, a troca 
de experiências e a valorização das diferentes culturas existentes na escola.

Diante do desafio da diversidade linguística, foram realizadas parcerias com a Secretaria 
Municipal de Educação e com o Consulado da Colômbia para um curso-piloto de espanhol para 
estudantes que não falam a língua. Foi estabelecida também uma parceria com a Igreja São 
Geraldo, que é próxima à escola e um local de apoio à população migrante. Lá é organizado 
um curso de português voltado às famílias migrantes e um professor haitiano voluntário ensina 
crioulo aos funcionários da escola. Há, ainda, um coral em crioulo desses mesmos funcionários, 
com apresentações na festa intercultural dos imigrantes.

Projeto Acolher para todos envolver e aprender

Professora Lúcia Cristina Cortez. Nidiacris Ribeiro/Trupe Filmes
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