MÓDULO 3
ACOLHIDA: DIREITOS E
DESAFIOS DAS PESSOAS
MIGRANTES NO BRASIL
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Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao módulo 3 da formação virtual EDUMIGRA Formação de Professores(as) para a Garantia do Direito à Educação de Crianças e Adolescentes
Refugiados e Migrantes.

Neste terceiro módulo, vamos nos aproximar de um tema que é central para as milhões de
pessoas em movimento pelo mundo e que pode ter impacto na decisão de escolher entre um
ou outro país de destino: a acolhida.
Afinal, quem migra busca guarida. As pessoas deixam para trás seus lares, amigos, família,
nutrindo expectativas de recomeços, anseios do encontro com o novo e, em muitas situações,
a esperança de superação das dificuldades enfrentadas em seu local de origem.
Mas o que é acolher migrantes?
O que diz a legislação brasileira sobre como acolher a população migrante?
A partir dessas duas questões provocadoras, a proposta deste módulo é refletir sobre o papel
das políticas públicas de educação, saúde, trabalho e assistência social na superação da
vulnerabilidade socioeconômica de migrantes que buscam o Brasil como novo lar.
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3.1

ABERTURA

Cáritas e OIM

No me llames extranjero

[…]No, no me llames extranjero.

porque haya nacido lejos

Traemos el mismo grito,

o porque tenga otro nombre la tierra

el mismo cansancio viejo

de donde vengo.

que viene arrastrando el ser humano
desde el fondo de los tiempos

[…]No me llames extranjero

cuando no existían fronteras […]

porque tu pan y tu fuego calman
mi hambre y mi frío

No me llames extranjero.

y me cobija tu techo.

Mírame bien a los ojos
mucho más allá del odio,

No me llames extranjero.

del egoísmo y el miedo,

Tu trigo es como mi trigo,

y verás que soy persona.

tu mano como la mía,
tu fuego como mi fuego,
y el hambre no avisa nunca,
vive cambiando de dueño.

“No puedo ser extranjero” (Rafel Amor y Alberto Cortez1)

1

http://www.educarueca.org/spip.php?article544
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3.2

HISTÓRIAS EM MOVIMENTO

São muitas as histórias que mostram como se dá a acolhida de pessoas migrantes nos países
de destino. Escolhemos quatro delas para iniciar o nosso contato com essa realidade.

Meu marido saiu para levar a menina na escola e [eles] nunca mais
apareceram.
Maria (nome fictício) fugiu do seu país de origem, Angola, por sofrer violência e perseguição
religiosa. Ela e o marido faziam parte do movimento religioso Luz do Mundo, combatido pelo
Estado angolano. Seu marido e a filha de dez anos desapareceram, sua casa de três quartos em
Luanda foi destruída, e ela e seu outro filho de sete anos se viram obrigados a se deslocar em
busca de proteção. Conhecidos a ajudaram a comprar passagens rapidamente para o Brasil,
país para o qual a fuga era possível. Já em terras brasileiras, foram acolhidos por uma casa de
passagem pública voltada a pessoas em situação de refúgio que, além da acolhida, proporciona
apoio psicológico e jurídico, aulas de português e encaminhamento a serviços públicos, como
saúde e educação. Lá, Maria descobriu que estava grávida do terceiro filho. Mesmo distante
de tudo o que até então conhecia, longe do restante da família e sem emprego, ela desabafa:
“Acho que nunca voltarei pra casa”2.

Viemos com uma mala cheia de roupas, mas trouxemos também
uma mochila cheia de sonhos, de esperança.
Yelitza Josefina Paredes é venezuelana, professora de biologia e construiu uma família com
seu marido e cinco filhos. Em busca de oportunidades, veio junto com um de seus filhos para
Pacaraima (RR), onde passou quatro meses em situação de rua, atuou como trabalhadora
doméstica e enviou remessas do que recebia para seu esposo e filhos que permaneceram em
Maturín, Venezuela. Por meio da Operação Acolhida – criada para receber pessoas de origem
venezuelana no Brasil – ela e o filho integraram o programa de interiorização e hoje vivem
no Rio de Janeiro. Yelitza nutre o desejo de um dia poder exercer sua formação e lecionar no
Brasil3.

Próxima parada: ainda neste módulo vamos conhecer mais a Operação Acolhida!

[A escolha] para mim era o primeiro país que eu conseguisse chegar
e permanecer em segurança.
Freddy Ngalula Lorenzo, da República Democrática do Congo, foi preso e torturado por
participar de uma manifestação política em seu país. Conseguiu fugir sem saber qual seria o
seu destino final. O destino foi o Brasil. Em São Paulo, viveu por um período em uma casa de

2	https://m.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/03/1747805-acho-que-nunca-voltarei-pra-casa-diz-angolana-que-se-refugiouem-sp.shtml?mobile
3

https://www.gov.br/acolhida/depoimentos/
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acolhida e, no princípio, teve dificuldades com a língua portuguesa4. Trabalhou na Central de
Apoio ao Trabalhador (CAT), realizando o encaminhamento profissional de pessoas migrantes,
e hoje é educador no Centro de Acolhida Especial para Mulheres Imigrantes (CAEMI), onde
atua no apoio à integração e adaptação de mulheres migrantes recém-chegadas. Neste vídeo,
Freddy fala sobre as dificuldades enfrentadas pela população refugiada no Brasil:

Eu tenho formação acadêmica como tradutora e já atuava
parcialmente como professora de idiomas na Síria.
Nour tem ascendência palestina e prefere não ter a identidade relevada para manter a segurança
da sua família. Ela se viu forçada a deixar a Síria em razão da guerra e chegou ao Brasil em 2015.
Reside em São Paulo e é integrante da organização Abraço Cultural, que oferece experiências
de trocas culturais por meio de aulas de idiomas com professoras e professores em situação
de refúgio. No Brasil, Nour é professora de inglês e árabe e também trabalha no Centro de
Referência e Atendimento para Imigrantes (CRAI)5, serviço público da Secretaria Municipal de
Direitos Humanos e Cidadania, da Prefeitura de São Paulo, que oferta apoio especializado e
multilíngue para migrantes, incluindo orientações sobre regularização migratória e acesso a
direitos e assistência social6.

4

https://www.youtube.com/watch?v=9BqCpCQOIv8

5	
https://brasil.un.org/pt-br/116549-palestina-deixa-territorio-de-guerra-para-ensinar-idiomas-e-ajudar-imigrantes-em-sao-paulo
6	Para mais informações sobre o CRAI: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_humanos/imigrantes_e_trabalho_decente/crai/
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ENTENDENDO MELHOR
As experiências de Maria, Yelitza, Freddy e Nour nos apresentam histórias de pessoas
que, por diferentes motivos, enxergaram o Brasil como o país de destino possível e que
acabaram tendo contato com a rede de acolhida brasileira, seja como beneficiárias e/ou
trabalhando como parte da equipe das instituições que constituem essa rede.
Nour e Freddy chegaram sozinhos. Já Maria veio com seu filho de sete anos e descobriu no
Brasil que estava grávida. Como observamos, esta situação reflete a realidade de muitas
mulheres que se deslocam acompanhadas apenas por seus filhos ainda pequenos e,
muitas vezes, grávidas.
Imagine-se no lugar de uma pessoa que teve que deixar o seu país, sozinha ou acompanhada
por uma criança, e que se encontra no país de destino longe de sua rede de apoio e com
parcos recursos financeiros. Como recomeçar a vida de uma forma digna?
Especialmente para a população migrante recém-chegada e em situação de vulnerabilidade
social, a existência de uma rede que oferte abrigo, apoio psicológico e jurídico, aulas da
língua local e o encaminhamento a serviços públicos, como saúde e educação, é essencial
para um recomeço em condições dignas.
Sendo mais de dois milhões de brasileiros residentes no exterior e imaginando que todos
nós poderemos algum dia ser parte deste grupo de pessoas que se movimentam pelo
mundo, como gostaríamos de ser acolhidos e como acolhemos as pessoas que
chegam ao Brasil?

Conheça a animação À espera: a vida de uma mulher de Angola em São Paulo
Ela nos apresenta uma personagem fictícia, Angelina, mas que tem sua história baseada
em fatos reais. Assim como a personagem, muitas mulheres angolanas chegam a São
Paulo com filhos pequenos e, muitas vezes, gestantes.
Por que deixam o seu país? Como e por que vêm ao Brasil? Quem são elas?
O vídeo convida a saber mais sobre a história de migração dessas mulheres.
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3.3	SAIBA A DIFERENÇA: ACOLHER, INTEGRAR E
REASSENTAR

A partir das histórias relatadas ao longo desta formação, observamos como é importante que
o país de destino tenha uma estrutura para acolher a população migrante e promover políticas
públicas de acolhimento e integração à sociedade.
Nesse sentido, há regiões no Brasil que apresentam uma crescente estrutura de acolhida à
população migrante. O país como um todo, no entanto, enfrenta desafios para acolher de forma
adequada as pessoas que aqui chegam.
Um levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indica uma
incipiente oferta de apoio governamental à população migrante e refugiada: das 3.876 cidades
onde há presença de migrantes, apenas 215, ou seja 5,5% do total, oferecem algum tipo de
serviço específico para essa população, como curso de português, atendimento multilíngue
nos serviços públicos, abrigo para acolhimento, centro de referência e apoio especializado,
formação e capacitação profissional7.
Desde o início deste módulo, observamos a menção a termos relacionados à noção de acolhida,
mas o que é acolher migrantes?
A acolhida pode ter diversos sentidos, a depender da situação e do contexto sociocultural.
No campo da rede de apoio à população migrante, o ato de acolher é comumente usado para
expressar a relação estabelecida entre o usuário e o profissional. Esta, no entanto, não se
limita à simples prestação de serviço, mas compreende também a constituição de uma relação
humanizada. Há, neste vínculo entre o usuário e o serviço prestado, uma necessária adequação
deste último às necessidades e à cultura do beneficiário do serviço8.
Profissionais da rede pública de diversas áreas (saúde, educação, assistência social, segurança
pública etc.) e de entidades da sociedade civil devem estar preparados para oferecer um
atendimento humanizado, tendo em mente que este é um elemento essencial para a eficiência
do atendimento à população migrante9.
7

https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/09/25/apenas-5percent-dos-municipios-com-presenca-de-imigrantes-erefugiados-no-brasil-oferecem-servicos-de-apoio-aponta-ibge.ghtml

8	Pedra J.B., Alline. Guia de Atendimento aos Migrantes, Refugiados, Vítimas de Tráfico de Pessoas e Brasileiros Retornados,
em situação de vulnerabilidade e em áreas de fronteira. Brasília: ICMPD (International Centre for Migration Policy
Development) & Ministério da Justiça e Cidadania, 2016. p. 36, 37.
9	Pedra J.B., Alline. Guia de Atendimento aos Migrantes, Refugiados, Vítimas de Tráfico de Pessoas e Brasileiros Retornados,
em situação de vulnerabilidade e em áreas de fronteira. Brasília: ICMPD (International Centre for Migration Policy
Development) & Ministério da Justiça e Cidadania, 2016. p. 37.
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INFÂNCIA MIGRANTE
Conheça o Manual de Escuta de Crianças e Adolescentes Migrantes, uma iniciativa da
Defensoria Pública da União (DPU), da Ação de Expertise UE Migração (MIEUX) no Brasil
e do Centro Internacional para o Desenvolvimento das Políticas Migratórias (ICMPD), que
apresenta informações sobre os conhecimentos e habilidades necessárias para conduzir
escutas efetivas e profissionais de crianças e adolescentes, assim como orientações sobre
como lidar com situações problemáticas durante esse tipo de procedimento.

Cabe enfatizar que há uma diferença entre acolher e prestar acolhimento. Acolher é
promover o atendimento de forma humanizada. Já prestar acolhimento é oferecer refúgio,
abrigo, amparo, proteção ou conforto físico10.
Em relação à existência de abrigos para acolhimento no Brasil, que são fundamentais para o
início do estabelecimento de migrantes em situação de vulnerabilidade, apenas 58 municípios
contam com essas estruturas. Dentre eles, estão Pacaraima (RR), Boa Vista (RR), Manaus (AM),
Porto Velho (RO), Cuiabá (MT), Campo Grande (MS), Foz do Iguaçu (PR) e São Paulo (SP)11.
Com a chegada de movimentos migratórios em diferentes estados brasileiros e a necessária
existência de uma rede que oferte abrigo e o encaminhamento a serviços públicos,
principalmente para a população migrante recém-chegada e em situação de vulnerabilidade

10	Pedra J.B., Alline. Guia de Atendimento aos Migrantes, Refugiados, Vítimas de Tráfico de Pessoas e Brasileiros Retornados,
em situação de vulnerabilidade e em áreas de fronteira. Brasília: ICMPD (International Centre for Migration Policy
Development) & Ministério da Justiça e Cidadania, 2016. p. 36
11	
https://censo2021.ibge.gov.br/2012-agencia-de-noticias/noticias/25516-apenas-5-5-dos-municipios-com-imigrantes-temservicos-focados-nessa-populacao.html
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social, é importante que as autoridades construam políticas públicas que deem conta desse
cenário atual.
Em vista disso, para efetivamente acolher a população migrante é preciso deixar de enxergá-la
como uma ameaça – seja à segurança, ao emprego ou à identidade cultural. Há também que
se deixar de entender a acolhida de migrantes como uma questão de medidas emergenciais e
torná-la parte constitutiva das políticas sociais brasileiras12.
Foi também muito mencionada ao longo deste módulo a palavra integração. Mas o que
significa integrar a população migrante e refugiada? O termo integração significa um
“processo bidirecional de adaptação mútua entre os migrantes e as sociedades em que
vivem, por meio do qual estes são incorporados à vida social, econômica, cultural e política da
comunidade receptora. Implica responsabilidades conjuntas para migrantes e comunidades e
incorpora outras noções relacionadas, como inclusão social [...]”13.
O já mencionado estudo do IBGE observou que um dos principais instrumentos para integração
de migrantes e refugiados é a sua união e articulação em associações. Estas estão presentes em
81 cidades e se concentram, sobretudo, na região Sul do país, que conta com 44 associações e
coletivos de pessoas migrantes e refugiadas, seguida das regiões Sudeste (23), Centro-Oeste
(6), Nordeste (5) e Norte (3)14.
No contexto das pessoas em situação de refúgio, a integração local requer plena inserção
jurídica, social, econômica e cultural no país de refúgio, além da garantia de direitos. Uma
pessoa refugiada é considerada plenamente integrada quando tem a residência permanente ou
a cidadania do país de refúgio, podendo acessar as políticas públicas disponíveis aos cidadãos
deste país15.
E quando não há uma integração local da pessoa em situação de refúgio? Nesse caso, pode ser
necessário o reassentamento do migrante em outro país. O reassentamento “é implementado
pela Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) para quem não pode voltar a seu país de
origem – por temor de perseguição ou situação de violência generalizada – e nem permanecer
no país de refúgio onde se encontra devido a problemas de segurança, integração local ou
falta de proteção legal e física. Nestes casos, o ACNUR procura a ajuda de terceiros países que
estejam dispostos a receber refugiados”16.

12	SILVA, Sidney Antônio da. Acolhida. In: CAVALCANTI, Leonardo et. Al. Dicionário crítico de migrações internacionais.
Brasília: Edu – Unb, 2017. p. 40.
13 Tradução livre: https://www.iom.int/key-migration-terms#Integration
14 https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/09/25/apenas-5percent-dos-municipios-com-presenca-de-imigrantes-e-refugiados-no-brasil-oferecem-servicos-de-apoio-aponta-ibge.ghtml
15	Acnur: Protegendo Refugiados no Brasil e no Mundo (2018). Disponível em: <https://www.acnur.org/portugues/wp-content/
uploads/2018/02/Protegendo-Refugiados-no-Brasil-e-no-Mundo_ACNUR-2018.pdf> p. 11.
16	Acnur: Protegendo Refugiados no Brasil e no Mundo (2018). Disponível em: <https://www.acnur.org/portugues/wp-content/
uploads/2018/02/Protegendo-Refugiados-no-Brasil-e-no-Mundo_ACNUR-2018.pdf> p. 11.
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3.4

A LÍNGUA: DE BARREIRA À PONTE

Cáritas e OIM

Como observamos ao longo desta formação, são muitas as barreiras que as pessoas migrantes
enfrentam ao sair de um país até ingressar e permanecer em um novo. Para muitas, como foi o
caso de Freddy, uma primeira e importante barreira é a diferença linguística.
Ao se colocar no lugar de alguém que não compreende a língua falada em um país, podemos
imaginar como questões cotidianas podem se tornar complexas. Como, por exemplo, pegar
um ônibus, saber indicar no restaurante qual prato deseja comer ou pedir uma informação
na rua.
Entretanto, além dos desafios em situações mais triviais, o desconhecimento da língua do país
de destino pode dificultar o acesso à informação acerca de direitos básicos e serviços que são
fundamentais para a pessoa migrante que acabou de chegar. Como encontrar uma escola para
os filhos e entender como se realiza a matrícula, explicar para a atendente do hospital o que
está sentindo ou mesmo se apresentar em uma entrevista de emprego e negociar as condições
do contrato de trabalho.
Diante disso, o aprendizado da língua local é um instrumento fundamental e estratégico para
a integração da pessoa migrante no país. Assim, as suas oportunidades de trabalho podem
ser ampliadas e a criação de vínculos com a população local e o acesso aos serviços públicos
são facilitados.
Apesar dessa relevância, a oferta de cursos de português voltados para a população migrante
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pelo poder público17, organizações não governamentais18, universidades ou igrejas19 ainda
é escassa. De acordo com o levantamento realizado pelo IBGE em 2018, somente em 48
municípios, distribuídos em 11 das 27 unidades da federação, há o ensino da língua portuguesa
a migrantes e refugiados. Apesar da concentração de migrantes nos estados do Amazonas,
Roraima, Rio de Janeiro e São Paulo, a maioria dos cursos ofertados está situada na região Sul,
especialmente em Santa Catarina20. Nesse estado existem 15 iniciativas de curso de português,
o que representa 31% do número total em todo o país.
CONFIRA

“Português para Migrantes e Refugiados”, uma iniciativa da Organização
Internacional para as Migrações (OIM) em parceria com a instituição de ensino
UniCesumar.
Inscrições: www.universoead.com.br/portugues-para-imigrantes
Português para jovens e adultos – experiências de educação para refugiados e
migrantes no Brasil.
Conheça a história de Vikttor, Joshua e Erick que começaram a aprender a língua portuguesa
já adultos no Brasil.
(UNESCO, 2020) https://www.youtube.com/watch?v=Mj6TsdyqT2E
Conheça o Glossário Multilíngue sobre Migração e Refúgio, que inclui uma lista de
conceitos e termos técnicos ligados à migração traduzidos em espanhol, inglês e
francês.

http://commir-241416.appspot.com/static/pages/pt_projeto.html

17 https://www.cetam.am.gov.br/parceria-entre-cetam-e-ong-garante-aulas-de-portugues-a-refugiados/
18	Conferir cursos oferecidos pela ONG Hermanitos em parceria com o Senac Amazonas: https://portalamazonia.com/noticias/
cidadania/ong-em-manuas-esta-com-vagas-abertas-para-cursos-de-capacitacao-gratuitos-para-venezuelanos
19	Conferir curso promovido pela igreja Chama Church: https://d.emtempo.com.br/economia-cursos/136626/imigrantes-podemfazer-curso-de-portugues-gratuito-em-manaus
20 https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/09/25/apenas-5percent-dos-municipios-com-presenca-de-imigrantes-e-refugiados-no-brasil-oferecem-servicos-de-apoio-aponta-ibge.ghtml
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3.5	DE BRAÇOS (NEM TÃO) ABERTOS: DIFICULDADES
DAS PESSOAS MIGRANTES NO ACESSO A DIREITOS
Ao chegar a um novo país, a pessoa que migra enfrenta uma série de providências necessárias
para a sua permanência no destino que a recebe: desde buscar informações sobre a regularização
migratória e encarar uma jornada de trâmites burocráticos, até encontrar abrigo, trabalho e
escola.
Mas o que diz a legislação brasileira sobre o acolhimento da população migrante?
Como afirmamos no módulo 1, a Constituição Federal brasileira afirma 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”21.
E a Lei de Migração vigente no Brasil estabelece que a política migratória deve ter como base a
promoção de entrada regular e de regularização documental, a acolhida humanitária, a inclusão
social, laboral e produtiva do migrante por meio de políticas públicas, 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 social22.

A legislação migratória brasileira declara, ainda, que serão assegurados à pessoa migrante,
sem discriminação em razão da nacionalidade e da condição migratória, o acesso a serviços
21 Constituição Federal, artigo 5º.
22 Lei de Migração, artigo 3º, V, VI, X e XI.
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públicos de saúde e de assistência social e à previdência social, o direito à educação pública e
a garantia de cumprimento de obrigações legais e contratuais trabalhistas e de aplicação das
normas de proteção ao trabalhador23.
A seguir, discorreremos sobre processos e desafios que pessoas migrantes podem se deparar
para acessar documentação, abrigamento, educação, trabalho, assistência social e saúde no
Brasil.

INFÂNCIA MIGRANTE

Caritas e OIM

Conheça a plataforma U-Report Uniendo Voces, direcionada à população jovem refugiada
e migrante da Venezuela, que permite o acesso a conteúdos atualizados sobre seus
direitos e serviços disponíveis nos países de destino por meio da interação com o chatbot.
A comunicação é feita por meio do WhatsApp ou Facebook Messenger.
“O U-Report Uniendo Voces é um espaço para dar voz a adolescentes e jovens da
Venezuela por meio dos canais que eles já utilizam, as redes sociais. Além de responder
a enquetes, eles poderão no futuro se manifestar sobre os serviços a que têm acesso,
de forma anônima. A ferramenta procura tornar os adolescentes e jovens agentes de
mudanças”, afirma Florence Bauer, representante do UNICEF no Brasil.
A implementação do U-Report Uniendo Voces no Brasil é coordenada pela Agência da ONU
para Refugiados (Acnur), a Organização Internacional para as Migrações (OIM) e o Fundo
das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), em parceria com a Viração Educomunicação.

Conheça mais sobre a plataforma

23 Lei de Migração, artigo 4º, VIII, X e XI.
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SOBRE A DOCUMENTAÇÃO CIVIL
Procedimentos regulares
A obtenção da documentação é o primeiro passo para a integração da pessoa migrante no
Brasil, já que permite o seu acesso aos serviços públicos e ao trabalho formal. Para regularizar
sua situação migratória, a pessoa deve solicitar à Polícia Federal uma autorização de residência
ou, se for o caso, o reconhecimento da condição de refugiada. Com o protocolo de solicitação
de regularização em mãos, fica garantida a obtenção da documentação civil básica, como o
Cadastro de Pessoa Física (CPF) e a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). Uma vez
concedida a autorização de residência ou o refúgio, é fornecida à pessoa migrante a Carteira
de Registro Nacional Migratório (CRNM), documento de identificação expedido pela Polícia
Federal que atesta a sua situação migratória.
Desafios para o acesso
Como já indicamos no módulo 1, no campo da regularização migratória as mudanças de
diretrizes são frequentes e, muitas vezes, não é fácil acompanhar e entender os procedimentos
migratórios necessários e as vias de regularização da sua condição no Brasil. Nesse sentido,
garantir o direito de acesso à informação é essencial para a promoção da regularização
documental, prevista como uma das diretrizes da política migratória brasileira. Entretanto,
obstáculos neste campo são frequentes.
Durante a pandemia de Covid-19, muitas pessoas migrantes enfrentaram dificuldades para
se regularizar por não encontrar diretrizes de como deveriam proceder. Com a ausência de
atendimentos presenciais da Polícia Federal, a comunicação sobre a extensão do prazo de
vencimento dos documentos e a suspensão da aplicação de multas por falta de regularização
neste período não chegou a toda população migrante24.
A ausência de informação durante esse período trouxe também outros desafios. O senegalês
Amidoune Diakhate está há cinco anos no Brasil e com a situação migratória regularizada, mas
não conseguiu o auxílio emergencial concedido pelo governo federal. Seu pedido foi negado
por problemas com o nome da sua mãe no cadastro. Isso se deu porque Amidoune, em 2015,
se apresentou à Polícia Federal e registrou somente o primeiro nome da sua mãe. Em 2018,
ao preencher o cadastro para obter o documento de identificação no Brasil, registrou o nome e
sobrenome da mãe. No momento em que solicitou o auxílio emergencial, não foi informado de
que era preciso inserir os dados que constavam no primeiro documento feito na Polícia Federal
em 2015. Ele acabou impedido de ter acesso ao auxílio por inconsistência de informações.
Durante o período de distanciamento social, sem poder vender seu artesanato, Amidoune está
sobrevivendo por meio de doações de cestas básicas25.

24 https://migramundo.com/pf-prorroga-prazo-para-regularizacao-de-imigrantes-mas-silencia-sobre-agendamentos/
25	
https://www1.folha.uol.com.br/treinamento/2020/09/pandemia-expoe-fragilidade-de-imigrantes-sem-documentos-e-gera-pressao-por-regularizacao.shtml
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SOBRE O ABRIGAMENTO
Procedimentos regulares
Como já mencionamos, a existência de uma rede que oferte abrigamento é de extrema
importância para que a população migrante recém-chegada e em situação de vulnerabilidade
social possa recomeçar sua vida em condições dignas.
No Brasil, a possibilidade de acolhimento provisório é prevista para pessoas em situação de
rua e desabrigo por abandono, migração e ausência de residência ou pessoas em trânsito e
sem condições de autossustento. As normativas da Política Nacional de Assistência Social
estabelecem duas modalidades de oferta desse tipo de serviço: o abrigo institucional que
acolhe no máximo cinquenta pessoas por unidade e quatro pessoas por quarto e a casa de
passagem que trabalha com o acolhimento imediato e emergencial, em qualquer horário do dia
e da noite, com capacidade máxima de cinquenta pessoas por unidade26.
Desafios para o acesso
Em relação à existência de abrigos para acolhimento no Brasil, como foi anteriormente
destacado, apenas 58 municípios contam com essas estruturas27.
Diante desse cenário, muitas das pessoas que chegam ao Brasil em situação de vulnerabilidade
econômica e social acabam em situação de rua ou sendo acolhidas em abrigos não destinados
a elas ou não preparados para receber a população migrante. Em muitas circunstâncias, as
pessoas nessa situação se tornam alvo de violências e manifestações de xenofobia.
O venezuelano Alessander Hernandes teve seus pertences roubados e chegou a ser ameaçado
de morte em um abrigo em São Paulo que recebia migrantes e brasileiros. Nas suas palavras:
“Ouvimos o tempo todo que não deveríamos estar ali por sermos de outro país”28.

26	Pedra J.B., Alline. Guia de Atendimento aos Migrantes, Refugiados, Vítimas de Tráfico de Pessoas e Brasileiros Retornados,
em situação de vulnerabilidade e em áreas de fronteira. Brasília: ICMPD (International Centre for Migration Policy
Development) & Ministério da Justiça e Cidadania, 2016. p. 19.
27	
https://censo2021.ibge.gov.br/2012-agencia-de-noticias/noticias/25516-apenas-5-5-dos-municipios-com-imigrantes-temservicos-focados-nessa-populacao.html
28	
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/11/abrigo-vira-campo-de-batalha-entre-moradores-de-rua-de-sp-eimigrantes-venezuelanos.shtml
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Já o canteiro embaixo do viaduto e o entorno do Terminal Rodoviário Internacional de Manaus
se tornaram moradia improvisada para muitas pessoas de origem venezuelana. A situação era
de extrema precariedade, muitas dormiam diretamente no chão ou sob lonas de caminhão.
Aníbal Gutierrez, que vivia no local, comentou que “por não encontrar trabalho, não temos
como pagar um lugar para alugar. Por isso viemos para rodoviária, para baixo do viaduto. Para
sobreviver”. Ele trabalhava como comerciante na Venezuela, mas foi à falência pela inflação do
país29.

INFÂNCIA MIGRANTE
Segundo estimativas do Unicef, que levam em conta o período de 2015 a 2019, quase 10 mil
crianças e adolescentes venezuelanos em situação de vulnerabilidade ingressaram no Brasil.
Muitas delas são inicialmente abrigados pelos serviços de acolhimento provisório. Thais
Menezes, chefe de relações institucionais da Acnur, observa que “Às vezes a vida num abrigo
também é muito distinta da realidade que essas crianças estavam vivendo na Venezuela.
Isso tudo tem feito com que esse processo tenha um impacto muito forte nas crianças”.

Conheça um pouco da realidade do alojamento BV8 situado em Pacaraima (RR) e que
é o lar temporário de 400 meninas e meninos.

SOBRE A EDUCAÇÃO
Procedimentos regulares
A educação é uma demanda daqueles que chegam aqui acompanhados de suas famílias e
buscam o acesso a esse serviço para matricular seus filhos. E mesmo os adultos também
procuram nas instituições de ensino uma forma de aprimorar a língua portuguesa, dar
continuidade aos estudos e ampliar a sua qualificação ou estabelecer laços sociais. A escola
tem potencial de promover a diversidade cultural e o respeito ao próximo, incidindo diretamente
no combate à xenofobia e outras formas de discriminação. Para as famílias migrantes, esta
instituição pode representar um espaço de sociabilidade, apoio e acesso à informação sobre
seus direitos.

29 https://amazoniareal.com.br/uma-tarde-junto-aos-venezuelanos-no-viaduto-da-rodoviaria-de-manaus/
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No Brasil, a rede pública e privada de ensino deve acolher a população migrante, efetuar a sua
matrícula sem discriminação em razão da condição migratória e prezar pela sua permanência,
adequando o sistema de ensino às demandas específicas apresentadas por essa população.
Desafios para o acesso
Há, no entanto, diferentes barreiras para o pleno acesso dessa população ao direito à educação,
como a xenofobia e o bullying direcionados a estudantes de outros países, dificuldades no
aprendizado em razão de diferenças culturais, empecilhos na comunicação com familiares e
responsáveis devido ao desconhecimento da língua portuguesa, entres tantas outras.
Em 2018, a Escola Municipal Waldir Garcia, em Manaus, era a instituição com o maior número de
estudantes migrantes no município: dos 221 matriculados, 28 tinham origem de outros países.
A diretora Lúcia Cortez de Barros Santos comenta que “Quando vamos matricular um aluno
estrangeiro é muito difícil porque o pai não fala a nossa língua. Nós não conseguimos entendêlo e ele não nos entende”. Ela relata também que poucas famílias apresentam documentos
à escola, incluindo os registros escolares30. No entanto, a ausência desses documentos não
impede a matrícula dos estudantes, como determina orientação do Conselho Nacional de
Educação.

Você sabia que 4 milhões de crianças refugiadas estão fora da escola em todo o
mundo?
De acordo com o Acnur, em 2017, 61% das crianças refugiadas estavam matriculadas na
escola primária, comparado a um índice de 92% no mundo. No nível secundário, o número
era de 23%, enquanto a taxa global era de 84%. Menos de um quarto da população
refugiada tem acesso ao ensino secundário e somente 1% tem acesso ao ensino superior31.
Conheça ações realizadas para ampliar o acesso à educação de crianças em situação de
mobilidade:

UNICEF apoia famílias para matrícula de estudantes refugiados e migrantes

	
Próxima parada: o módulo 5 abordará a educação e a migração, refletindo sobre
dificuldades enfrentadas pela população migrante e compartilhando boas práticas
adotadas por diferentes escolas no Brasil!

30 https://gestaoescolar.org.br/conteudo/2047/o-que-muda-na-matricula-de-alunos-estrangeiros
31 https://www.acnur.org/portugues/2018/10/11/5-fatos-sobre-criancas-refugiadas-que-vao-te-emocionar/
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SOBRE O TRABALHO
Procedimentos regulares
No Brasil, com o protocolo de solicitação de regularização migratória em mãos, é possível
obter a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). Entretanto, ainda que não estejam
regularizados, trabalhadoras e trabalhadores migrantes têm assegurada a aplicação das
normas de proteção trabalhista32.
Desafios para o acesso
Há diferentes obstáculos que dificultam a inclusão laboral da população migrante. A condição
migratória irregular impede a obtenção da CTPS e restringe o acesso ao trabalho formal.
Como decorrência, pessoas migrantes indocumentadas, principalmente aquelas em situação
de vulnerabilidade social, tornam-se mais suscetíveis a situações de exploração e coação por
parte dos empregadores.
Momentos de crise, como o que vivemos em razão da pandemia de Covid-19, têm maior
impacto para determinadas populações, como a migrante. De acordo com o professor de pósgraduação em Geografia da PUC-MG, Duval Fernandes: “No primeiro momento de crise quem
perde o emprego é o imigrante. Aqueles que já estavam há mais tempo no país, como os
haitianos, mantiveram os empregos. Os venezuelanos, que chegaram depois, foram os que
mais sofreram com a pandemia. E um fato muito preocupante: as mulheres foram as mais
atingidas em relação à perda de postos de trabalho independentemente da nacionalidade. Elas
estão sempre em ocupações mais fragilizadas do que as ocupações masculinas. São comércios
que fecharam, serviços de limpeza e outro problema: o círculo familiar é muito restrito, se fecha
a escola elas não têm família perto e precisam voltar para casa para ficar com os filhos”33.

32 Lei de Migração brasileira, artigo 4º, XI.
33	
https://www.otempo.com.br/cidades/no-primeiro-momento-de-crise-quem-perde-o-emprego-e-o-imigrante-diz-professor-1.2459762
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Xenofobia contra trabalhadores migrantes brasileiros
Há que se ressaltar, também, a xenofobia enfrentada pelos trabalhadores migrantes, inclusive
brasileiros que residem no exterior. Com a situação de descontrole da pandemia e a identificação
de novas variantes no país, estes têm sido alvo de discriminação. Na Irlanda, por exemplo,
há registros de aproximadamente 50 mil brasileiros residentes e uma parcela expressiva de
motoboys e entregadores são de origem brasileira. São crescentes os relatos de comentários
ofensivos, pedidos cancelados e até violência física por parte de gangues que roubam as
encomendas, bicicletas e motos. “Um cliente me disse, na minha cara, que brasileiros estão
aqui espalhando doenças, que trouxeram a Covid-19. Ele gritou e me perguntou por que eu
não voltava para a minha terra”, comenta Anderson Santos, migrante brasileiro e motoboy34.

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

SOBRE A ASSISTÊNCIA SOCIAL
Procedimentos regulares
A Assistência Social desempenha um papel central no processo de assentamento e consolidação
do projeto de vida de migrantes no local de destino, por articular uma rede de apoio e proteção,
principalmente para aquelas pessoas que chegam ao Brasil com poucas informações, sem
laços sociais e desconhecimento acerca de direitos e deveres, da estrutura do Estado e da
legislação brasileira.
Para orientar a atuação dos profissionais da rede SUAS (Sistema Único de Assistência Social)
no atendimento a essa população, o então Ministério do Desenvolvimento Social (MDS)35
publicou, em 2016, o documento O papel da assistência social no atendimento aos migrantes.
Nele são mencionados os princípios que fundamentam o atendimento aos migrantes no SUAS,
dentre eles a universalidade que estabelece que todas as pessoas migrantes têm direito à proteção
socioassistencial, prestada a quem dela necessitar e sem discriminação de qualquer espécie; a
gratuidade, que afirma que a assistência social à essa população deve ser prestada sem exigência
34 https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2021/04/brasileiros-sao-alvo-de-discriminacao-na-europa-devido-a-variante-do-virus.shtml
35 O antigo Ministério do Desenvolvimento Social foi incorporado ao Ministério da Cidadania.
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de contribuição ou contrapartida; a equidade que institui que a oferta de serviços socioassistenciais
deve levar em conta o respeito à diversidade – nacional, cultural, socioeconômica etc. – dando
prioridade às pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social36.
É importante destacar que a população migrante residente no Brasil tem direito aos benefícios
assistenciais e aos programas de transferência de renda, como o Benefício de Prestação
Continuada (BPC)37 e o Programa Bolsa Família38.
Desafios para o acesso
Em momentos de crise, como este que enfrentamos por causa da pandemia de Covid-19, a situação
de vulnerabilidade socioeconômica das pessoas que chegam ao Brasil se torna mais evidente.
O padre Valdecir Mayer Molinari, que foi pároco da Igreja de São Geraldo, na zona sul de Manaus,
até o início do ano de 2021, afirma que a maior demanda que recebia era a falta de alimentos. Nas
suas palavras: “Nesse período de pandemia, já ajudamos mais de 5 mil famílias de imigrantes,
entre venezuelanos e haitianos, e até brasileiros. São famílias que estão em situação de fome no
meio dessa crise imposta pelo novo coronavírus. Principalmente os imigrantes que dependem
de trabalhos informais com a venda de picolés, frutas e outras coisas. Os imigrantes são a
população mais frágil nesse contexto de perdas de empregos e crise econômica”39.
Nesse contexto, a população migrante enfrentou dificuldades para o acesso ao auxílio
emergencial concedido pelo governo federal em razão de problemas de cadastro junto ao CPF,
exigência da regularidade migratória e de documento com foto para o pagamento do benefício,
entre outros obstáculos como o acesso à internet. A Defensoria Pública da União chegou a
entrar com uma Ação Civil Pública contra a Caixa Econômica Federal e o Banco Central para
que fosse garantido o pagamento do auxílio emergencial à população migrante, independente
da sua situação migratória40.
Yenither Lisdey, venezuelana, teve que esperar três meses para receber a primeira parcela.
Nas suas palavras: “Eu pesquisava no aplicativo, dava que estava aprovado, mas nunca era
liberado [...] muitas pessoas estavam com o mesmo problema. Fiquei olhando as notícias,
faltou um pouco de apoio para todo mundo”41. Já a senegalesa Diamu Fallow Diop possui CPF,
a situação migratória regularizada e se enquadrava nos requisitos do auxílio emergencial,
mas não conseguiu ter acesso ao mesmo. Ela comenta: “Meu gás acabou e fiquei sem poder
cozinhar por uma semana. Também não tinha comida. Fiquei três dias comendo pão com
água. Não sei como serão os próximos meses.” Antes ela enviava ajuda financeira a sua
família no Senegal e hoje vive de doações42.

36	Secretaria Nacional de Assistência Social; Ministério do Desenvolvimento Social. O papel da assistência social no atendimento
aos migrantes, 2016. P. 17-18
37	
https://migramundo.com/stf-decide-que-migrante-residente-no-brasil-pode-receber-beneficio-assistencial-previsto-naconstituicao/
38	Secretaria Nacional de Assistência Social; Ministério do Desenvolvimento Social. O papel da assistência social no atendimento
aos migrantes, 2016. P. 12.
39 https://amazoniareal.com.br/caos-na-pandemia-migrantes-estao-em-situacao-de-fome-diz-padre-valdecir-molinari/
40 https://migramundo.com/dpu-entra-com-acao-contra-caixa-e-bc-para-garantir-pagamento-do-auxilio-emergencial-aimigrantes/
41	
h ttps: //www.otempo.com.br/cidades/no-primeiro-momento-de-crise-quem-perde-o-emprego-e-o-imigrante-dizprofessor-1.2459762
42	
https://reporterbrasil.org.br/2020/05/fiquei-3-dias-comendo-pao-com-agua-o-drama-dos-migrantes-africanos-que-naoconseguem-receber-o-auxilio-do-governo/
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SOBRE A SAÚDE
Procedimentos regulares
O Sistema Único de Saúde (SUS), baseado no princípio da universalidade, deve acolher nos
serviços de saúde, de forma gratuita, toda a população, incluindo as pessoas migrantes,
estejam estas regularizadas no país ou não.
Desafios para o acesso
Há fronteiras que dificultam o acesso ao sistema de saúde por parte da população migrante,
como a falta de informação, os problemas de comunicação pela diferença linguística, a
xenofobia e o racismo, o receio de buscar serviços públicos, especialmente daquelas pessoas
em condição migratória não documentada.
A boliviana Camila teve contato com pessoas infectadas pelo coronavírus e passou a tossir e
sentir dores fortes no corpo e na cabeça. Por estar em situação migratória irregular e escutar
de conhecidos que poderia ser presa no hospital, preferiu não buscar um serviço de saúde. Ela
não conseguiu dar entrada na sua documentação no Brasil em razão da pandemia e por estar
irregular não pôde solicitar o auxílio emergencial, mesmo estando sem qualquer renda no país
pelo fechamento da oficina de costura em que trabalhava43.
Já o haitiano Patrick Akon teve Covid-19 e buscou o serviço de saúde em São Paulo. Após cerca
de uma semana internado, ele teve alta e comenta: “Senti que eu era diferente, que alguns
médicos tinham medo. Alguns eram ‘da hora’, vinham falar comigo, e outros não estavam
querendo mexer em mim. Essa questão do racismo é muito forte no Brasil”44.

Conheça a Cartilha para Acolhimento de Migrantes Internacionais em Unidades de
Saúde que tem o objetivo de ajudar os profissionais que atendem no acolhimento e
triagem nas unidades de saúde para uma melhor compreensão das demandas da população
migrante que fala os idiomas crioulo haitiano, espanhol, francês e wolof (Senegal)!
Organização Internacional para as Migrações (OIM, 2021)

43 https://www1.folha.uol.com.br/treinamento/2020/09/pandemia-expoe-fragilidade-de-imigrantes-sem-documentos-e-gerapressao-por-regularizacao.shtml
44	
https://www.metropoles.com/brasil/refugiados-e-imigrantes-denunciam-xenofobia-no-sistema-de-saude-durante-pandemia
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3.6	MÃOS AMIGAS E ENTRELAÇADAS: AÇÕES DE
ACOLHIMENTO E REDES DE APOIO A MIGRANTES
NO BRASIL

Fabrício Carrijo/Cáritas e OIM

Sobre as ações de acolhimento e as redes de apoio à população migrante no Brasil, há
uma diversidade de pessoas e organismos trabalhando para a acolhida dessa população:
instituições do poder público, como a Polícia Federal e as Defensorias Públicas Estaduais e da
União, organizações internacionais como as agências da ONU e instituições da sociedade civil
(a seguir destacaremos alguns exemplos no estado do Amazonas).
As organizações internacionais e as da sociedade civil reforçam a proteção à população
migrante e podem trabalhar de forma articulada com órgãos do poder público, como vimos no
exemplo da Operação Acolhida.
Outro exemplo é a Rede de Capacitação a Refugiados e Migrantes composta pelas seguintes
instituições do poder público, da sociedade civil e organizações internacionais: Escola Superior
do Ministério Público da União, a Procuradoria Federal dos Direitos dos Cidadãos, o Ministério
Público do Trabalho, a Defensoria Pública da União, a Conectas Direitos Humanos, o Instituto
Migrações e Direitos Humanos (IMDH), o ACNUR e a OIM. A rede foi estabelecida para
promover a discussão sobre a necessidade de construção de políticas locais de acolhimento,
abrigamento e integração para a população refugiada e migrante45.
Sobre essa discussão, como mencionamos neste módulo, é preciso superar o entendimento da
acolhida a partir da perspectiva das medidas emergenciais e torná-la parte das políticas públicas
brasileiras. Ações emergenciais, como a Operação Acolhida, são de extrema importância
para a atuação em um primeiro momento, frente a movimentos migratórios significativos em
determinadas regiões do país. No entanto, há que se levar em consideração que a população
recém-chegada ao Brasil tende a permanecer.
Assim, para acolher tais pessoas, há que se criar uma estrutura de serviços públicos nos locais
45 https://www.conectas.org/noticias/capacitacao-acolhida-refugiados
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que as recebem. É essencial ampliar o número de vagas e atendimentos, por exemplo, nas
escolas e hospitais, mas também capacitar as equipes para que conheçam as especificidades
e demandas dessa população. Como já refletimos, o atendimento humanizado é um elemento
decisivo para o acesso aos serviços públicos por parte da população migrante. E, nesse sentido,
políticas públicas que tenham essa população como destinatárias são imprescindíveis.

OPERAÇÃO ACOLHIDA

Cáritas e OIM

Iniciada em 2018, a Operação Acolhida é uma força-tarefa humanitária executada e coordenada
pelo governo federal com o apoio de agências da Organização das Nações Unidas (ONU) e de
organizações da sociedade civil para oferecer assistência emergencial à população migrante e
refugiada venezuelana que entra no Brasil pela fronteira com Roraima46.
A Operação Acolhida se estrutura a partir de três eixos: ordenamento da fronteira,
acolhimento e interiorização. O primeiro eixo, de ordenamento de fronteira, é composto
por ações para documentação, vacinação e operação de controle do Exército Brasileiro. No
segundo eixo, de acolhimento, as pessoas migrantes e refugiadas são encaminhadas para
um dos treze abrigos em Roraima, organizados para receber três perfis: famílias, pessoas
solteiras e populações indígenas. No terceiro eixo, de interiorização, há o deslocamento
voluntário de pessoas migrantes e refugiadas acolhidas pela Operação para outros
estados brasileiros, com o objetivo de oferecer oportunidades de inclusão socioeconômica
e diminuir a pressão sobre os serviços públicos do estado de Roraima.
Para além dos Postos de Triagem em Pacaraima (RR) e Boa Vista (RR), em 2019 houve a
inauguração de um posto em Manaus (AM). Estes garantem a documentação de pessoas
migrantes e refugiadas venezuelanas, o atendimento de saúde e imunização, o acesso
à proteção social e defesa de direitos, assim como a serviços de órgãos como a Polícia
Federal e a Receita Federal.
A Defensoria Pública da União, por meio da Missão Pacaraima, teve um posto na Operação
Acolhida em que atuava principalmente no atendimento de crianças e adolescentes
separados ou desacompanhados.
46	Todas as informações sobre a Operação Acolhida incluídas neste box têm como referência: https://www.gov.br/casacivil/pt-br/
acolhida/sobre-a-operacao-acolhida-1
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Veja o vídeo Missão Pacaraima – A Defensoria Pública da União na fronteira
Conheça o trabalho realizado pela DPU desde julho de 2018 em favor de migrantes de
origem venezuelana no município de Pacaraima (RR).

ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL QUE ATUAM NO ESTADO DO AMAZONAS47
MANAUS

 ÁRITAS ARQUIDIOCESANA DE MANAUS
C
Telefone: (92) 3212-9000
E-mail: caritasarquimanaus@gmail.com
Site: https://arquidiocesedemanaus.org.br/laicato/caritas-arquidiocesana-demanaus/

	É uma instituição ligada a Arquidiocese de Manaus, sem fins lucrativos, criada
com a missão de defender a vida e participar da construção solidária de uma
sociedade justa, igualitária e plural, junto a pessoas em situação de exclusão
social. Desde 2017, a Cáritas Arquidiocesana de Manaus realiza parceria
com o ACNUR, com objetivo de proteger e oferecer assistência a pessoas de
origem venezuelana em situação de refúgio48.
	PASTORAL DO MIGRANTE DE MANAUS
Telefone: (92) 3232-7257 | 3321-0843
E-mail: spmmanaus@yahoo.com.br
Site: https://arquidiocesedemanaus.org.br/laicato/pastoral-dos-migrantes/

47	Exceto o SJMR, toda informação deste tópico está disponível em: <https://www.migrante.org.br/rede-solidaria/membros-darede-solidaria/> e as instituições mencionadas fazem parte da Rede Solidária para Migrantes e refugiados que “congrega
instituições presentes em todas as regiões do Brasil. Articulada pelo IMDH, com apoio do ACNUR, e outros parceiros e
voluntários, a RedeMiR está unida no compromisso humanitário da atenção e reassentamento de refugiados e refugiadas,
defesa de direitos, promoção e integração de migrantes presentes no Brasil ou em regiões fronteiriças. Atua, igualmente,
na demanda de políticas públicas a favor desta causa. Cada instituição participante tem sua autonomia, estrutura, objetivos
e formas de atuação próprias. Une-as o dominador comum do respeito irrestrito aos direitos humanos das pessoas em
mobilidade, na convicção de que todos precisamos de apoios, parcerias, articulações e soma de esforços para políticas eficazes
e solidárias” in: <https://www.migrante.org.br/sobre-a-redemir/>.
48 https://arquidiocesedemanaus.org.br/wp-content/uploads/2020/04/Edital-03_2020-Analista-Financeiro-publicar.pdf
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	É uma instituição ligada a Arquidiocese de Manaus, sem fins lucrativos, que
tem como missão promover a defesa e a organização de grupos migrantes,
assim como a conquista de uma cidadania plena e universal com dignidade49.
	SERVIÇO JESUÍTA A MIGRANTES E REFUGIADOS (SJMR)
Telefone: (92) 99157-6097
E-mail: atendimentomao@sjmrbrasil.org
Site: https://sjmrbrasil.org/
	A instituição tem como missão promover e proteger a dignidade e os direitos
de pessoas migrantes e refugiadas em situação de vulnerabilidade no Brasil,
com ações de acompanhamento nos processos de inclusão e autonomia50.
SÃO
GABRIEL DA
CACHOEIRA

CDDH – DIOCESE DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA
Telefone: (97) 3471-1367 | 3471-1287
E-mail: edsondamian@gmail.com
Integra a Rede Solidária para Migrantes e Refugiados.

TABATINGA

 ASTORAL DA MOBILIDADE HUMANA DE TABATINGA
P
Telefone: (97) 3412-5379
E-mail: patrizialicandro@yahoo.com.br

	Foi criada na fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru, a partir de uma parceria
entre três igrejas fronteiriças situadas nos três países. As ações da Pastoral na
fronteira são voltadas aos movimentos migratórios na região entre peruanos,
colombianos, brasileiros, mas também de pessoas vindas de outros países,
como o Haiti51.
TEFÉ	
CARITAS DIOCESANA DE TEFÉ
Integra a Rede Solidária para Migrantes e Refugiados.
Telefone: (97) 3343-2775
E-mail: caritastefe@yahoo.com.br

Conheça ONGs que apoiam pessoas migrantes e refugiadas no Brasil e aceitam voluntários

49 https://www.facebook.com/migrantesarqmao/
50 https://sjmrbrasil.org/quemsomos/
51	JOSEPH, Handerson. Diáspora, refugiado, migrante: perspectiva etnográfica em mobilidade e transfronteiriça, Soc. e Cult.,
Goiânia, v. 20, n. 2, p. 173-192, jul./dez. 2017. 174.
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3.7	PAPO RETO: SÍNTESE DOS PRINCIPAIS PONTOS
DO MÓDULO

Ao longo deste terceiro módulo, nos aproximamos de uma importante questão para todas
as pessoas que se movimentam pelo mundo: a acolhida que encontram, ou não, nos países
de destino. Observamos que a legislação brasileira prevê medidas de acolhimento à
população migrante e refletimos que para acolher essa população é preciso superar o
entendimento da acolhida a partir da perspectiva das medidas emergenciais e torná-la parte
das políticas públicas brasileiras. Há que se enfatizar a importância da existência de uma
estrutura para acolher a população migrante pautada na promoção de políticas de acolhimento
e na integração à sociedade brasileira e que auxilie a superação da situação de vulnerabilidade
socioeconômica das pessoas migrantes que buscam o Brasil como novo lar.
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3.8

DESAFIO: EXERCÍCIOS DE APRENDIZAGEM

1) Quiz: verdadeiro ou falso
a)	Para que a acolhida da população migrante seja plena, não se deve enxergar a pessoa que
migra como uma ameaça à segurança, ao emprego ou à identidade cultural.
(

) Verdadeiro

(

) Falso

b)	No contexto das pessoas em situação de refúgio, a integração local requer plena inserção
jurídica, social, econômica e cultural no país de refúgio, além da garantia de direitos.
(

) Verdadeiro

(

) Falso

c)	A legislação migratória brasileira declara que serão assegurados à pessoa migrante o
acesso a serviços públicos de saúde e de assistência social e à previdência social, sem
discriminação em razão da nacionalidade e da condição migratória.
(

) Verdadeiro

(

) Falso

d)	A Lei de Migração vigente no Brasil estabelece que a política migratória deve ter como base
a promoção de entrada regular e de regularização documental.
(

) Verdadeiro

(

) Falso

e)	A Lei de Migração vigente no Brasil estabelece que será assegurado à pessoa migrante o
direito à educação pública desde que ela esteja em condição migratória documentada.
(

) Verdadeiro

(

) Falso

2) Questões provocadoras
I. Há diferença entre acolher e prestar acolhimento?
(

) a) Sim. Acolher é promover o atendimento de forma humanizada, já prestar acolhimento
é oferecer refúgio, abrigo, amparo, proteção ou conforto físico.

(

) b) Não há diferença entre acolher e prestar acolhimento.

(

) c) Sim. Acolher se limita à simples prestação de serviço, já prestar acolhimento é oferecer
refúgio, abrigo, amparo, proteção ou conforto físico.

II. O que significa integrar a população migrante e/ou refugiada?
(

) a) A integração é um processo que envolve somente a população migrante e refugiada.
Estas devem se adaptar a sociedade de destino.

(

) b) A integração é um processo bidirecional de adaptação mútua entre a população
migrante e refugiada e as sociedades em que vivem e implica responsabilidades
conjuntas para migrantes e comunidades receptoras.

(

) c) Uma pessoa refugiada é considerada plenamente integrada quando tem a residência
permanente ou a cidadania do país de refúgio, ainda que não possa acessar as políticas
públicas disponíveis aos cidadãos deste país.

RESULTADOS
1) a) V b) V c) V d) V e) F

2) I. a)

II. b)
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3.9

ALÔ, ESCOLA!

Diante de todo o conteúdo apresentado neste módulo, podemos refletir qual é o papel da escola
na acolhida da população migrante. A experiência do Centro Integrado de Educação de Jovens e
Adultos (CIEJA) Perus I, situado na periferia de São Paulo (SP), nos mostra caminhos possíveis.

Foto: Repórter Brasil

Os migrantes vieram ao Brasil em busca de melhores condições de vida, estudo e emprego
digno. Em 2018, mais de 400 haitianos estavam matriculados no CIEJA, sendo que muitos
deles em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Na unidade, os migrantes são acolhidos
e inseridos nas salas de aula regulares, junto com os brasileiros, e acessam ainda atividades
específicas para o aprendizado do português. O espaço escolar serve como um centro de
convivência e cultura para a comunidade haitiana.
Em novembro de 2018, o CIEJA Perus I teve seu espaço ocupado por um mutirão para
atendimento social à comunidade haitiana matriculada na instituição. A ação foi resultado
da rede local, articulada pela Repórter Brasil (programa Escravo, nem pensar!), que contou
com uma parceria formada pelo CIEJA, Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)
Perus, Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) Perus e Centro de
Referência e Atendimento para Imigrantes (CRAI) e pela própria Repórter Brasil.
No mutirão, a comunidade haitiana pôde realizar o Cadastro Único, o canal de acesso a
programas sociais e apresentar demandas individuais relacionadas à assistência social e
documentação civil. Além dos atendimentos, foram organizadas oficinas educativas para
brasileiros e haitianos sobre imigração e multiculturalismo.
Vídeo Haitianos: acesso a direitos em São Paulo (SP)
Concluímos o módulo 3! Até breve, no módulo 4!
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http://commir-241416.appspot.com/static/pages/pt_projeto.html
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