MÓDULO 4
NA LIDA E NA LUTA:
TRABALHO E MIGRAÇÃO
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Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao módulo 4 da formação virtual EDUMIGRA Formação de Professores(as) para a Garantia do Direito à Educação de Crianças e Adolescentes
Refugiados e Migrantes!

Neste quarto módulo, vamos nos aproximar de um tema central e que condiciona a permanência
de grande parte das pessoas migrantes nos países de destino: o trabalho.
Afinal, quem migra busca autonomia e o trabalho é fundamental para que esta se concretize.
Por meio da inclusão no mercado de trabalho a pessoa migrante pode ter acesso à renda, à
previdência social e ao convívio social que lhe permitem a construção de novos laços, amizades
e redes de apoio. O trabalho pode, portanto, consolidar o projeto de vida de migrantes nos
países de destino, ampliando horizontes e possibilidades.
Qual é o papel do trabalho no projeto de vida de migrantes?
Trabalhadoras e trabalhadores migrantes têm direitos trabalhistas no Brasil?
Como pessoas migrantes acabam sendo submetidas à exploração laboral?
A partir dessas três questões provocadoras, a proposta deste módulo é discutir as possibilidades
vivenciadas e os desafios enfrentados por pessoas migrantes que buscam emprego e renda
hoje no Brasil. Dentre os desafios, serão abordadas formas de exploração praticadas contra a
população migrante em situação de vulnerabilidade, como o trabalho escravo.
Vamos começar?
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4.1

ABERTURA

Cáritas e OIM

Sou viramundo virado
Pelo mundo do sertão
Mas inda viro este mundo
Em festa, trabalho e pão

“Viramundo” (Gilberto Gil)
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4.2

HISTÓRIAS EM MOVIMENTO

São muitas as histórias de pessoas que se movimentam pelo mundo e passam a trabalhar nos
países de destino. Escolhemos quatro delas para iniciar o nosso contato com essa realidade.

A abertura do restaurante foi um dos episódios mais felizes da minha
vida. A sensação de poder levar minha comida e minha cultura para
o povo brasileiro é muito boa.
Talal Al-Tinawi, aos 44 anos, foi obrigado a deixar a Síria junto com a esposa e dois filhos
para salvar suas vidas. No seu país de origem, permaneceu mais de três meses preso por ter o
mesmo nome e data de nascimento de uma pessoa procurada pelo Estado sírio. Ele comenta
como era a sua situação antes da guerra: A família chegou ao Brasil em 2013 e enfrentou
dificuldades pelas diferenças linguísticas e culturais. No entanto, foram justamente as receitas
que Talal cozinhava junto com a sua mãe na Síria que permitiram o acesso à renda no Brasil. Ele
é formado em engenharia mecânica e desde que chegou ao país tenta, sem sucesso, revalidar
seu diploma para poder exercer sua profissão por aqui. A culinária foi um caminho possível
de obtenção de renda e a família aos poucos passou a ser reconhecida em São Paulo pelos
pratos que cozinhava. Eles chegaram a abrir um restaurante com ajuda de uma campanha
de financiamento coletivo. O restaurante, anos depois, teve que fechar devido a problemas
econômicos. A família reinventou o projeto culinário e agora trabalha preparando pratos sob
encomenda. Em 2020, durante a pandemia de Covid-19, usando suas economias e o dinheiro
arrecadado em uma campanha de doação, a família ofereceu mil marmitas para pessoas em
situação de vulnerabilidade. Mesmo tendo dificuldade em doar por não ter uma condição
financeira confortável no Brasil, Talal menciona a gratidão por toda a ajuda que recebeu no país
e a importância das doações, principalmente em contextos de dificuldade como o que vivemos1.
1	
https://migramundo.com/da-fuga-da-guerra-a-luta-em-meio-a-pandemia-refugiado-sirio-defende-reconstrucao-da-vidano-brasil/
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Eu sempre gostei de trabalhar em área verde, eu gosto de mexer em
jardinagem e paisagismo.
Ali Hassan, com 25 anos, saiu de seus país, Bangladesh, para o Brasil em busca de um
recomeço. Em Carambeí, no interior do Paraná, ele trabalhou três anos e meio em uma
empresa de alimentos até pedir demissão para montar o seu próprio negócio: uma empresa
de jardinagem e paisagismo. O começo, no entanto, foi bem difícil. Havia o desafio de divulgar
seu serviço para um número maior de pessoas e a dificuldade com a língua portuguesa, que
ele falava sem muita fluência. Hoje sua empresa é responsável pelo paisagismo do Parque
Histórico de Carambeí, dedicado à migração holandesa na região. Ali se mostra contente pelo
encontro de culturas no Brasil: “eu sou muito feliz por poder cuidar desta área, porque eu sou
de Bangladesh e eles são holandeses. Eu sou da Ásia e eles da Europa”2.
Conheça um pouco mais da história de Ali por meio do vídeo
Integração Econômica de Migrantes

Na Suíça é muito raro conseguir uma vaga assim, com plano de
saúde, estabilidade.
Luca Pitteloud, suíço, chegou ao Brasil em 2013 e hoje é professor de filosofia em uma
universidade federal brasileira. “Os concursos são algo muito da América Latina, do Brasil: esse
processo intenso, com uma semana de seleção, várias provas”, comenta Luca. Ele enfrentou
dificuldades no início da sua vida no país, principalmente por não falar a língua portuguesa. Nas
suas palavras: “eu me sentia um pouco como uma criança que não entendia nada e só seguia
os adultos”. Anos depois, ao começar a lecionar, ficou surpreso com a postura dos estudantes
brasileiros, muito ativos na sala de aula e respeitosos, algo que enxerga como um fator positivo
para os professores que encontram na sala de aula um ambiente mais vivo. Ele indica que na
Suíça os estudantes pouco falam ou respondem aos questionamentos dos professores em sala3.

Era para eu voltar para a Bolívia depois de um ano, mas não podia
voltar derrotada. Aprendi a costurar [...] e hoje eu posso falar
orgulhosamente que fabrico minhas próprias roupas.
Jenny Llanque, boliviana, veio ao Brasil sozinha com 15 anos em uma viagem de ônibus que
durou três dias. Logo que chegou, começou a trabalhar em uma oficina de costura em São
Paulo. Ela acordava às 6 horas e, em determinados dias com muito serviço, chegava a trabalhar
até a meia-noite. Muitas vezes ia ao banheiro chorar de saudades e se questionar sobre a sua
decisão de migrar ao Brasil. Jenny se juntou com suas duas irmãs, que também residem no
Brasil, para formar o grupo de rap Santa Mala. A partir da música elas apresentam, em forma
de protesto, a realidade de muitas mulheres migrantes bolivianas4.
Conheça o grupo de rap Santa Mala no vídeo O verso da oficina

2

https://www.youtube.com/watch?v=epuw4KS1iTM

3

https://arte.folha.uol.com.br/mundo/2019/imigrantes-sp/imigrante/luca-pitteloud/

4

https://arte.folha.uol.com.br/mundo/2019/imigrantes-sp/imigrante/jenny-32-pamela-30-e-abigail-llanque-26/
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ENTENDENDO MELHOR
As experiências de Talal, Ali, Luca e Jenny nos apresentam histórias de pessoas de
distintas origens, idades e formações, mas que têm em comum a residência no Brasil e o
fato de serem trabalhadores migrantes. Talal não teve escolha ao deixar o seu país e não
conseguiu exercer a sua profissão em território brasileiro por dificuldades em revalidar
o seu diploma. Acabou transformando a sua bagagem cultural, que incluía receitas da
culinária síria, em fonte de renda para toda a família no Brasil. Ali inicialmente trabalhou
em um campo diferente da sua formação e passados alguns anos de residência no Brasil
conseguiu abrir sua própria empresa. Jenny veio sozinha e, ainda adolescente, trabalhou
em jornadas exaustivas e em condições degradantes e hoje tem na costura, que exerce
de forma autônoma, sua fonte de renda. Luca veio ao Brasil sem saber falar português e
anos depois conseguiu exercer sua profissão de forma concursada e em condições que
não existiriam no seu país de origem.
Todas essas experiências trazem a necessidade de um recomeço a partir do zero e, parte
delas, uma reinvenção constante para garantir o sustento. Muitas pessoas que migram têm
que deixar de lado sua profissão original e os conhecimentos adquiridos nos seus países
em razão de barreiras para o reconhecimento de toda bagagem que trazem consigo. Em
muitas situações, os empreendimentos próprios são vistos como um caminho possível
para garantir uma renda no Brasil. Mas vale lembrar que os migrantes enfrentam muitas
dificuldades burocráticas para vencer a informalidade e abrir um negócio no Brasil.
A partir desta breve amostra da realidade desses trabalhadores, é possível desconstruir
a ideia equivocada de que as pessoas migrantes “roubam” empregos de trabalhadores
brasileiros e/ou que não pagam impostos. Muito pelo contrário, observamos que Talal,
Ali, Luca e Jenny contribuem para o crescimento e diversificação da economia local,
pagam impostos como qualquer outro brasileiro, assim como seus empreendimentos em
diferentes setores têm o potencial de gerar novos empregos. É importante mencionar,
ainda, as remessas financeiras, ou seja, as transferências financeiras para familiares que
permaneceram nos países de origem, que fazem circular todo ano bilhões de dólares por
todo o mundo.
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4.3	NA LIDA: A DIMENSÃO DO TRABALHO PARA O
PROJETO DE VIDA DE MIGRANTES

Cáritas e OIM

Como observamos no início deste módulo, por meio da inclusão no mercado de trabalho a
pessoa migrante pode ter acesso à renda, à previdência social e ao convívio social que lhe
permite construir novos laços e redes de apoio. Para a pessoa que migra, o trabalho é o
elemento central para consolidar o seu projeto de vida, ampliando horizontes e possibilidades
nos países de destino e sobretudo permitindo que demais direitos sejam consolidados.
Há quem chegue ao Brasil com contrato de trabalho firmado, com uma remuneração que
torna a vaga atraente e que justifica a mudança de país. Outras pessoas encontram no Brasil
condições de trabalho que não encontrariam em seu país de origem, como é o caso de Luca ou
de Nina, venezuelana, beneficiária da Estratégia de Interiorização da Operação Acolhida e que
saiu de Roraima para Santa Catarina com a passagem financiada e a carteira assinada para
trabalhar em uma empresa alimentar5. E é importante lembrar: há ainda pessoas que tentam
a sorte aqui, mas acabam sendo exploradas no trabalho. O contexto, portanto, é muito diverso
no que tange à inserção dos migrantes no mercado de trabalho.

Estou emocionada porque vamos trabalhar. Vamos ter uma vida
nova e evoluir. Vim para o Brasil porque quero ser médica. Então
estou ansiosa porque com o trabalho vou poder ter dinheiro para
comprar minhas coisas
Nina, venezuelana, 19 anos

Conheça aqui a história de Nina e outras pessoas migrantes de origem venezuelana
que partiram de Roraima para trabalhar no mercado formal de Santa Catarina!

5

https://brazil.iom.int/news/com-carteira-de-trabalho-assinada-mais-de-100-venezuelanos-partem-de-roraima-para-santa
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No entanto, a experiência de Nina não representa a realidade enfrentada por uma parcela
significativa de trabalhadores migrantes que se deparam com diferentes fronteiras que dificultam
o acesso ao trabalho. O desconhecimento da legislação trabalhista brasileira, as condições
precarizadas de trabalho, a barreira linguística e a dificuldade de revalidação do diploma foram
alguns exemplos que observamos a partir das histórias narradas no início deste módulo.
Um estudo organizado pela Organização Internacional para as Migrações (OIM) sobre a
inserção de pessoas refugiadas e migrantes venezuelanas no mercado de trabalho em Manaus
(AM) nos apresenta um pouco da realidade enfrentada por essa população. A capital do estado
do Amazonas, que é o principal centro financeiro, corporativo e mercantil da região Norte do
Brasil e tem aproximadamente 2,2 milhões de habitantes, é também a cidade onde residem 20
mil venezuelanos. Esse número representa 7,5% da população venezuelana que se encontra
no Brasil6.

Dentre essas 20 mil pessoas, 14 mil estão em idade para trabalhar e são consideradas
população economicamente ativa. Destas, pouco mais de mil têm um emprego formal e a
estimativa é a de que 13 mil estejam trabalhando na economia informal ou se encontrem sem
ocupação (55% das mulheres e 35% dos homens se declaram desocupados). O rendimento
mensal médio desses homens é 78% mais baixo do que a média do trabalhador brasileiro e o
dessas mulheres é 70% mais baixo do que a média da trabalhadora brasileira7.
6	Organização Internacional para as Migrações - OIM (Org.). E.M.P.L.E.O. Manaus análise e estratégias para a inserção de
refugiados e migrantes venezuelanos no mercado de trabalho Manauara. Brasília: OIM, 2021. p. 12.
7

Ibid. p. 12.
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Mas quais são os obstáculos que dificultam a inclusão laboral e a garantia de direitos trabalhistas
de pessoas refugiadas e migrantes venezuelanas em Manaus?
O estudo da OIM identificou dois tipos de obstáculos. O primeiro tipo é categorizado como
condições limitantes, que são aquelas específicas e que afetam de forma única a população
venezuelana, como o preconceito, dificuldades com a língua e falta de recursos para locomoção
e alimentação. O segundo tipo diz respeito às características gerais de mercado que são
variáveis com o tempo, mas que afetam todas as pessoas que buscam trabalho de forma
similar, sejam elas brasileiras ou não brasileiras, como a alta competição por vagas, distância
dos locais que concentram vagas de emprego e falta de vagas para áreas específicas. O estudo
identificou que os três principais obstáculos encarados por pessoas de origem venezuelana ao
procurar um trabalho em Manaus estão enquadrados como condições limitantes8.

A dificuldade com a língua portuguesa, tema já abordado por esta formação, foi apontada pelo
estudo como o maior obstáculo na busca por trabalho de pessoas de origem venezuelana em
Manaus. Esse obstáculo foi mencionado por 45% dos participantes do estudo, ainda que 65%
deles já vivessem no Brasil há mais de um ano9.

“É comum a gente identificar a vaga de trabalho, identificar
o candidato em potencial, e ele simplesmente não aparecer
na entrevista de emprego. Daí, quando a gente vai entender o
que aconteceu, a gente descobre que ele não teve dinheiro pra
condução. E nem conseguiu se comunicar com a empresa porque
não tinha crédito no celular.”
Representante de ONG manauara de amparo e inserção laboral de refugiados
e migrantes10.
A ausência de recursos para subsidiar as despesas com alimentação, transporte e comunicação
é o segundo maior obstáculo dos venezuelanos que buscam emprego em Manaus – 30% dos
entrevistados apontaram esse fator limitante. Em muitas situações, o não comparecimento em
8

ibid. p. 29.

9

ibid. p. 29.

10 ibid p. 29.
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entrevistas de emprego em razão da falta de recursos é interpretado, de forma equivocada,
como indisposição da população venezuelana para o trabalho11.

O (migrante) venezuelano, embora seja muito mais qualificado que o
(migrante) haitiano, enfrenta muito mais dificuldades para encontrar
trabalho aqui em Manaus. Uma questão é o momento econômico,
claro. Os venezuelanos chegam em um momento em que a
economia já não cresce mais como crescia. Mas a outra questão é a
xenofobia. (...) O discurso político dominante aqui em Manaus, desde
2018, é aquele de que ‘o Brasil não pode virar uma Venezuela’, de
que ‘venezuelano está acostumado a receber tudo do Estado’. O
empresário acaba tendo a visão errada de que o venezuelano tem
preguiça de trabalhar.
Representante de ONG manauara de amparo e inserção laboral de refugiados e
migrantes12.
O terceiro maior obstáculo na busca por trabalho é o preconceito e a desconfiança por parte
dos contratantes pelo fato da pessoa ser migrante. Esse fator foi apontado por 23% dos
participantes do estudo. O estudo identificou no empresariado a desinformação sobre a real
qualificação das pessoas de origem venezuelana, o desconhecimento da legislação migratória
e o preconceito em relação à disposição dessa população para o trabalho13.
São percepções negativas e mal informadas e, em muitos casos, derivadas da situação de
extrema vulnerabilidade de muitas pessoas migrantes, da pouca fluência na língua portuguesa
ou mesmo de problemas para a comprovação da formação prévia. Há, ainda, pessoas que
desconhecem que migrantes e refugiados podem exercer atividades profissionais ou temem,

11 ibid p. 30; 33.
12	Organização Internacional para as Migrações - OIM (Org.). E.M.P.L.E.O. Manaus análise e estratégias para a inserção de
refugiados e migrantes venezuelanos no mercado de trabalho Manauara. Brasília: OIM, 2021. p. 32.
13 ibid. p. 14; 32; 33.
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de forma infundada, a existência de custos adicionais para a documentação14.
Estes são apenas alguns exemplos das dificuldades enfrentadas por pessoas de origem
venezuelana para sua integração socioeconômica na cidade de Manaus e que refletem na
experiência laboral de migrantes e refugiados de diferentes nacionalidades e em todo o Brasil.
É importante destacar que a inclusão no mercado de trabalho dessa população nos países de
destino tem o potencial de beneficiar tanto as pessoas migrantes como a sociedade que as
acolhe. Trabalhadores de origens diferentes trazem uma diversidade cultural e de experiências
para o ambiente em que trabalham. Seu trabalho contribui ainda com a redução da pobreza e
o estímulo à economia dos países de origem, a partir das remessas financeiras. A integração
socioeconômica de pessoas migrantes e refugiadas é, portanto, um desafio, mas também uma
oportunidade para o Brasil15.
Por necessidade ou inventividade, muitos migrantes iniciam empreendimentos, principalmente
no setor de serviços. Essa estratégia é levada a cabo para driblar as dificuldades de inserção
no mercado formal de trabalho ou até mesmo como uma aposta de maior geração de renda
e autonomia. Muitos estabelecimentos prosperam. Outros, no entanto, acabam enfrentando
dificuldades. Sobre esse assunto, confira o artigo Migrante empreendedor: o grau zero
do neoliberalismo? de Sofia Cavalcanti Zanforlin, professora da Universidade Federal de
Pernambuco.

14 ibid. p. 14; 32; 33.
15 ibid. p. 7.
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4.4	SAIBA A DIFERENÇA: TRABALHADOR MIGRANTE,
TRABALHO DECENTE E TRABALHO ESCRAVO

Cáritas e OIM

As histórias que introduziram este módulo nos apresentam diferentes perspectivas de
trabalhadoras e trabalhadores migrantes que residem no Brasil. Mas, afinal, como podemos
conceituar trabalhador migrante?
De acordo com a Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos os
Trabalhadores Migrantes e dos Membros das suas Famílias, adotada pela Resolução 45/158,
de 18 de dezembro de 1990, da Assembleia-Geral das Nações Unidas:
“A expressão trabalhador migrante designa a pessoa que vai exercer, exerce
ou exerceu uma atividade remunerada num Estado de que não é nacional.”16

Trabalhadoras e trabalhadores migrantes têm direitos trabalhistas no Brasil?
De acordo com a Lei de Migração brasileira, em seu artigo 4º, “Ao migrante é garantida no
território nacional, em condição de igualdade com os nacionais, a inviolabilidade do direito
à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, bem como são assegurados:
[...] XI - garantia de cumprimento de obrigações legais e contratuais trabalhistas
e de aplicação das normas de proteção ao trabalhador, sem discriminação em
razão da nacionalidade e da condição migratória”. Assim, o trabalhador migrante
está amparado pela legislação trabalhista, assim como o trabalhador brasileiro. Possui os
mesmo direitos e deveres no âmbito laboral.
Para informações em português e espanhol direcionadas à população migrante e
refugiada sobre trabalho no Brasil – como tipos de contrato de trabalho, jornada de
trabalho, adicional de insalubridade e periculosidade, salário mínimo, férias, licença16	Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e dos Membros das suas
Famílias, artigo 2º, 1.
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maternidade e licença-paternidade etc. – acesse o Guia de Informação sobre Trabalho
aos Imigrantes e Refugiados organizado pelo Instituto Migrações e Direitos Humanos
(IMDH).

A legislação brasileira está em conformidade com o artigo 23 da Declaração Universal:
Artigo 23 – Declaração Universal dos Direitos Humanos
1. Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e
favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego.
2. Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho.
3. Todo ser humano que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória que lhe
assegure, assim como à sua família, uma existência compatível com a dignidade humana e a
que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social.
4. Todo ser humano tem direito a organizar sindicatos e a neles ingressar para proteção de
seus interesses.
Importante ressaltar que nem toda forma de trabalho está contemplada nos pressupostos
da Declaração. O documento faz referência direta à ideia de trabalho decente. Segundo a
Organização Internacional do Trabalho, trabalho decente compreende os seguintes aspectos:
• O respeito aos direitos trabalhistas: liberdade sindical e reconhecimento efetivo do
direito de negociação coletiva; eliminação de todas as formas de trabalho forçado;
abolição efetiva do trabalho infantil; eliminação de todas as formas de discriminação
em matéria de emprego e ocupação.
• A promoção do emprego produtivo e de qualidade.
• A extensão da proteção social.
• Fortalecimento do diálogo social17.
O trabalho decente é, portanto, considerado um direito humano. Na contramão disso, está o
trabalho escravo, a violação mais radical desse direito.
Foi mencionado na introdução deste módulo o trabalho escravo como uma das formas de exploração
laboral praticadas contra a população migrante, especialmente a que se encontra em situação
de vulnerabilidade socioeconômica. Mas como podemos identificar essa forma de exploração?
O trabalho escravo é uma grave violação de direitos humanos que restringe a liberdade do
indivíduo e atenta contra a sua dignidade. O fenômeno é distinto da escravidão dos períodos
colonial e imperial, quando as vítimas eram presas a correntes e açoitadas no pelourinho. Hoje,
o trabalho escravo é um crime expresso no Código Penal e pode ser constatado a partir de
qualquer um dos seguintes elementos: trabalho forçado, jornada exaustiva, servidão por dívida
e condições degradantes.

17 OIT. Trabalho decente. Disponível em: https://www.ilo.org/brasilia/temas/trabalho-decente/lang--pt/index.htm
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4.5	NA LUTA: VIOLAÇÕES DE DIREITOS, INFRAÇÕES
E O CRIME DE TRABALHO ESCRAVO CONTRA
MIGRANTES

Até o corpo aguentar.
Willian Rivero Zapata, venezuelano, chegou ao Brasil por Pacaraima sozinho, só com a roupa
do corpo e sem dinheiro. Ele afirma que saiu do seu país em busca de sustento para a família:
“É horrível quando sua filha te pede comida e você não tem o que dar. Estávamos passando
fome”. O venezuelano caminhou por seis dias até chegar a Boa Vista. Lá, teve que dormir na rua
e se alimentar com o que encontrava no lixo. Por sua experiência como pedreiro, ele conseguiu,
junto com dois outros amigos venezuelanos, um trabalho na construção de uma casa. Não foi
feito qualquer contrato por escrito, o acordo foi verbal. Os três dormiam em redes próximas
da obra em um barraco que eles mesmos construíram com toras de madeira e um “teto” de
lona, em chão de terra batido. Eles trabalhavam sem descanso semanal, sem equipamentos de
segurança e não tinham acesso a água potável ou banheiro. A cozinha se limitava a uma lata
que servia como fogão e ficava ao lado das redes. Em dias de chuva, permaneciam molhados
pela falta de abrigo adequado. Willian recebia de forma parcial o pagamento prometido, já
que seu empregador descontava o valor das ferramentas de trabalho. Depois de uma denúncia
anônima, auditores fiscais foram à obra e constataram condições degradantes e o trabalho
em situação análoga à de escravo. Os três trabalhadores foram resgatados, tiveram a carteira
assinada e rescindida, receberam as indenizações trabalhistas, tiveram a autorização de
residência no Brasil concedida e direito a um seguro-desemprego por três meses18.
18	
https://reporterbrasil.org.br/2018/05/medo-fome-noites-ao-relento-e-trabalho-escravo-a-travessia-dos-venezuelanos-na-fronteira-norte-do-brasil/
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Conheça a história de Willian por meio do vídeo Fome, saudades e trabalho escravo: a
travessia dos venezuelanos no norte do Brasil (Repórter Brasil, 2018)
Retomando a questão colocada no início deste módulo, como pessoas migrantes acabam
sendo submetidas à exploração laboral?
O significativo rol de obstáculos que dificultam a inclusão laboral dessa população – que, como
mencionamos, inclui desde a xenofobia e a falta de informação por parte dos contratantes,
problemas para revalidar o diploma no país até a barreira linguística – tornam a busca por
trabalho, principalmente um trabalho decente, em muitas situações, muito difícil. Como
resultado, pessoas refugiadas e migrantes, especialmente aquelas em situação de extrema
vulnerabilidade social, se tornam mais expostas aos riscos da exploração laboral. Estas, por não
encontrarem alternativas, podem se submeter a jornadas de trabalho exaustivas, remuneração
abaixo da média do mercado e diferentes formas de assédio19. E esse quadro pode afetar as
mulheres migrantes de forma mais aguda.
Um levantamento realizado em 2020 pela Repórter Brasil, a partir dos registros de fiscalizações
do Ministério da Economia, revelou que 93,1% das mulheres resgatadas de situações de
trabalho análogo à escravidão na capital paulista, São Paulo, são imigrantes20.

Há quem se aproveite dessa situação de vulnerabilidade socioeconômica das pessoas migrantes,
o seu desconhecimento dos direitos trabalhistas e o isolamento geográfico e cultural para
oferecer trabalhos em condições de exploração, incluindo situações de trabalho escravo. Há
registros de exploração do trabalho de migrantes em diversas atividades econômicas, como a
construção civil, o trabalho doméstico, a confecção têxtil e a agricultura.
O conceito de trabalho escravo, flagrado no caso de Willian, já foi apresentado de forma
introdutória neste módulo. Mas o que diz a legislação brasileira sobre isso?

19	Organização Internacional para as Migrações - OIM (Org.). E.M.P.L.E.O. Manaus análise e estratégias para a inserção de
refugiados e migrantes venezuelanos no mercado de trabalho Manauara. Brasília: OIM, 2021. p. 33.
20	Trabalho escravo e gênero. Repórter Brasil, programa Escravo, nem pensar, 2020. Disponível em: https://escravonempensar.
org.br/trabalho-escravo-e-genero-quem-sao-as-trabalhadoras-escravizadas-no-brasil/
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Reduzir uma pessoa a condição análoga à de escravo é considerado um crime no Brasil previsto
pelo Código Penal21.

CÓDIGO PENAL
Art. 149: Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a
trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes
de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de
dívida contraída com o empregador ou preposto: (Redação dada pela Lei nº 10.803 de
11/12/2003):
Pena: reclusão, de dois a oito anos, e multa, além da pena correspondente à violência.
§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:
I – cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com o fim de
retê-lo no local de trabalho;
II – mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou
objetos pessoais do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho.
§ 2º A pena é aumentada de metade, se o crime é cometido:
I – contra criança ou adolescente;
II – por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem.

21 Brasil, DECRETO-LEI No 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940. Código Penal. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm
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O Código Penal define elementos que são constitutivos da prática do trabalho escravo. São
eles: trabalho forçado, jornada exaustiva, servidão por dívida e condições degradantes,
mas o que esses termos significam?
TRABALHO FORÇADO: a pessoa é obrigada a se submeter a condições de trabalho em
que é explorada, sem possibilidade de deixar o local seja por causa de dívidas, seja por
ameaça e violências física ou psicológica.
JORNADA EXAUSTIVA: expediente penoso que vai além de horas extras e coloca em
risco a integridade física do trabalhador, já que o intervalo entre as jornadas é insuficiente
para a reposição de energia. Há casos em que o descanso semanal não é respeitado.
Assim, o trabalhador também fica impedido de manter vida social e familiar.
SERVIDÃO POR DÍVIDA: fabricação de dívidas ilegais referentes a gastos com
transporte, alimentação, aluguel e ferramentas de trabalho. Esses itens são cobrados de
forma abusiva e descontados do salário do trabalhador, que permanece sempre devendo.
CONDIÇÕES DEGRADANTES: um conjunto de irregularidades trabalhistas que
caracterizam a precariedade do trabalho e de condições de vida sob as quais o trabalhador
é submetido, atentando contra a sua dignidade e saúde.
Os elementos que indicam a caracterização de trabalho escravo constam na Instrução
Normativa nº 139/2018 da então Secretaria de Inspeção do Trabalho, atualmente
denominada Subsecretaria de Inspeção do Trabalho alocada no Ministério da Economia.

Acesse o link

Conheça um pouco da história de Sara Mathias, venezuelana que deixou um trabalho em
condições degradantes para aprender design de moda em São Paulo.
E como distinguir infrações trabalhistas do trabalho escravo?
O crime do trabalho escravo não se dá, geralmente, por apenas um elemento, mas por
um conjunto de fatores. A sua configuração é, portanto, uma somatória de elementos que
acometem a dignidade e a liberdade do trabalhador. O desempenho de atividades laborais
extenuantes, fraudes no pagamento dos direitos trabalhistas, a falta de registro formal ou a
carga horária de trabalho superior àquela regulamentada por lei são graves irregularidades
trabalhistas. No entanto, de forma isolada, essas infrações nem sempre são suficientes para
configurar situações de trabalho escravo.
Como exemplos de irregularidades trabalhistas temos:
• Ausência de registro na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS)
• Ritmo intenso de trabalho e atividades manuais pesadas
• Baixa remuneração
• Falta de Equipamento de Proteção Individual (EPI)
• Assédio moral
• Pagamento de salário exclusivamente por produtividade
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• Fraudes no recolhimento de direitos trabalhistas e previdenciários
• Fraude ou sonegação no pagamento de horas extras
As infrações trabalhistas, ainda que sozinhas não configurem trabalho escravo, devem ser
denunciadas e podem ser alvo de medida repreensiva por parte da Subsecretaria de Inspeção
do Trabalho do Ministério da Economia.
As denúncias* de ocorrência de trabalho escravo, quando consistentes, geram operações para
averiguação e libertação dos trabalhadores. Uma parte dessas operações é realizada pelo
Grupo Especial de Fiscalização Móvel, criado em 1995, para fiscalizar as denúncias de trabalho
escravo. As equipes do Grupo são compostas por auditores fiscais do Trabalho do Ministério
da Economia, procuradores do Ministério Público do Trabalho, policiais federais ou rodoviários
federais e, mais recentemente, por defensores públicos da União. Eventualmente outras
entidades do poder público podem fazer parte das operações. A outra parte das fiscalizações é
coordenada por Superintendências e Gerências Regionais do Trabalho de cada estado também
com a cooperação das entidades federais e das polícias.
Como denunciar?
As denúncias de trabalho escravo de todo
o Brasil passaram a ser centralizadas no
Sistema Ipê, uma plataforma online criada pela
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho (SIT),
do Ministério da Economia. Com esse sistema,
todas as denúncias e casos são encaminhados
diretamente à Divisão de Fiscalização para
Erradicação do Trabalho Escravo (Detrae) da
SIT que, em seguida, direciona as demandas
aos órgãos competentes nos estados para a
averiguação e o resgate de trabalhadores.
Acesse https://ipe.sit.trabalho.gov.br/
Ainda que o Sistema Ipê seja o canal de
centralização de denúncias, outros órgãos
e instituições ligados à rede de combate
podem recebê-las e encaminhá-las à Detrae.
No poder público, podem ser acionados o
Ministério Público do Trabalho, a Polícia
Federal e a Defensoria Pública da União. Por
parte da sociedade civil, a principal entidade
de referência no assunto é a Comissão
Pastoral da Terra, que desde 1997 coordena
a campanha informativa nacional “De olho
aberto para não virar escravo”. Além dela,
sindicatos e associações dos trabalhadores
e organizações locais de direitos humanos
também podem receber denúncias e
encaminhá-las a órgãos competentes.
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4.6	ENTRELAÇADOS: AS REDES DE APOIO AOS
TRABALHADORES MIGRANTES NO BRASIL

Cáritas e OIM

Um desafio para a maior integração socioeconômica da população migrante nos países de
destino é a promoção da qualificação das pessoas com baixa escolaridade. Na cidade de
Manaus, há cursos técnico-profissionalizantes, inclusive gratuitos. Na tabela a seguir, realizada
para o estudo organizado pela Organização Internacional para as Migrações sobre a inserção
de pessoas refugiadas e migrantes venezuelanas no mercado de trabalho manauara, é possível
conhecer alguns desses cursos22:
CURSOS

INSTITUIÇÃO

DURAÇÃO/CARGA
HORÁRIA

CUSTO POR
ALUNO

PRÉ-REQUISITOS

Técnico em
Informática

SENAC - AM

4 meses, 20h
semanais

R$ 4.300,00

Doc. oficial de identificação;
CPF; Comp. de escolaridade;
Comp. de residência

Banco de Dados

SENAI - AM
(Antônio Simões)

140h

Gratuito

Ensino médio completo, idade
mín. 16 anos, acesso à internet

Operador de
Microcomputador

SENAI - AM
(Antônio Simões)

160h

Gratuito

Ensino médio completo, idade
mín. 16 anos, acesso à internet

Informática
Avançada
Aplicada à
Construção Civil

SENAI - AM
(Demóstenes
Travessa)

60h

Gratuito

5o ano do ensino fundamental
completo, idade mín. 14 anos

Desenho de
Edificações em
CAD 2D

SENAI - AM
(Demóstenes
Travessa)

48h

Gratuito

7o ano do ensino fundamental
completo, idade mín. 14 anos

Instalador
Hidráulico
Residencial

SENAI - AM
(Demóstenes
Travessa)

160h

Gratuito

Ensino médio completo,
idade mín. 16 anos, acesso à
internet

22	Organização Internacional para as Migrações - OIM (Org.). E.M.P.L.E.O. Manaus análise e estratégias para a inserção de
refugiados e migrantes venezuelanos no mercado de trabalho Manauara. Brasília: OIM, 2021. p. 14; 45.
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Eletricidade
Aplicada à
Construção Civil

SENAI - AM
(Demóstenes
Travessa)

Gestão da
Distribuição

Gratuito

5o ano do ensino fundamental
completo, idade mín. 14 anos

SENAI - AM
160h
(Waldemiro Lustoza)

Gratuito

Ensino fundamental
completo, idade mín. 16 anos

Logística de
Suprimentos

SENAI - AM
160h
(Waldemiro Lustoza)

Gratuito

Ensino fundamental
completo, idade mín. 16 anos

Agente de
Portaria

CETAM

Customizável

Gratuito

Idade mín. 16 anos

Operador de
Caixa

CETAM

Customizável

Gratuito

Idade mín. 16 anos

40h

Fonte: Mandalah

Há diferentes iniciativas dedicadas à maior integração socioeconômica da população
migrante!
Conheça os cursos de português, profissionalizantes e de empreendedorismo ofertados
na cidade de Manaus pela ONG Visão Mundial como parte do projeto Ven, Tú Puedes!
- Empregabilidade e Empreendedorismo para Refugiados e Migrantes Venezuelanos.
Conheça a iniciativa da Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) e A Casa Museu do
Objeto Brasileiro, em coordenação com a Fraternidade – Federação Humanitária Internacional (FFHI) para alavancar a geração de renda para indígenas refugiadas, solicitantes
de refúgio e migrantes por meio da produção e comercialização de artesanato Warao.

Ao longo deste módulo observamos, também, como é difícil para a pessoa que migra para o
Brasil ter oficialmente reconhecida a formação adquirida no país de origem. Em muitas situações,
o desafio maior está na certificação do conhecimento e da prática e não a falta de qualificação.
O processo de reconhecimento e validação de diplomas no país tem custo elevado e é moroso.
Ele envolve universidades brasileiras regularmente credenciadas pelo poder público e que
tenham curso reconhecido do mesmo nível, área ou equivalente do diploma de graduação a
ser revalidado. Neste contexto de pandemia de Covid-19, soma-se a dificuldade de que muitos
serviços administrativos tiveram suas atividades suspensas por tempo indeterminado23.

Já vi muito engenheiro fazendo curso de elétrica, por exemplo, só
para conseguir um papel, um certificado. A pessoa fica semanas
investindo tempo e dinheiro para estudar uma coisa que já sabe,
que para ela é básica. É muito comum desistirem no meio. A pessoa
acaba arrumando um ‘bico’ e abandonando o curso.
Representante de ONG manauara ativa no amparo e inserção laboral de refugiados
e migrantes24.

23	Organização Internacional para as Migrações - OIM (Org.). E.M.P.L.E.O. Manaus análise e estratégias para a inserção de
refugiados e migrantes venezuelanos no mercado de trabalho Manauara. Brasília: OIM, 2021. p. 14; 42.
24 Ibid. p. 42.
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Para enfrentar esse desafio e permitir a melhor integração dos imigrantes no mercado de
trabalho, o Brasil deve buscar formas de tornar mais célere o processo de reconhecimento e
validação de diplomas de graduação para a população migrante.
Para aquelas pessoas que desejam dar continuidade aos estudos universitários, há o desafio
de ingressar em uma universidade, seja pela concorrência pelas vagas ou pelos altos custos
das universidades privadas, que também são enfrentados pela população brasileira. No Brasil,
algumas universidades têm realizado processos seletivos específicos para pessoas em situação
de refúgio25.
Conheça a história de seis pessoas venezuelanas da etnia warao que estão em situação
de refúgio no Brasil e que foram aprovados no vestibular da Universidade Federal do Pará
(UFPA) que, por meio de um processo seletivo especial, ofertou 24 vagas para imigrantes,
refugiados, asilados, apátridas e vítimas de tráfico de pessoas, originários de Venezuela,
Gana, Haiti, Congo, Benin e Costa do Marfim.

Acesse o link

25	Confira algumas universidades brasileiras com vagas para refugiados no ano de 2020: https://migramundo.com/confira-universidades-brasileiras-com-vagas-para-refugiados-em-2020/
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4.7	TRABALHO EM SITUAÇÕES DE CRISE:
A PANDEMIA DE COVID-19
Como observamos neste módulo, a pessoa que migra enfrenta uma série de obstáculos para
se recolocar profissionalmente, para além de tantos outros desafios advindos do processo
migratório já elencados nesta formação.
Em situações de crise, como as que enfrentamos atualmente em razão da pandemia de Covid-19,
as desigualdades já existentes na sociedade tornam-se mais evidentes e a população migrante
tem sofrido impactos significativos, especialmente no campo do trabalho.

Afinal, com a necessidade do distanciamento social, como fica a situação de trabalhadores
informais, muitos deles migrantes, que dependem do trabalho diário nas ruas e que não podem
optar por um trabalho em casa?
Conheça a cooperativa Emprendedoras Sin Fronteras formada no contexto da pandemia
de Covid-19 por 23 mulheres costureiras, empreendedoras e migrantes para realizar
produções têxteis em pequena e média escala com o objetivo de atuar no circuito da moda
de forma consciente e com remuneração justa.

https://casadopovo.org.br/cooperativa-emprendedoras-sin-fronteras/
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Nicole Kadii tem 13 anos e nasceu no Quênia. Ela e sua mãe, que era professora no país africano,
vendiam chinelos nas ruas do centro de Belo Horizonte. Com a pandemia e as limitações ao
comércio, o trabalho teve que ser interrompido. Ela explica a trajetória da família: “Meu pai
veio para o Brasil há oito anos. Minha mãe veio há cinco e eu e meus irmãos há três. Antes da
pandemia vendíamos muito, mas a renda caiu”. Nicole, que sonha em ser modelo e jornalista
no Brasil, torce para que a pouca comida que a família ainda tem no armário não termine antes
que eles possam encontrar outra fonte de renda26.
Há também quem não tenha alternativa a não ser sair de casa, se arriscar e trabalhar. Esta é a
situação do cabeleireiro senegalês Mendy (nome fictício) que está no Brasil há cinco anos. Ele
afirma que no início da pandemia de Covid-19 ficou em casa, mas logo se viu sem qualquer
renda e obrigado a retomar o trabalho: “Ainda não recebi o auxílio do governo e preciso pagar
as contas”27.
Há relatos de trabalhadoras migrantes do setor têxtil que passam meses confinadas em oficinas
de costura, trabalhando 14 horas por dia para receber menos que o salário mínimo. Esta era a
situação de duas mulheres migrantes bolivianas, de 19 e 22 anos, que foram resgatadas em
condições análogas à de trabalho escravo em uma oficina no centro de São Paulo28.
“Nem uma pandemia foi capaz de deter [...] o trabalho escravo no Brasil [...] Percebemos que
os donos das oficinas usavam a crise do coronavírus para impedir que as jovens saíssem da
oficina. A coação é comum, e agora a pandemia serve como desculpa para o confinamento de
trabalhadores”, afirma o auditor-fiscal do trabalho Magno Pimenta que acompanhou a ação de
resgate das duas mulheres.
Sobre esse tema, veja a matéria Trabalho escravo, despejos e máscaras a R$ 0,10: pandemia
agrava exploração de migrantes bolivianos em SP
Confira o artigo O trabalho escravo contemporâneo não teve quarentena, publicado no
jornal O Estado de São Paulo e assinado por seis autores que atuam no combate ao trabalho
escravo e na promoção de direitos dos migrantes.
Veja, ainda, este vídeo da Brasil de Fato sobre a Covid-19, informalidade e trabalho escravo.
Conheça a Plataforma Refugiados Empreendedores, projeto que teve início no contexto
da pandemia do Covid-19 como uma ferramenta para ampliar a visibilidade de negócios
liderados por empresárias e empresários em situação de refúgio no Brasil.

26	
https://www.otempo.com.br/cidades/no-primeiro-momento-de-crise-quem-perde-o-emprego-e-o-imigrante-diz-professor-1.2459762
27	
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/
28	
https://reporterbrasil.org.br/2020/06/trabalho-escravo-despejos-e-mascaras-a-r-010-pandemia-agrava-exploracao-de-migrantes-bolivianos-em-sp/
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4.8	PAPO RETO: SÍNTESE DOS PRINCIPAIS PONTOS
DO MÓDULO
Ao longo deste quarto módulo, nos aproximamos de uma importante questão para todas as
pessoas que se movimentam pelo mundo: o trabalho. Observamos que por meio da inclusão
no mercado de trabalho a pessoa migrante pode ter acesso à renda, à previdência social e ao
convívio social que lhe permite a construção de redes de apoio. Nesse sentido, o trabalho é
um ponto chave para a consolidação do projeto de vida de migrantes nos países de destino,
ampliando horizontes e possibilidades. Aprendemos que a legislação brasileira garante
que trabalhadoras e trabalhadores migrantes tenham direitos trabalhistas no Brasil como
os brasileiros. Por fim, refletimos que o expressivo número de obstáculos que atravancam
a inclusão laboral da população migrante tornam difícil a busca e a conquista de trabalho,
principalmente um trabalho decente. Como resultado, pessoas refugiadas e migrantes,
especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, tornam-se mais
expostas aos riscos da exploração laboral, como o trabalho escravo.
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4.9

DESAFIO: EXERCÍCIOS DE APRENDIZAGEM

Neste módulo, observamos que o trabalho escravo é um crime expresso no Código Penal e
que pode ser constatado a partir de qualquer um dos seguintes elementos: trabalho forçado,
jornada exaustiva, servidão por dívida e condições degradantes.
Neste exercício, a proposta é relacionar os termos (a, b, c, d) com seus respectivos conceitos.
a) TRABALHO FORÇADO
b) JORNADA EXAUSTIVA
c) SERVIDÃO POR DÍVIDA
d) CONDIÇÕES DEGRADANTES
I. (

) 	O indivíduo é obrigado a se submeter a condições de trabalho em que é explorado, sem
possibilidade de deixar o local seja por causa de dívidas, seja por ameaça e violências
física ou psicológica.

II. (

)	Expediente penoso que vai além de horas extras e coloca em risco a integridade física
do trabalhador, já que o intervalo entre as jornadas é insuficiente para a reposição de
energia. Há casos em que o descanso semanal não é respeitado. Assim, o trabalhador
também fica impedido de manter vida social e familiar.

III. (

)	Fabricação de dívidas ilegais referentes a gastos com transporte, alimentação, aluguel
e ferramentas de trabalho. Esses itens são cobrados de forma abusiva e descontados
do salário do trabalhador, que permanece sempre devendo.

IV. (

)	Um conjunto de irregularidades trabalhistas que caracterizam a precariedade do
trabalho e de condições de vida sob as quais o trabalhador é submetido, atentando
contra a sua dignidade e saúde.

RESULTADOS
(a), (b), (c), (d)
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4.10

ALÔ, ESCOLA!

Repórter Brasil

Diante de todo o conteúdo apresentado neste quarto módulo, cabe refletir qual é o papel da
escola no debate sobre a exploração laboral da população migrante. A experiência da Escola
Municipal de Ensino Fundamental Infante Dom Henrique, situada no bairro do Pari da cidade
de São Paulo, nos mostra caminhos possíveis.
O projeto O migrante mora em minha casa, de iniciativa da professora Rosely Marchetti
Honório, surgiu da sua percepção de um ambiente de hostilidade contra estudantes migrantes
ou filhos de migrantes. Nas palavras da professora: “Na sala de aula, pude ouvir comentários
que criticavam os bolivianos por ‘tirar o trabalho dos brasileiros’. Percebi que falas como
essa permeavam muitas conversas deles. No entanto, muitos imigrantes que vivem no Pari
enfrentam condições difíceis de vida por trabalharem em confecções e serem submetidos a
trabalho escravo”29.
A partir dessa realidade, o projeto estimulou a reflexão dos estudantes sobre o preconceito, a
discriminação e a relação existente entre migração e trabalho escravo. A partir da construção
de uma árvore genealógica houve a sensibilização frente às histórias de vida da população
migrante e a percepção de que praticamente todas as famílias tinham algum membro originário
de uma diferente região do Brasil ou de outros países que veio a São Paulo em busca de melhores
condições de vida. A professora comenta que “A simples ação de explicar a matéria não seria
suficiente para mudar a maneira de pensar de alguns alunos que demonstravam preconceito
por desconhecimento. Queria que eles pensassem em como todos nós somos iguais”30.
Assista ao vídeo sobre o projeto Quem não é migrante? - Migração e educação em São
Paulo (SP) - Programa Escravo, nem pensar! (ONG Repórter Brasil, 2018)
Concluímos o módulo 4! Até breve, no módulo 5!

29 https://veja.abril.com.br/educacao/rosely-combateu-o-preconceito-dentro-e-fora-da-escola/
30 Ibid.
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https://www.youtube.com/watch?v=epuw4KS1iTM
https://arte.folha.uol.com.br/mundo/2019/imigrantes-sp/imigrante/luca-pitteloud/
https://arte.folha.uol.com.br/mundo/2019/imigrantes-sp/imigrante/jenny-32-pamela-30-eabigail-llanque-26/
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/latinoamerica21/2021/04/migrante-empreendedor-ograu-zero-do-neoliberalismo.shtml
https://www.ilo.org/brasilia/temas/trabalho-decente/lang--pt/index.htm
https://casadopovo.org.br/cooperativa-emprendedoras-sin-fronteras/
https://brazil.iom.int/news/com-carteira-de-trabalho-assinada-mais-de-100-venezuelanospartem-de-roraima-para-santa
https://www.youtube.com/watch?v=xAFe_UTkdFs
https://reporterbrasil.org.br/2018/05/medo-fome-noites-ao-relento-e-trabalho-escravo-atravessia-dos-venezuelanos-na-fronteira-norte-do-brasil/
https://www.brasildefato.com.br/2020/12/27/covid-19-informalidade-e-trabalho-escravo-oano-dos-imigrantes-no-brasil
https: //brasil.un.org/pt-br/123551-sara-mathias-sai-do-trabalho-escravo-e-aprendecosturar-com-reinaldo-lourenco
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2020/12/11/ong-oferece-cursos-de-capacitacaopara-venezuelanos-em-manaus.ghtml
https://www.acnur.org/portugues/2020/12/11/projeto-que-impulsiona-artesanato-waraorecebe-novos-recursos-para-expandir-seu-impacto/
https://migramundo.com/confira-universidades-brasileiras-com-vagas-para-refugiadosem-2020/
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2021/01/refugiados-indigenas-venezuelanos-vaocursar-universidade-em-belem.shtml
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https://www.refugiadosempreendedores.com.br/conheca-os-empreendedores
https: //www.otempo.com.br/cidades/no-primeiro-momento-de-crise-quem-perde-oemprego-e-o-imigrante-diz-professor-1.2459762
https://reporterbrasil.org.br/2020/05/fiquei-3-dias-comendo-pao-com-agua-o-drama-dosmigrantes-africanos-que-nao-conseguem-receber-o-auxilio-do-governo/
https://reporterbrasil.org.br/2020/06/trabalho-escravo-despejos-e-mascaras-a-r-010pandemia-agrava-exploracao-de-migrantes-bolivianos-em-sp/
https: //politica.estadao.com.br/blogs/gestao-politica-e-sociedade/o-trabalho-escravocontemporaneo-nao-teve-quarentena/
https://veja.abril.com.br/educacao/rosely-combateu-o-preconceito-dentro-e-fora-da-escola/
https://www.youtube.com/watch?v=TgfOl1dpwo0

VÍDEOS
Integração Econômica de Migrantes - Conheça a história de Ali Hassan
https://www.youtube.com/watch?v=epuw4KS1iTM
O verso da oficina
https://www.youtube.com/watch?v=NYtfQ3QH_WY
Fome, saudades e trabalho escravo: a travessia dos venezuelanos no norte do Brasil
https://www.youtube.com/watch?v=xAFe_UTkdFs
Retrospectiva: pandemia agrava desigualdades da população imigrante
https://www.youtube.com/watch?v=d5W2x7H4BEE
Quem não é migrante? - Migração e educação em São Paulo (SP)
https://www.youtube.com/watch?v=TgfOl1dpwo0

DICAS DE SITES
Visto Permanente é um espaço virtual vivo no qual se representam as comunidades
imigrantes de São Paulo através da sua expressividade artística e cultural.
www.vistopermanente.com
Sistema Ipê, para denúncias de trabalho escravo de todo o Brasil:
https://ipe.sit.trabalho.gov.br/
Plataforma Refugiados Empreendedores
https://www.refugiadosempreendedores.com.br/conheca-os-empreendedores
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