
 

 

O COMITÊ MIGRAÇÕES E DESLOCAMENTOS INFORMA QUE O FÓRUM SOCIAL 

MUNDIAL DAS MIGRAÇÕES (FSMM) SERÁ REALIZADO EM SÃO PAULO ENTRE 7 A 10 

DE JULHO DE 2016 

 

INSCREVA-SE E SUBMETA PROPOSTA DE ATIVIDADES ATÉ O DIA 30 DE ABRIL 

ATRAVÉS DO LINK http://fsmm2016.org/index.php/pt-br/inscripcoes/inscricao-

para-atividade  

 

ESCOLHA O EIXO PERTINENTE À SUBMISSÃO DE SUA PROPOSTA DE ATIVIDADE, 

QUE PODERÁ SER DE CARÁTER ARTÍSTICO-CULTURAL, AULA, MESA REDONDA, 

MINI-CURSO OFICINA, RODAS DE CONVERSA OU SEMINÁRIO 

 

EIXOS DE ATIVIDADE: 

 

 

Eixo 1) A CRISE SISTÊMICA DO MODELO CAPITALISTA E SUAS CONSEQUÊNCIAS 

PARA A MIGRAÇÕES 

Sugere-se que apresentações/performances/relatos levem em consideração as relações 

entre a atual conjuntura global, políticas migratórias e migrações, com um foco em direitos 

humanos e cidadania. Temáticas podem incluir, por exemplo, a relação entre crises do 

capitalismo e: Projetos familiares e mercados transnacionais do trabalho; Guerra ao terror, 

criminalização das migrações, securitização e as experiências de se viver na “ilegalidade” e 

“invisibilidade”; Securitização, fronteiras e a indústrias das migrações: A construção da 

ilegalidade e violações dos direitos humanos; Políticas migratórias no mundo de hoje: 

perspectivas comparativas; O protagonismo dos migrantes transnacionais e refugiados nas 

cidades nas quais vivem; Guerras e o direito ao refúgio no mundo de hoje; etc. 

 

Eixo 2) RESISTÊNCIAS E ALTERNATIVAS DESDE OS SUJEITOS MIGRANTES 

Sugere-se que as apresentações/performances/relatos visem expor comparativamente, se 

possível, as mobilizações, resistências e contestações de múltiplos protagonistas: migrantes, 

imigrantes, emigrantes, refugiados, povos originários, quilombolas por um mundo fraterno, 

rebelde e solidário, face à atual conjuntura capitalista e os desafios para a ação política em 

diferentes localidades do globo, com especial atenção às relações entre gênero, racialização, 

classe e geração, inclusive atuação em movimentos anticapitalistas e anti-imperialistas. 

Temáticas podem incluir, por exemplo: Migração e os movimentos globais anti-capitalistas e 

anti-imperialistas; Projetos familiares, gênero, racialização, geração e relações de poder no 

contexto migratório; Solidariedades entre migrantes, refugiados, povos originários e 

quilombolas ante a violência do capital; Mobilizações contra as violência de classe e 

racialização na atual conjuntura global; Migrações e trabalho; Mobilizações de migrantes por 

um mundo sem fronteiras; Iniciativas de assistência e empoderamento junto aos migrantes; 

etc. 

 

Eixo 3) MIGRAÇÃO, GÊNERO E CORPO 

Temáticas podem incluir, por exemplo: Mulheres migrantes, a luta pelo reconhecimento 

como sujeitos de direito; Mulheres refugiadas, condições de abrigo e mudanças 

socioculturais. Mulher e condições de trabalho, cooperativismo e economia solidária; Mulher 

e saúde: dificuldades, conquistas e desafios nacionais e internacionais; Mulheres em situação 

de prostituição: vítimas ou trabalhadoras do sexo?; Direitos sexuais e reprodutivos: 

conhecimento, práticas e acesso aos serviços de atendimento; Migração de crianças e 

adolescentes; Combate à violência sexual, de gênero, trabalho escravo e tráfico de pessoas: 

que têm feito os países até agora?; Migração da população LGBT: (Des)criminalização da 

diversidade sexual no mundo; População LGBT e (Im)possibilidades laborais; Ser LGBT e 

refugiado: dificuldades e resistências; Políticas de saúde para a população LGBT: 



possibilidades, avanços e desafios. Turismo sexual; etc. 

 

Eixo 4) MIGRAÇÃO, OS DIREITOS DA MÃE NATUREZA, O CLIMA E AS DISPUTAS 

NORTE-SUL 

Este eixo procura contemplar especialmente as migrações e deslocamentos de natureza 

ambiental causadas devido ao aquecimento global ou por grandes projetos 

“desenvolvimentistas” no campo e na cidade, que transtornam as condições de vida das 

populações e as expulsam dos locais onde vivem. Temáticas podem incluir, por exemplo: 

Catástrofes climáticas e a emergência de refugiados ambientais; Grandes projetos, meio 

ambiente e populações tradicionais; Destruição do mundo rural, impactos urbanos e as 

migrações: o controle do território como pivô dos deslocamentos humanos; Quem são os 

afetados pela crise climática e como vivem?; Os impactos do agronegócio; Guerras, 

deslocamento e disputas por recursos naturais; etc. 

 

Eixo 5) MOVIMENTOS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS: MORADIA, EDUCAÇÃO, 

SAÚDE, TRABALHO DECENTE 

Visa entender e expor, comparativamente, se possível, as mobilizações de migrantes e 

refugiados frente às violações aos seus direitos e dignidade humana no seu cotidiano, seja 

devido à falta de políticas ou às políticas restritivas ou, ainda, à violência estrutural ou do 

Estado. Temas podem incluir, por exemplo: Movimentos por moradia; A mobilização por 

trabalho decente; Políticas migratórias: entre o paradigma da segurança nacional e dos 

direitos humanos; Legislações migratórias e direitos humanos; Luta contra racialização, 

xenofobia e racismos; Mobilizações contra discriminações de gênero, racialização e 

nacionalidade; Trabalho, educação e reconhecimento profissional; Migrantes e acesso à 

educação superior; Intolerância religiosa; etc 

 

Eixo 6) DIREITO À CIDADE, INCLUSÃO SOCIAL E CIDADANIA DE IMIGRANTES 

Pelo reconhecimento da cidadania e do direito à não-discriminação dos migrantes no acesso 

a políticas públicas urbanas e pela garantia de uma cidade que tenha como pilares a 

igualdade, o não preconceito, o reconhecimento das diferenças, a inclusão social e a justiça. 

Reivindicação de políticas públicas multissetoriais e abordagens direcionadas especificamente 

a este grupo, contemplando medidas de reconhecimento de proteção, de integração, de 

distribuição de recursos, de acesso a serviços básicos e de não discriminação. Manifestações 

político-culturais, apropriação e transformação da cidade por migrantes e refugiados. 

Migrantes, refugiados e os direitos de participação política; Políticas públicas e demandas 

migratórias; etc. 

 


