
PROPOSTAS DA CONFERÊNCIA LIVRE DA ABA/ PREPARATÓRIA PARA A I COMIGRAR.  

22 DE MARÇO DE 2014 

 

1. Igualdade de tratamento e acesso a serviços 

 

a) Apesar de haver dois projetos de lei tramitando no Congresso Nacional e da 

nomeação, pelo Ministério da Justiça, de um grupo de especialistas encarregado 

de apresentar a minuta de um anteprojeto de lei, aparentemente os mesmos não 

serão debatidos na I COMIGRAR. Se for essa a decisão, as contribuições da 

COMIGRAR para formação de políticas públicas correm o risco de não 

possuírem um lastro jurídico que permita sua execução. Com a lei em vigor não 

há como construir uma política migratória que atenda às reivindicações dos 

migrantes e das entidades que os apoiam, assim como aos princípios que devem 

nortear uma política migratória condizente com os direitos humanos e os 

princípios da constituição de 1988. Recomenda-se que a nova legislação não 

seja mais pautada pela segurança nacional ou ameaças às fronteiras e à nação e 

que não seja apenas uma lei enunciativa, mas que contenha mecanismos de 

garantias e fiscalização de direitos. 4 

 

b) A Conferência Livre da Associação Brasileira de Antropologia (ABA) 

manifesta-se contrariamente à criação de uma agência especializada em 

migrações, considerando que a mesma tem o potencial de impossibilitar a 

transversalidade nas diversas políticas públicas e reforçar estigmas. Preocupa-

nos especialmente a probabilidade de sua potencial transformação em órgão de 

controle migratório.3  

 

c) Recomenda-se que a migração seja tratada como um tema transversal das 

políticas públicas.  Deve-se garantir que gestores e servidores públicos sejam 

capacitados no atendimento dessa população (incluindo o atendimento em 

línguas nativas, com a garantia de tradutores e levando em consideração os 

contextos sociais e econômicos desses migrantes e de seus países de origem). 1 

 

d) Recomenda-se a desburocratização de procedimentos, a isenção de taxas, a 

redução de prazos, bem como a padronização dos procedimentos em âmbito 

nacional, no que se refere ao processo de registro, requerimento e obtenção de 

documentos.  

 

e) Recomenda-se que os migrantes e refugiados tenham o mesmo acesso aos 

serviços públicos que os nacionais, com a descentralização da prestação desses 

serviços (exemplos: Na Hora, Poupa Tempo, UAI - MG).  

 



f) No espírito da transversalidade das políticas públicas, recomenda-se que as 

ouvidorias públicas, nas diversas instâncias, incluam a assistência ao migrante, 

considerando suas especificidades, demandas e também as denúncias 

apresentadas.  

g) Recomenda-se o acesso pleno dos migrantes aos serviços de saúde pública e 

uma Política da Integralidade do Cuidado em Saúde para os Migrantes que 

esteja integrada à Política de Equidade do SUS. Recomenda-se que seja 

contemplada a proposta de criação de um quadro de “mediadores culturais” 

para os serviços de saúde e a qualificação dos profissionais em relação às 

especificidades dos grupos no processo saúde-adoecimento-cuidado. 

  

h) O acesso à educação deve ser um direito inalienável a todos os imigrantes e 

refugiados independentemente de sua condição migratória. Devem ser 

assegurados mecanismos simples, claros e de pleno conhecimento da rede 

escolar de acesso à instituição de ensino e ao devido nivelamento pedagógico e 

de suporte específico para o aprendizado do idioma, se necessário.  

   



 

2) Inserção econômica social e produtiva 

 

a. O acesso ao trabalho deve ser um direito do migrante. Recomenda-

se oferecer garantias e mecanismos de acesso à inserção laboral, 

bem como oferta de cursos de capacitação (profissional e de 

línguas), reconhecimento da qualificação profissional e fiscalização 

quanto ao cumprimento de seus direitos laborais e sociais contra a 

exploração. Recomenda-se igualmente assegurar o direito de acesso 

à Justiça do Trabalho na defesa de seus direitos.  3      

b. Recomenda-se a efetivação de acordos previdenciários entre o 

Brasil e países receptores e emissores de migrantes. 1 

c. Recomenda-se a criação de cursos de língua portuguesa gratuitos 

ofertados por universidades e estabelecimentos públicos de ensino 

nas localidades receptoras de migrantes.1 

d. Recomenda-se agilizar os processos de equivalência de diplomas e 

facilitar o reconhecimento em casos de impossibilidade de 

comprovação de documentos. 1 

e. Recomenda-se incentivar o desenvolvimento de um ambiente 

acadêmico e universitário mais cosmopolita, facilitando o ingresso 

de alunos refugiados e imigrantes, a exemplo da experiência da 

UFSCar, que apresenta mecanismos específicos de inserção. 1 

f. Recomenda-se facilitar o acesso ao microcrédito para imigrantes e 

retornados;1 

  



 

3) Cidadania cultural e reconhecimento da diversidade 

 

a) Recomenda-se que sejam contempladas, em cada um dos eixos, as 

especificidades de gênero, de forma que sejam considerados os 

problemas específicos enfrentados por mulheres e travestis/transexuais 

migrantes em todas as instâncias de atendimento. 3 

b) O migrante deve ter o direito a expressar sua cultura de origem, através 

da religiosidade, língua, vestimentas, gastronomia, etc., não podendo ser 

penalizado ou impedido de proclama-las. Estas manifestações culturais 

devem ser promovidas, reconhecidas e compartilhadas como forma de 

favorecer a convivência e combater a discriminação e a xenofobia.2 

c) Recomenda-se que, na qualificação/capacitação de profissionais que 

atendam os migrantes, sejam incluídas tais especificidades de gênero.1 

d) Recomendam-se ações que visem o reconhecimento das diferenças 

culturais por parte da sociedade mais ampla. Nessa perspectiva, é 

importante a formação de profissionais que possam desempenhar o 

papel de mediadores culturais, com a missão de suscitar o debate sobre o 

respeito à diversidade e criar mecanismos de diálogo e inclusão nas 

políticas públicas locais. 1 

e) Recomenda-se o estímulo à formação de associações de migrantes, 

garantindo o direito de utilização de rádios e jornais voltados para suas 

respectivas comunidades e sensibilização da sociedade sobre a 

diversidade cultural.1 

 

  



4) Abordagem da violação de direitos e meios de prevenção e proteção 

 

a) No processo de formulação de políticas públicas para migrações no Brasil é 

preciso tomar cuidado com a apropriação de conceitos e categorias 

internacionais que, muitas vezes, são calcados em princípios de 

securitização e controle de fronteiras, mesmo quando aparentemente 

referem-se à proteção de direitos. Nesse sentido, recomenda-se cautela em 

relação ao arcabouço conceitual produzido por agências multilaterais cujo 

eixo de atuação é a governabilidade migratória. Como antropólogos, temos 

alertado para o uso político destas categorias por meio de estudos e 

pesquisas que ressaltam as categorias nativas, as realidades localizadas, as 

histórias de vida, as trajetórias e as estratégias de homens e mulheres que 

são definidos como “migrantes”, “refugiados” ou “traficados”. Recomenda-

se precaução ante modelos de produção de políticas migratórias 

supostamente pensadas como protetoras dos direitos humanos dos 

migrantes (desde que sejam “vítimas”), mas calcadas em preocupações com 

segurança nacional e fortalecimento de fronteiras. Recomenda-se, 

igualmente, que o arcabouço teórico norteador das políticas resulte de um 

diálogo com a população migrante, a sociedade civil e o governo. Deve, 

ademais, ser fruto de uma maior reflexão sobre a experiência cotidiana dos 

migrantes percebidos como sujeitos de direitos e com capacidade de 

agência.4  

b) Recomenda-se que o combate à exploração de trabalhadores estrangeiros e 

o tráfico de pessoas não criminalize os imigrantes e não seja instrumento a 

favor de políticas restritivas à migração.1 

c) Recomenda-se que as ações administrativas que envolvem o cotidiano dos 

migrantes não estejam na alçada de organismos de segurança e repressão à 

criminalidade.1 

d) Recomenda-se o direito à reunificação familiar de migrantes e refugiados. O 

migrante deve ter direito à manutenção de seu núcleo afetivo e familiar, sem 

penalizações ou discriminações. 

e) Recomenda-se a inclusão de imigrantes e refugiados como beneficiários de 

programas sociais e assistenciais, como o Cadastro Único, Minha Casa 

Minha Vida, Benefício de Prestação Continuada, Programa Bolsa Família, 

etc.1 

f) Recomenda-se que, nos casos extremos de detenção e deportação, seja 

assegurado o respeito ao devido processo, com garantia do direito de 

defesa. 

g) Com relação às ações de combate à exploração de trabalhadores migrantes, 

recomenda-se uma mudança na legislação a fim de que outras autoridades 

(além daquelas da esfera criminal) possam requerer a suspensão de pedidos 

de deportação de migrantes que sejam vítimas do “tráfico de pessoas” ou 



“trabalho escravo”, bem como solicitar a sua inclusão em programas de 

proteção (Resolução Normativa No. 93 do CNIg). 1 

  



 

 

 

5) Participação social e cidadã e transparência de dados 

 

a) A I Comigrar acontece numa sequencia de encontros, reivindicações e lutas 

políticas que remontam às últimas duas décadas do século XX.  Neste sentido, 

recomendamos que, em seus trabalhos, sejam consideradas as deliberações do I 

Encontro Ibérico de Comunidades de Brasileiros no Exterior/ Documento de 

Lisboa (Lisboa, 2002), do I Brazilian Summit/ Carta de Boston (Boston, 2003), do 

II Encontro de brasileiras e brasileiros na Europa/ Documento de Bruxelas (2007) 

e do III Encontro Europeu da Rede de brasileiras e brasileiros no 

Exterior/Documento de Barcelona (2009). Da mesma forma, devem ser 

considerados os resultados do Diálogo Tripartite sobre Políticas Públicas de 

Migração para o Trabalho, realizado em Itapecerica da Serra (SP), em 2008, 

posteriormente colocados para consulta pública a aprovados pelo CNIg, em 2010, 

como "Política Nacional de Imigração e Proteção ao (a) Trabalhador(a) Migrante". 

3 

b) Levando em consideração o Mercosul e outros blocos supranacionais, recomenda-

se fortalecer a ideia de uma cidadania regional baseada em medidas concretas de 

livre residência através das quais os imigrantes possam estudar, trabalhar, ter acesso 

à serviços públicos e a seguridade social, fazendo uso de sua documentação de 

origem. No entanto, é necessário estar igualmente alerta a possíveis exclusões 

àqueles imigrantes considerados “extra-regionais”, como demonstra a experiência 

da União Europeia. 2 

c) Recomenda-se promover a alteração constitucional e legislativa para possibilitar o 

direito de voto aos imigrantes residentes, independentemente do tempo de 

regularização, e ampliação para todos os níveis do direito de voto e elegibilidade 

dos brasileiros no exterior. 1 

d) Recomenda-se reforçar os mecanismos de consulta junto às comunidades 

migrantes e refugiados para a efetivação de políticas públicas na área migratória.1 

e) Recomenda-se que o Estado brasileiro promova acordos internacionais de 

reconhecimento e respeito a duplas ou múltiplas cidadanias, sem perda de direitos 

sociais e políticos. 

f) Recomenda-se que a política migratória envolva medidas sistemáticas nos âmbitos 

federal e estadual de fomento à pesquisa e produção de conhecimento científico 

sobre a temática da mobilidade humana, com editais voltados a essa questão.1 

 

 

 


