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PREFÁCIO 
 
MIGRAÇÕES, EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E O 

DIREITO À CIDADE 
 

Prof. Daniel Ricardo Castelan1 
 

Desde que iniciei meu trabalho como Coordenador do 

Curso de Graduação em Relações Internacionais da 

Universidade Federal de Santa Catarina, em 2017, fui 

testemunha da dificuldade em se consolidar, no âmbito do 

estado, uma política pública de acolhimento aos imigrantes que 

garantisse, minimamente, dignidade a milhares de famílias que 

abandonam seus lares raramente por opção, mas por 

necessidade. Essa preocupação, como professor e gestor, 

sempre foi acompanhada por uma indagação: como explicar a 

relutância do poder público em estruturar uma política eficaz 

de acolhimento a imigrantes exatamente no Sul do país, que 

tanto reconhece o papel dos antepassados brancos que aqui se 

instalaram desde a colônia, em condições também difíceis de 

vida, fugindo da guerra e da fome na Europa? 

Esse livro nos ajuda a compreender esse paradoxo ao 

mostrar que a maioria dos imigrantes que chegam hoje a Santa 

Catarina têm traços muito distintos daqueles que figuram como 

heróis na História oficial: em grande parte, são latinas e latinos 

de diferentes origens, ou negras e negros do Haiti, muito 

similares em suas feições aos que, tendo sido escravizados ou 

dizimados no passado, hoje são barrados pelas políticas 

migratórias dos ditos Países Desenvolvidos. Se o próprio “berço 

                                                
1 Coordenador do Curso de Graduação em Relações Internacionais, 

da Universidade Federal de Santa Catarina. 
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da civilização” não mobiliza forças suficientes para acolher 

migrantes náufragos no mar Mediterrâneo, não é de se 

estranhar a ausência de uma política eficaz em uma ex-colônia 

como o Brasil. 

O livro que o leitor tem em mãos, para além de um texto, 

resulta de uma obra de acolhimento aos imigrantes construída 

pela Sociedade Civil e setores engajados do estado, 

principalmente a partir de 1996, quando a Pastoral do Migrante 

iniciou seus trabalhos para compensar na grande Florianópolis 

essa omissão histórica, garantindo o mínimo de cidadania 

previsto na Constituição Federal e nos tratados de Direitos 

Humanos às populações que chegaram à região. Nesses anos, o 

trabalho foi conduzido pela Pastoral do Migrante, na figura 

pioneira do conhecido Padre Joaquim Filippin, a quem, 

posteriormente, somou-se a Universidade Federal de Santa 

Catarina, nas mãos da professora Karine de Souza Silva e 

dezenas de estudantes que integraram o Eirenè. De diferentes 

formas e em distintos momentos, também compuseram essa 

obra aqueles que integraram o Centro de Referência e Apoio a 

Imigrantes (CRAI), além de membros da Defensoria Pública da 

União, que hoje realiza o acolhimento com outras 

indispensáveis instituições da Sociedade Civil engajadas na 

defesa dos direitos humanos. 

Enquanto Coordenador de Curso, gostaria de registrar a 

imensa satisfação pela publicação deste trabalho coletivo, 

exatamente pela maneira como o conhecimento aqui 

transmitido se construiu. Foi fruto do que chamamos de uma 

ação de extensão da Universidade – quando ela busca parcerias 

na comunidade para resolver problemas trazidos pela própria 

comunidade –, e não formulados em uma sala fria qualquer. 

Nesta frente, estudantes e professores se engajaram por anos 

em um diálogo respeitoso tanto com quem sofre as opressões, 
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como com sujeitos da cidade empenhados em aliviá-las. No 

diálogo, brotaram conhecimentos e ações que construíram uma 

sociedade mais justa, mantendo-se viva a chama da esperança 

necessária para a transformação social. Por isso a grande 

satisfação: o conhecimento, quando construído dessa forma, é 

eficaz, transformador e ético. 

O resultado desse esforço coletivo, para além do livro, foi 

o atendimento a milhares de migrantes, auxiliando-os no 

estabelecimento na cidade. A experiência com os imigrantes, 

posteriormente articulada no GAIRF – Grupo de Apoio a 

Imigrantes e Refugiados e no Grupo de Trabalho de Imigração 

da ALESC – foi fundamental na construção da Política Estadual 

de Direitos Humanos, aprovada em 2020 pela Câmara de 

Deputados, e na viabilização do CRAI, que hoje infelizmente 

não funciona mais por falta de empenho orçamentário do 

governo. Os frutos dessas ações, para além de restaurarem a 

própria dignidade aos acolhidos, traduzem-se também na 

redução da vulnerabilidade social e preparação de sujeitos para 

a inserção no mundo do trabalho, com implicações 

transformadoras para a cidade. Em todas essas ações, 

articuladas entre professores, estudantes, voluntários, 

servidores públicos e membros da sociedade civil, construiu-se 

um valioso conhecimento que tornou esse livro possível. 

Portanto, a publicação dessa obra prova o quão importante a 

valorização da extensão universitária, como preconiza a 

Constituição Federal ao estabelecer que o ensino não deve ser 

desvinculado da extensão e da pesquisa. Ações como essa, além 

de transformarem a sociedade, produzem conhecimento 

socialmente relevante, formando excelentes egressos e 

consolidando vínculos entre a universidade e a comunidade. 

Os diferentes artigos do livro descrevem as características 

das populações de imigrantes na grande Florianópolis, a partir 
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de dados reunidos no âmbito dessas iniciativas. Em seu 

conjunto, o texto permite ao leitor conhecer melhor o perfil 

migratório do estado, dentro das particularidades 

metodológicas dessa estrutura de informações. Além disso, os 

capítulos estão coloridos com os tons da experiência de quem 

trabalhou no acolhimento aos imigrantes e conhece, portanto, 

as angústias e esperanças de quem deixa seus países em busca 

de uma vida melhor. São, dessa maneira, números 

interpretados por quem viveu experiências suficientes para 

entender o que significam. Esse é um distintivo que perpassa 

toda a obra, em comparação com outras, que a torna importante 

subsídio para a formulação de políticas migratórias no Sul do 

país. 

Parabéns aos autores e organizadores e àqueles que se 

empenharam de alguma forma no acolhimento aos imigrantes. 

Bom proveito aos leitores.  
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APRESENTAÇÃO 
 

QUANDO A UNIVERSIDADE ATRAVESSA A 
RUA: MIGRAÇÕES, REDE DE ACOLHIMENTO E 

PRODUÇÃO DE SABERES 
 

Karine de Souza Silva 

Juliana Müller 

Jonatan Carvalho de Borba 
 

Este livro versa sobre pessoas, travessias e encontros. Ele 

se refere ao encontro de pessoas que migram com as que 

acolhem. Ele mostra alguns dos resultados de seis anos de um 

projeto de extensão comunicador que tem proporcionado à 

Universidade pública atravessar a rua, e aprender-ensinar-e-

fazer-com imigrantes, com a militância e com instituições que 

têm reunido esforços coletivamente para promoverem uma 

acolhida não hierarquizada e humanizada para quem chega de 

outro país. 

Por trás dessas linhas há histórias de sofrimento, típicas 

dos deslocamentos humanos mas, também, há protagonismos e 

valentia de quem decide partir para encontrar novos 

horizontes; há aqui, do mesmo modo, o protagonismo daquelas 

e daqueles que fazem uso dos seus lugares de privilégio e poder 

para assumirem responsabilidades políticas, cientes das 

amarras do racismo estrutural que corrói as bases da sociedade 

brasileira, e das dificuldades institucionais e financeiras de se 

concretizar uma extensão universitária verdadeiramente 

decolonial. Assim, os textos desta obra foram feitos de diálogos, 

de teorias, de práxis libertadora, de cooperação, de lágrimas, de 

tempo, de entrega, de angústias e de muito afeto. 
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Os encontros aqui visibilizados se inserem no contexto 

das dinâmicas da migração Sul-Sul em Santa Catarina. No 

momento atual de migrações internacionais, com o bloqueio 

das fronteiras dos países do Norte e a adoção de políticas 

restritivas à imigração, intensificam-se os deslocamentos Sul-

Sul de forma mais rápida do que as Migrações Sul-Norte, 

segundo dados da Organização das Nações Unidas (2019). 

Nesse sentido, o Brasil enquanto país emergente, também 

passou a figurar na lista de interesses dos denominados novos 

imigrantes de diversos países periféricos, com grande destaque 

às populações africanas, caribenhas e latino-americanas que, 

em muitos casos, têm fugido das consequências nefastas 

deixadas pelos colonizadores em suas nações, – como, por 

exemplo, a miséria, desagregação ou conflitos gerados por 

disputas de recursos naturais – ou mesmo migram para 

conquistar melhores condições de escolaridade, de trabalho e, 

enfim, de existência.  

É bem verdade que as migrações do Norte para Sul ou Sul 

para o Norte, não deixaram de existir. Nacionais de Estados do 

hemisfério Sul continuam procurando os países centrais para se 

assentarem. E contingentes europeus e norte-americanos se 

somam aos fluxos de imigrantes de países de África, Ásia, e 

América do Sul e têm optado por viver em lugares como o Sul 

do Brasil. 

Nesta esteira, Santa Catarina, por estar em uma das 

regiões com maior desenvolvimento industrial do Brasil e, 

portanto, dispor de boa capacidade de absorção de mão-de-

obra, insere-se na rota Sul-Sul, com grande destaque para a 

recepção de populações racializadas como não-brancas, 

nomeadamente as latino-americanas, africanas e afro-

caribenhas que têm se estabelecido na capital e em cidades do 

interior com maior oferta de emprego, como é o caso dos 
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municípios de Chapecó, Criciúma e Tubarão. Assim, é relevante 

apontar que as dinâmicas raciais são parte marcante desses 

novos fluxos, assim como as hierarquizações pautadas em 

termos de gênero e sexualidade. 

Neste sentido, convém recordar que o Estado brasileiro, 

um país assentado no mito da democracia racial, durante 

séculos tem se mostrado muito mais receptivo a imigrantes 

brancos e, por outro lado, profundamente hostil com os corpos 

racializados como não-brancos. A nossa xenofobia tem se 

mostrado seletiva (SILVA, 2020), já que historicamente temos 

recebido os/as imigrantes brancos/as dos Estados hegemônicos 

com políticas públicas concretas, incluindo vantagens e 

privilégios, ao passo que temos usado a maquinaria estatal para 

promover a exclusão e a inferiorização das pessoas oriundas de 

países do hemisfério Sul. Santa Catarina, por exemplo, foi um 

estado construído com ajuda de políticas econômicas para atrair 

imigrantes brancos e, também, por populações indígenas e 

negras que aqui foram escravizadas e exploradas, mas esses 

corpos são raramente incluídos nas imagens e narrativas sobre 

a riqueza cultural e socioeconômica desta parte do país. 

No contexto atual, mesmo com a intensificação da 

mobilidade humana para este estado e mesmo que os 

contingentes estejam vindo para somar com suas forças de 

trabalho e suas riquezas culturais, são poucas as ações efetivas 

do estado e dos municípios para efetiva integração e adequado 

acolhimento. Esta realidade deixa clara a necessidade de 

estudos que identifiquem as especificidades desses fluxos 

migratórios, tendo em mente que a migração é um tema 

atravessado por questões de raça, de forma ainda mais 

acentuada quando se trata das travessias Norte-Sul, Sul-Norte 

e Sul-Sul. Assim, a raça deve constituir uma das categorias 

centrais de estudos sobre a mobilidade humana internacional 
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(SILVA, 2020). Nesta esteira, em 2018, um estudo realizado por 

Silva, Muller e Silveira (2018) identificou o perfil de imigrantes 

e refugiadas(os) africanas(os) na região da Grande 

Florianópolis e revelou a falta de comprometimento dos 

governos locais (municipais e estaduais) em promover políticas 

públicas efetivas de acolhimento e integração a imigrantes e 

refugiadas(os), assim como coletas adequada de dados para 

compreender a melhor forma de garantir a proteção social e a 

integração à sociedade local destes contingentes que ainda 

migram em um contexto diaspórico, de silenciamento e 

invisibilização. 

Assim, nos espaços onde o Estado está ausente, as 

Universidades têm se mostrado como espaço-chave tanto na 

produção e compartilhamento de saberes como na realização de 

ações destinadas a melhorar as condições de acolhimento e 

integração destes migrantes que adotam Santa Catarina como 

destino. Neste contexto, o Eirenè: “Centro de Pesquisas e 

Práticas Pós-coloniais e Decoloniais aplicadas às Relações 

Internacionais e ao Direito Internacional”, vinculado ao Cursos 

de Graduação e Programas de Pós-Graduação em Relações 

Internacionais e Direito da Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC), tem se mostrado protagonista. O Eirenè, 

desde 2014, desenvolve ações de Extensão por meio do seu 

Núcleo de Apoio a Imigrantes e Refugiados (Eirenè/NAIR) e 

por meio do Convênio com o Alto Comissariado das Nações 

Unidas para Refugiados (ACNUR), que resultou na 

implementação da Cátedra Sérgio Vieira de Mello (CSVM). 

As atividades do Projeto de Extensão NAIR-Eirenè/UFSC 

começaram a ser realizadas, em 2014. A parceria com a Pastoral 

do Migrante de Florianópolis se deu a partir de 2015 em virtude 

do aumento do fluxo de imigrantes na Grande Florianópolis. 

Em 2016 foi firmado convênio com a Defensoria Pública da 
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União (DPU), onde também são oferecidos atendimentos 

jurídicos a imigrantes e refugiados. A partir do ano de 2018, as 

atividades que eram realizadas na Pastoral foram transferidas 

para a sede do Centro de Referência no Atendimento a 

Imigrantes Refugiados (CRAI), entidade estabelecida pela Ação 

Social Arquidiocesana (ASA). No total, o Projeto 

CSVM/Eirenè/UFSC já realizou cerca de 30 mil atendimentos a 

imigrantes e refugiados de 62 nacionalidades. 

Além do atendimento nas áreas de Direitos Humanos e 

Direito Internacionais, são realizadas ações de advocacy 

destinadas a demandar dos poderes estatais que estes 

assegurem direitos e formulem e implementem políticas 

públicas efetivas de integração e acolhimento. Neste campo, as 

mobilizações são realizadas em vários fóruns, com destaque 

para dois que têm servido para impulsionar o tema. O primeiro 

é o Grupo de Apoio a Imigrantes e Refugiados da região da 

Grande Florianópolis (GAIRF), constituído em 2014 por atores 

públicos e privados com forte participação da sociedade civil. 

O segundo é o Grupo de Trabalho de Apoio aos Imigrantes e 

aos Refugiados (GTI) da Assembleia Legislativa do Estado de 

Santa Catarina. O GTI foi fundado em 2015 por iniciativa da 

Comissão de Direitos Humanos (CDH) da Assembleia 

Legislativa do Estado de Santa Catarina (ALESC).  

Foram as ações de advocacy coletiva dos diversos atores 

congregados no GAIRF e no GTI, incluindo o Eirenè/NAIR, que 

conseguiram articular a criação do CRAI, que foi o segundo 

Centro de Referência do Brasil, como política pública. Os dados 

derivados dos atendimentos do Eirenè-NAIR na Pastoral do 

Migrante foram fundamentais para subsidiar a militância para 

exigir a abertura do primeiro Centro de Referência de Santa 

Catarina. O CRAI-SC foi implementado pela Ação Social 

Arquidiocesana (ASA), vencedora da licitação constante no 
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Edital de Concorrência Pública n.º 0028/2016, e através de 

contrato firmado com a União e o estado de SC. O CRAI 

funcionou de fevereiro de 2018 a setembro de 2019 e, durante 

toda a sua existência, realizou suas atividades em parceria com 

o Eirenè, que se manteve atuante contra o fechamento do 

Centro de Referência, considerado por nós como um retrocesso 

no que se refere à proteção dos direitos humanos de imigrantes 

e refugiadas(os) em Santa Catarina. 

Os dados coletados nos atendimentos do Núcleo na 

Pastoral do Migrante, do CRAI e da DPU são expostos nesta 

obra e servem para orientar a formulação de políticas públicas 

de acolhimento e integração consoante exige a Lei brasileira de 

Migração. Esses dados permitem identificar as principais 

demandas e os desafios enfrentados por imigrantes que buscam 

os serviços públicos e, assim, contribuem para o seu 

aperfeiçoamento. 

Os dados coletados e aqui exibidos também serviram de 

base para a elaboração da Lei n.º 18.018/2020, que estabelece 

uma Política Estadual para a população migrante de Santa 

Catarina. A Lei foi fruto de discussões entre a rede local no 

âmbito do GTI da ALESC, coordenado pelo Deputado Fabiano 

da Luz e composto por membros do Legislativo, por imigrantes, 

entidades da sociedade civil e várias instituições públicas, 

dentre as quais o Eirenè/UFSC, e privadas. Cabe mencionar que 

foi da Profª. Drª. Karine de Souza Silva a autoria da proposta de 

inclusão de políticas de ações afirmativas para imigrantes e 

refugiados/as negros/as (artigo 3º, XI) e da necessidade de 

abordagem interseccional das políticas públicas para combate 

às opressões de raça, gênero, etnia, orientação sexual, 

nacionalidade, idade e deficiência (artigo 3º, III). Ambos os 

dispositivos aparecem em caráter pioneiro na legislação 

migratória brasileira. Do mesmo modo, o Eirenè também 
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participou das discussões no processo de aprovação da Lei n.º 

10.735, de 28 de julho de 2020, propostos pelas bancadas do PT 

e do PSOL na Câmara de Vereadores, que dispõe sobre a 

política municipal em Florianópolis para a população migrante, 

com objetivos, princípios, diretrizes e ações prioritárias. Não 

obstante, as leis por si só não bastam, pois de jure não significa 

de facto. É imprescindível implementar as leis para oferecer 

novas possibilidades de enfrentamento a opressões históricas. 

E, neste sentido, defendemos que a reabertura do CRAI se torna 

fundamental. 

Por fim, cabe ressaltar que o Eirenè atua 

multidimensionalmente nos pilares de ensino, pesquisa e 

extensão, cada um alimentando e retroalimentado pelos outros. 

A conjunção desses três eixos dá origem a esta obra, que tem no 

seu cerne um compromisso com a relação de recursividade 

entre produção de saber e ação/interação. A extensão permite o 

contato não hierarquizado com a comunidade para a produção 

conjunta de pesquisas, por meio do intercâmbio de saberes e 

práticas emancipadoras. 

Assim, este livro é resultado de uma congregação 

amistosa, responsável e proveitosa de docentes, estudantes de 

graduação e pós-graduação dos Cursos de Direito e Relações 

Internacionais da UFSC e de seus encontros com os principais 

parceiros de trabalho dos últimos anos: imigrantes, a Pastoral 

do Migrante, a Defensoria Pública da União, o CRAI, a Polícia 

Rodoviária Federal. Aqui está um registro histórico de um 

tempo, de um lugar, de protagonismos e de alianças 

estabelecidas para tentar desmantelar, na medida das nossas 

possibilidades, as estruturas de opressão que sustentam este 

mundo. Assim, é de fundamental importância ressaltar que por 

trás destes números, gráficos e tabelas, há pessoas que sonham, 

que querem e merecem viver em condições dignas, e por quem 
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temos profundo respeito. Há, aqui, seres humanos que 

realizaram suas travessias em condições adversas, que tentaram 

escapar de um contexto ainda colonial, pois a colonização 

deixou marcas profundas nas sociedades desses imigrantes. 

Esta obra trata de nossas vivências com sujeitos com quem 

aprendemos, dialogamos e colaboramos e que, definitivamente, 

não são objetos de pesquisas. Estamos cientes das nossas 

responsabilidades históricas e esse livro é uma contribuição 

nesse sentido.  

O livro foi dividido em duas partes: a primeira é 

composta por três capítulos que apresentam dados gerais e 

atuais sobre a imigração em Santa Catarina. Nesta seção, são 

demonstrados o perfil e as demandas da população migrante 

atendida pelo CRAI/Eirenè entre 2018 e 2019 e pela Defensoria 

Pública/Eirenè entre outubro de 2019 e março de 2020. Após, 

são expostas as dinâmicas territoriais e a distribuição espacial 

dos migrantes na Grande Florianópolis. 

A segunda parte se constitui de sete capítulos que 

abordam estudos específicos, delimitando-se principalmente 

no que tange à nacionalidade das pessoas atendidas e ações 

concretas de integração. São retratados, inicialmente, os perfis 

dos(as) imigrantes africanos(as) em Florianópolis entre maio de 

2018 e maio de 2019, bem como as características da população 

advinda dos países africanos de língua portuguesa (PALOP) na 

Grande Florianópolis. Ademais, dois capítulos se dedicam a 

retratar a presença de haitianos e haitianas, primeiramente em 

uma análise sensível às particularidades de gênero, e outro 

abarcando o acesso ao mercado laboral deste coletivo. Analisa-

se, ainda, as ações do CRAI para a integração dos imigrantes a 

partir da acessibilidade laboral e educacional. Além disso, são 

também apresentadas as particularidades dos imigrantes do 

Mercosul na Ilha de Santa Catarina entre 1997 e 2020 e descrita 



Pessoas, travessias e encontros: dinâmicas atuais da migração sul-sul em Santa Catarina 

21 

a pesquisa do Projeto Executivo MAPEAR acerca do tráfico de 

pessoas e trabalho escravo no estado catarinense entre abril e 

julho de 2019.  

A terceira e última parte do livro se dedica a relatos de 

experiência e é formada por quatro capítulos. De início, são 

descritos os olhares e vivências de um haitiano sobre a 

imigração na cidade de Florianópolis. Na sequência, é 

apresentado o trabalho da Ação Social Arquidiocesana junto ao 

CRAI e à Rede de Apoio a Imigrantes na região, e a liderança 

da Pastoral dos Migrantes no acolhimento a imigrantes em 

Florianópolis. Por fim, é exposto um projeto capitaneado pela 

Maternidade Carmela Dutra e executado em colaboração com o 

CRAI-SC denominado “Nascer para Todos” para promoção da 

saúde das mulheres migrantes em Florianópolis. 

Estas pesquisas foram realizadas no escopo de Projetos 

financiados pela CAPES e CNPq e pela UFSC, a seguir 

descritos: bolsa Produtividade em Pesquisa PQ/CNPq, bolsas 

PIBIC CNPq/UFSC, bolsa de Extensão e PIBE UFSC, Projeto 

Universal verba PROEX PPGD CAPES Universal CNPq 

(Processo n.º 430148/2018-6). 

Agradecemos ao Programa de Pós-Graduação em Direito 

da Universidade Federal de Santa Catarina (PPGD-UFSC) pela 

viabilização de apoio financeiro para esta publicação por meio 

de Edital de Fomento PROEX-CAPES (com submissão à análise 

de Comitê Científico). 
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PARTE I - ESTUDOS 
GERAIS 



Karine de Souza Silva; Jonatan Carvalho de Borba; Juliana Müller (Org.). 

 

24 

  

  



Pessoas, travessias e encontros: dinâmicas atuais da migração sul-sul em Santa Catarina 

25 

IMIGRANTES EM SANTA CATARINA: PERFIS E 
DEMANDAS NO PERÍODO DE 2018 A 2019 

 

Karine de Souza Silva 

Jonatan Carvalho de Borba 

Ana Carolina Polo David 
 

1 INTRODUÇÃO2 
O número de migrantes internacionais no ano de 2019 

atingiu a marca de 272 milhões (NAÇÕES UNIDAS BRASIL, 

2019). Essas pessoas representam hoje mais de 3,5% da 

população global, que compõe vários fluxos de deslocamento. 

Essa mobilidade, porém, e muitas vezes, é acompanhada de 

políticas públicas nacionais que garantam a proteção e o 

respeito à dignidade de migrantes. Por isso, a coleta de dados 

acerca dessas dinâmicas é fundamental para qualificar análises 

e, sobretudo, para oferecer subsídios para os poderes públicos 

produzirem políticas destinadas a implementar os direitos 

humanos destes coletivos.  

Na América Latina e no Caribe, o contingente de 

migrantes representa 4% da população mundial de pessoas em 

situação de migração, e na região da América do Sul, o Brasil é 

hoje um dos principais receptores de imigrantes e refugiados 

(OIM, 2019). Até o início de 2019, o Brasil já havia recebido mais 

de 1 milhão de imigrantes e 7 mil refugiados (RIBEIRO, 2019), 

o que demonstra que a pauta de migração ganha cada vez mais 

espaço na realidade nacional, exigindo que haja mais estudos e 

a tomada de decisões concretas. 

O Sul do Brasil, por sua vez, tem figurado como um dos 

destinos mais procurados pelos novos imigrantes que chegam 

                                                
2 Esta pesquisa foi realizada com o apoio do CNPq. 
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ao país (SILVA; ROCHA; D’ÁVILA, 2020). Diante da demanda 

crescente, em 2018, foi aberto o Centro de Referência de 

Atendimento ao Imigrante (CRAI) que se manteve em 

funcionamento até setembro de 2019. Desde sua abertura, em 

2018, até o seu fechamento, em setembro de 2019, o CRAI 

realizou os atendimentos em parceria com o Eirenè: “Centro de 

Pesquisas e Práticas Decoloniais e Pós-Coloniais aplicadas às 

Relações Internacionais e ao Direito Internacional” da 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). O Eirenè, 

desde 2014, desenvolve ações de Extensão por meio do seu 

Núcleo de Apoio a Imigrantes e Refugiados (Eirenè/NAIR)3.  

Dessa forma, o presente texto tem como objetivo 

apresentar o perfil dos/as imigrantes atendidos pelo CRAI em 

conjunto com o Eirenè-NAIR. O recorte temporal escolhido 

compreende o período entre abril de 2018 e abril de 2019 para 

desenhar o mapa da migração no período de um ano completo. 

Este estudo, que tem caráter pioneiro, pretende, em última 

instância visibilizar a presença e as condições de permanência 

desse fluxo no país, bem como promover subsídios para 

construção e implementação de políticas pública específicas 

para estes coletivos. 

Os dados utilizados nesta pesquisa foram coletados 

durante os atendimentos realizados no CRAI no período 

compreendido entre abril de 2018 e abril de 2019. Dessa forma, 

utilizando as categorias de nacionalidade, faixa etária, gênero, 

raça, escolaridade, situação laboral e auxílio governamental foi 

possível formular um perfil geral das pessoas acolhidas, que 

passamos a apresentar na sequência. 

                                                
3 O Eirenè/NAIR desenvolve as ações da Cátedra Sérgio Vieira de 

Mello para Migrações e Refúgios da Universidade Federal de Santa 

Catarina (CSVM/UFSC). 
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2 PERFIL DA MIGRAÇÃO INTERNACIONAL EM SANTA 
CATARINA 

No atendimento diário a imigrantes no período elencado, 

o CRAI/Eirenè-NAIR acolheu demandas de quatro áreas 

específicas: proteção, integração, assistência social e psicologia. 

A proteção dizia respeito aos domínios do Direito Internacional 

Público, do Direito Diplomático e Consular e dos Direitos 

Humanos. Isto é, englobava os encaminhamentos de caráter de 

regularização migratória como solicitação de refúgio, reunião 

familiar, naturalização, renovação de protocolos, 

agendamentos etc. Já a integração se ocupava da acessibilidade 

linguística e laboral, tal como confecção de currículos, contato 

com empregadores, busca de vagas de emprego em parceria 

com o Sistema Nacional de Emprego (SINE), encaminhamento 

para aulas de português, entre outros. Já o setor de assistência 

social ofertava serviços de atenção social e promovia o acesso a 

programas e benefícios sociais. Por fim, o setor de psicologia 

ofertava acolhimento psicológico. Se necessário, a equipe do 

CRAI direcionava migrantes a órgãos competentes como a 

Secretaria de Assistência Social, Defensoria Pública da União, 

Polícia Federal, o Ministério Público do Trabalho etc., a fim de 

melhor atender a demanda de cada pessoa.  

O CRAI funcionou de fevereiro de 2018 a setembro de 

2019. O cadastro com os dados das pessoas acolhidas só foi 

implementado corretamente a partir de abril de 2018. Durante 

os meses de abril de 2018 a setembro de 2019, foram realizados 

13.303 atendimentos, direcionados a 5924 imigrantes. No 

período de abril de 2018 a abril de 2019, foram atendidos(as) 

3.863 imigrantes, cujas origens variam entre 59 nacionalidades 

contempladas pelo CRAI, listados no Quadro 1.  
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Quadro 1 – Nacionalidades e porcentagem de pessoas atendidas por país de acordo com a região de 

origem. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados CRAI/Eirenè-NAIR-UFSC.  
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Essas pessoas, de forma geral, procuravam o CRAI para 

atender diversas demandas e o faziam, muitas vezes, em mais 

de um atendimento, o que resultou na realização de 10.712 

atendimentos no período descrito. A partir dos dados 

coletados, foi possível identificar as nacionalidades, o grau de 

escolaridade, a faixa etária, o gênero, o nível de escolaridade, 

situação laboral, o recebimento de auxílio governamental e as 

principais demandas, o que possibilitou traçar um perfil da 

população acolhida. 

A região que apresenta maior diversidade de 

nacionalidades é a África, com 22 nacionalidades, seguindo 

pela América, com 16 nacionalidades, e Ásia, com 11 

nacionalidades e Europa, com 10 nacionalidades. Estes dados 

confirmam a tendência atual da Migração Sul-Sul e que Santa 

Catarina tem sido destino desse novo fluxo. 

Nota-se que, nesse recorte, a maior porcentagem de grupo 

de imigrantes atendidos é de haitianos, venezuelanos, cubanos 

e argentinos, corroborando o dado trazido pelo Inventário de 

Migração Internacional de 2019, feito pela Organização das 

Nações Unidas (ONU), de que a maior parte dos migrantes 

internacionais se movimenta entre países localizados na mesma 

região (NAÇÕES UNIDAS BRASIL, 2019). Além disso, o 

Acordo sobre Residência para Nacionais dos Estados Partes do 

Mercado Comum do Sul – Mercosul, Bolívia e Chile (2009) 

facilita o ingresso e também o processo de regularização de 

residência, fator que intensifica esses fluxos. 

Segundo Silva, Rocha e D’Ávila (2020) no período 

compreendido entre 2015 e 2017, a Pastoral do Migrante de 

Florianópolis em parceria com o Eirenè/NAIR, promoveu 

assistência a migrantes e refugiados de 48 nacionalidades, 

originárias de quatro continentes, sendo que os números mais 



Karine de Souza Silva; Jonatan Carvalho de Borba; Juliana Müller (Org.). 

 

30 

expressivos foram, igualmente ao período 2018-2019, de 

nacionais de países do Sul Global. 

Para uma análise mais aprofundada acerca do perfil dos 

e das migrantes atendidos/as, os países de origem foram 

agrupados em quatro regiões: África (3,6%), composta por 

Angola, Benin, Cabo Verde, Camarões, Congo, Egito, Gana, 

Guiné, Guiné Bissau, Ilhas Comores, Libéria, Líbia, Mali, 

Marrocos, Moçambique, Namíbia, Nigéria, Quênia, Senegal, 

Serra Leoa, Togo e Tunísia; América (93,8%), composta por 

Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Equador, 

Estados Unidos, Haiti, Honduras, México, Paraguai, Peru, 

República Dominicana, Uruguai e Venezuela; Ásia (1,3%), 

composta por Cazaquistão, China, Filipinas, Iêmen, Irã, 

Kuwait, Nova Zelândia, Palestina, Ilhas Salomão, Síria e 

Turquia; e Europa (1,2%), composta por Alemanha, Espanha, 

França, Hungria, Itália, Portugal, Reino Unido, Rússia, Sérvia e 

Ucrânia). Há ainda 0,1% de pessoas que não declararam a 

nacionalidade.  

 

2.1 FAIXA ETÁRIA  

A maioria das pessoas acolhidas no interstício 

compreendido entre abril de 2018 e abril de 2019, como se pode 

verificar na Figura 1, estava na fase adulta, o que corresponde a 

77% do total. A maior parcela de atendimentos a crianças 

aconteceu no grupo de asiáticos(as), como exposto na Tabela 1. 

Esses atendimentos se devem principalmente aos processos de 

regularização migratória por reunião familiar. Por fim, o 

atendimento de indivíduos idosos aparece de forma menos 

expressiva em todos os grupos. A classificação da idade foi feita 

de acordo com a data de nascimento, seguindo a classificação 

etária utilizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), ordenando os indivíduos em quatro faixas 
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etárias: crianças (0-14 anos), jovens (15-24 anos), adultos (25-64 

anos) e idosos (acima de 64 anos). 

A Tabela 1 indica que o grupo de adultos era 

predominante nos quatro continentes. E a população europeia 

é a que tinha o maior número de jovens (45,50%). Já entre as 

pessoas africanas, os jovens são minoria (12,3%) em relação aos 

adultos (79%). Esta é uma realidade parecida com os coletivos 

da América e Ásia. De acordo com Silva, Rocha e D’Ávila (2020) 

a maioria de pessoas assistidas pela Pastoral/Eirenè-NAIR entre 

2015 e 2017 se encontrava na faixa etária de 30 a 40 anos, 

enquanto que o grupo com menor frequência nos atendimentos 

foi o de idade superior a 61 anos. 

 

Figura 1 – Faixa etária das pessoas acolhidas no CRAI-SC no 

interstício compreendido entre abril de 2018 e abril de 2019. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados CRAI/Eirenè-NAIR-UFSC. 
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Tabela 1 – Faixa etária (em porcentagem) de pessoas atendidas 

no CRAI-SC de acordo com a região de origem. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados CRAI/Eirenè-NAIR-UFSC. 

 

2.2 GÊNERO  

Os indivíduos do gênero masculino são maioria (60,5%) 

dentre os e as imigrantes atendidos/as no CRAI no período em 

apreço, como se pode observar na Figura 2, com 38,7% do 

gênero feminino e 0,8% não declarado. A identificação do 

gênero ocorreu através das conferências de documentos de 

identificação (como passaporte ou CRNM). Dessa forma, a 

porcentagem de 0,8% não identificado se deve, provavelmente, 

a um erro no preenchimento desta categoria no momento do 

atendimento1.  

 

  

                                                
1 Salienta-se que, uma vez que a coleta de dados com relação ao gênero 

dos imigrantes se deu a partir da verificação de documentos de 

identidade, reconhece-se a limitação desta pesquisa em não 

representar outras diversas formas de expressão de identidade de 

gênero tendo em vista que a mesma utiliza informações baseadas em 

um sistema binário homem/mulher e sem distinção entre sexo 

biológico e identidade de gênero. 
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Figura 2 – Gênero das pessoas acolhidas no CRAI-SC no 

interstício compreendido entre abril de 2018 e abril de 2019. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados CRAI/Eirenè-NAIR-UFSC. 

 

A predominância do gênero masculino entre os/as 

imigrantes atendidos(as) ocorre em todos os grupos, 

classificados de acordo com a região de origem (África, 

América, Ásia e Europa), como se observa na Tabela 2. Esse 

cenário é parecido com a tendência mundial, em concordância 

com os dados publicados no Informe Sobre as Migrações no 

Mundo 2020, o qual relata que 52% dos/as migrantes 

internacionais nesse período eram homens (OIM, 2019). 
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Tabela 2 – Gênero (em porcentagem) de pessoas atendidas no 

CRAI-SC de acordo com a região de origem. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados CRAI/Eirenè-NAIR-UFSC. 

 

O processo de feminização da migração tem aparecido 

recentemente nos estudos acadêmicos. Mas, de fato, as 

mulheres sempre migraram de forma voluntária ou forçada, 

embora os números sejam pouco exatos ou silenciados. A 

omissão por parte das pesquisas sobre a participação delas nos 

processos de mobilidade vem de uma tendência gender-blind na 

área que, consequentemente, tornava a pessoa migrante como 

neutra (MOROKVASIC, 1984). O perigo dessa leitura é que o 

que é neutro corresponde na visão hegemônica ao masculino, 

uma vez que não era preciso especificar a presença de homens 

nos deslocamentos, sendo isso lido como um dado natural 

(RIBEIRO, 2016). 

Em todos os estágios da mobilidade internacional – o que 

inclui a decisão de migrar, o percurso, a chegada e o 

assentamento no novo país – as relações de gênero figuram 

como estruturantes (BERTOLDO, 2018). Assim, as motivações 

para emigrar não são, necessariamente, iguais para mulheres e 

homens. Por isso, é necessário incluir o gênero como categoria 

analítica nos estudos migratórios.  

Em Florianópolis, esta tendência de feminização já foi 

revelada por Silva, Rocha e D’Ávila (2020). Neste estudo 

realizado sobre o atendimento da Pastoral do Migrante em 

conjunto com o Eirenè-NAIR, no período 2015-2017 a 
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população masculina foi a mais numerosa, representando 

63,59% do total de indivíduos, enquanto que a feminina foi de 

36,41%. 

 

2.3 RAÇA 

Segundo Silva (2020), a mobilidade humana internacional 

é um processo atravessado pelos recortes de raça e gênero. 

Assim, a categoria raça é de extrema relevância para a 

mobilidade de corpos racializados como não-brancos, já que os 

fatores de subordinação impactam diretamente na experiência 

destas pessoas. 

No período em análise, houve, pelo menos, 71,4% de 

imigrantes pretos, considerando os africanos, haitianos e 

dominicanos. O grupo asiático perfez um total de 1,3%. O grupo 

racial branco compôs 12% e o restante era composto por pardos 

e indígenas2. Como era de se esperar, conforme característica 

inerente da migração Sul-Sul, dentre os e as imigrantes 

assistidos/as pelo CRAI-Eirenè-NAIR a imensa maioria (88%) 

era composta por pessoas racializadas como não-brancas. 

 

2.4 ESCOLARIDADE 

Acerca do nível de escolaridade, observa-se na Figura 3 

que a maior parte dos e das imigrantes atendidos/as apresentou 

Ensino Médio Completo (30%), seguido por Ensino Médio 

Incompleto (25,6%) e Ensino Fundamental Incompleto (11,7%). 

                                                
2 É necessário considerar ainda que, na maior parte das vezes, a 

categoria “raça” foi classificada de acordo com a autopercepção 

das(os) imigrantes assistidos, mas em casos de a pessoa não entender 

a pergunta, havia o registro segundo a percepção das(os) atendentes. 

A categoria raça só foi incluída na coleta de dados em março de 2019, 

e por isso não compõe os dados sobre o perfil dos atendidos no 

período em análise. 
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O ensino superior completo e incompleto perfez um montante 

de 19,1%. Entre o ensino médio completo e o nível superior 

encontram-se 49,1%, ou seja, quase a metade do fluxo. 

Considerando que há uma grande margem de pessoas 

desempregadas, este percentual mostra que há um grande 

desperdício de cérebros neste país. 

 

Figura 3 – Escolaridade de pessoas atendidas no CRAI-SC. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados CRAI/Eirenè-NAIR-UFSC. 

 

No comparativo entre as regiões, conforme mostra a 

Tabela 3, dentre as(os) imigrantes assistidas(os) pelo CRAI-

Eirenè-NAIR oriundas(os) de África e Ásia, a maioria era 

composta por pessoas com nível de escolaridade de ensino 

superior completo (29,7% e 39,2% respectivamente) e com 

ensino médio completo (25,4% e 33,3% respectivamente). No 

caso de imigrantes da Europa, há um número maior de 

atendidas(os) com ensino superior incompleto (47,7%). Por sua 

vez, para o caso de imigrantes oriundas(os) de países da 
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América, o nível de escolaridade com maior número de 

assistidas(os) foi de ensino médio completo (30,2%). 

 

Tabela 3 – Escolaridade (em porcentagem) de pessoas 

atendidas no CRAI-SC de acordo com a região de origem. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados CRAI/Eirenè-NAIR-UFSC. 

 

Consoante, Silva, Rocha e D’Ávila (2020) destacam que 

entre 2015 e 2017 a maior parte dos atendidos detinha algum 

nível de instrução escolar, sendo que apenas 0,50% do total se 

classificou como analfabeto. Os maiores montantes foram os do 

que concluíram o ensino médio (33,41%) ou que, pelo menos, 

iniciaram-no no país de origem (33%). Na sequência estavam 

posicionados os que cursaram o ensino fundamental (8,80%) ou 

não (5,32%). As pessoas que completaram o ensino superior 

correspondiam a 6,93%, as que o iniciaram eram 4,39% e quem 

detinha especialização técnica perfazia um total de 2,45%. 

Vale registrar que os diferentes sistemas de educação 

entre os países podem impor dúvidas sobre a acuracidade 

destes percentuais e, por isso, pode haver margem para alguma 

imprecisão devido, sobretudo, às discrepâncias entre os 

modelos de ensino do Brasil e outros países. Houve relatos de 

extensionistas sobre a barreira de caráter linguístico e ou 

cultural/sistema de educação formal, pois algumas pessoas 

migrantes às vezes não conseguiam compreender claramente 
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esta indagação e, por conseguinte, tinham dificuldades de 

respondê-la com precisão. 

 

2.5 INSERÇÃO LABORAL 

Segundo o Relatório de Conjuntura: Tendências da 

Imigração e Refúgio no Brasil, elaborado pelo Observatório das 

Migrações Internacionais, até 2019, Santa Catarina era o 11º 

estado do Brasil que mais admitiu trabalhadores imigrantes no 

mercado de trabalho formal (OBMIGRA, 2019). Ainda segundo 

o mesmo relatório, a maior movimentação no mercado de 

trabalho formal – ou seja, as admissões, desligamentos e saldo 

de vagas formais para o trabalhador migrante – era de 

imigrantes oriundos da América do Sul e da América Central, 

sendo o maior saldo de movimentação o de venezuelanos, 

seguidos por haitianos e cubanos. América do Sul e América 

Central juntas somavam 91,2% do total de Carteiras de 

Trabalho e Previdência Social (CTPS) emitidas no período de 

análise do relatório (janeiro de 2018 a agosto de 2019). 

A inserção no mercado de trabalho é um grande desafio 

no processo de assentamento de imigrantes, sobretudo dos 

originários do hemisfério Sul, uma vez que a maior parte dos 

deslocamentos tendem a figurar por razões laborais. No CRAI 

o setor de integração realizava ações concretas para promover 

a inclusão laboral, como parcerias com empresas, estímulo à 

capacitação de imigrantes e para inserção nas redes de 

economia solidária, além da confecção e impressão de 

currículos. 

A Figura 4 revela um quadro de mais de dois terços 

das(os) imigrantes atendidas(os) no CRAI (69%) que afirmaram 

não possuir emprego na data de seu atendimento, com apenas 

24% alegando possuir emprego (no setor formal ou informal). 
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Compõem os dados ainda 4% de imigrantes que não declaram 

sua situação laboral e 3% classificados como crianças. 

 

Figura 4 – Situação laboral de pessoas atendidas no CRAI-SC. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados CRAI/Eirenè-NAIR-UFSC. 

 

Observa-se, no entanto, na região da Grande 

Florianópolis3 uma dinâmica diferente daquela trazida pelo 

relatório: os e as imigrantes com a maior taxa de atividade 

laboral são aqueles advindos(as) da África (25,4%), vide Tabela 

4. É necessário observar que algumas das pessoas assistidas, 

                                                
3 De acordo com a Lei Complementar Estadual de Santa Catarina n.º 

495, de 26 de janeiro de 2010, a Região Metropolitana de Florianópolis 

é integrada, no seu núcleo, pelos municípios de Águas Mornas, 

Antônio Carlos, Biguaçu, Florianópolis, Governador Celso Ramos, 

Palhoça, Santo Amaro da Imperatriz, São José e São Pedro de 

Alcântara; e na sua área de expansão pelos municípios de Alfredo 

Wagner, Angelina, Anitápolis, Canelinha, Garopaba, Leoberto Leal, 

Major Gercino, Nova Trento, Paulo Lopes, Rancho Queimado, São 

Bonifácio, São João Batista e Tijucas. 



Karine de Souza Silva; Jonatan Carvalho de Borba; Juliana Müller (Org.). 

 

40 

sobretudo, as europeias e de regiões específicas como a dos 

PALOP (países africanos de língua portuguesa), não 

trabalhavam porque estão no Brasil com ânimo educacional e 

não laboral. 

 

Tabela 4 – Situação laboral (em porcentagem) de pessoas 

atendidas no CRAI-SC de acordo com a região de origem. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados CRAI/Eirenè-NAIR-UFSC. 

 

Há de se considerar também a burocracia no processo de 

revalidação de diplomas no Brasil, cujos empecilhos, muitas 

vezes, não permitem uma alocação do e da imigrante no 

mercado laboral brasileiro de acordo com a sua área de 

formação. Além disso, o potencial desses imigrantes muitas 

vezes não é aproveitado em decorrência do racismo estrutural, 

que os priva de acessar determinados cargos de trabalho no 

mercado (SILVA; MULLER; SILVEIRA, 2018).  

Outro fato que deve ser observado nessa análise é o de 

que muitos desses e dessas imigrantes que trabalham ocupam 

no Brasil cargos totalmente diferentes daqueles que ocupavam 

em seus países de origem, e que não são condizentes com o 

número de anos de estudo. Observando a Tabela 4, nota-se, por 

exemplo, que apesar de a maior parte dos e das migrantes 

americanos(as) apresentarem Ensino Médio Completo (30,2%), 

esse grupo também apresenta uma das maiores taxas de 

desemprego da região da Grande Florianópolis (69%), como se 

observa na Tabela 4.  
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2.6 AUXÍLIO DO GOVERNO 

Segundo a Secretaria de Estado do Desenvolvimento 

Social, até junho de 2019, Santa Catarina apresentava 5.762 

imigrantes registrados no Cadastro Único (CadÚnico) do 

estado e, dentre esse total, 1.857 eram beneficiários do 

programa Bolsa Família. Os dados da Figura 5 sinalizam que a 

maior parte dos imigrantes atendidos no CRAI no período em 

apreço não recebiam qualquer tipo de auxílio (91,4%).  

Dentre os (as) atendidos (as) no CRAI, os grupos que 

recebiam mais expressivamente algum tipo de auxílio do 

governo eram o de imigrantes advindos(as) da África (2%) e 

Ásia (2%), vide Tabela 5. Os/as nacionais do continente 

americano correspondiam a apenas 1,4%.  

 

Figura 5 – Auxílio do Governo recebido pelas pessoas atendidas 

no CRAI-SC. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados CRAI/ Eirenè-NAIR-UFSC. 
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Tabela 5 – Pessoas atendidas que recebiam auxílio do governo 

(em porcentagem) de acordo com a região de origem. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados CRAI/Eirenè-NAIR-UFSC. 

 

Durante o atendimento, os/as extensionistas Eirenè-NAIR 

e os funcionários/as do CRAI, quando necessário, orientavam 

sobre os direitos de imigrantes e, muitas vezes, questionavam o 

motivo do pequeno acesso a benefícios sociais. Quando 

interpeladas, as pessoas de nacionalidades africanas, 

frequentemente, demonstravam resistência de acessarem esses 

direitos, ainda que esclarecidos que os auxílios fazem parte dos 

compromissos assumidos pelo Estado brasileiro e expressos nas 

normas nacionais e internacionais. Muitos informaram que não 

queriam pedir ajuda do governo brasileiro, nem a ninguém, e 

que estavam aqui para trabalhar e não para receberem auxílios. 

 

2.7 DEMANDAS 

Conforme explicitado no início deste texto, o CRAI 

oferecia serviços em quatro áreas principais: proteção, 

integração, assistência social e psicologia. Após analisar todas 

as solicitações, concluímos que a área que mais foi demandada 

foi a de integração. O motivo que mais levou os/as imigrantes a 

buscarem os serviços CRAI/Eirenè-NAIR foi a Busca por 

Emprego (36,6%; Figura 6), reforçando o dado de que a maioria 

dos e das imigrantes atendidos não possuíam emprego 

registrado na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) 

naquele momento. Os atendimentos voltados a essa demanda 

compreenderam, sobretudo, da busca de vagas de emprego 
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através da parceria realizada com Sistema Nacional de 

Emprego (SINE), de cursos profissionalizantes, a produção e 

impressão de currículos de trabalho, a mediação do contato 

com possíveis empregadores, bem como a orientação para a 

obtenção da Carteira de Trabalho, encaminhamento para cursos 

de português. 

A Figura 6 também anuncia que o setor de proteção foi o 

segundo mais exigido, sobretudo, no que se refere à demanda 

por regularização migratória. Os pedidos relacionados à 

Autorização de Residência corresponderam a 14,1% dos 

acolhimentos, o que contemplava o agendamento na Polícia 

Federal, a orientação sobre os documentos necessários, como a 

solicitação de certidões e declarações como a de 

hipossuficiência, a de antecedentes criminais, a declaração de 

endereço, dentre outras. E a terceira maior procura estava 

relacionada à Acolhida Humanitária (11%), que era um 

benefício concedido a pessoas de nacionalidade haitiana. 
 

Figura 6 – Demandas das pessoas atendidas no CRAI-SC. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados CRAI/Eirenè-NAIR-UFSC. 
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Ainda na área da proteção, nota-se uma demanda 

expressiva pela Solicitação de Refúgio, que exige renovação, 

bem como agendamentos na Polícia Federal. Além disso, 

existem diversas outras demandas que integram essa área, 

como: processo de agendamento e emissão da 2ª Via da CRNM, 

Renovação de Passaporte para pessoas haitianas (por conta de 

convênio realizado com a Embaixada do Haiti no Brasil, 

Renovação de Protocolo, Naturalização, Consulta de Processos 

e Documentos, Reunião Familiar, procura por profissionais 

para a realização de Tradução Juramentada, Validação de 

Diploma, Encaminhamentos Jurídicos para a Defensoria 

Pública da União (DPU) e Autorizações de Visto e de Viagens 

Internacionais. Houve, também, acompanhamento de casos 

relacionados a violações de direitos humanos contra 

imigrantes. 

Na seara da Assistência Social, a demanda mais 

expressiva foi a Busca por Serviços Socioassistenciais (4,1%). 

Essa categoria engloba atendimentos de motivos diversos, 

como auxílio para cadastro em programas sociais como o 

CadÚnico e o Bolsa Família, auxílio com obtenção de cestas 

básicas e encaminhamentos para os Centros de Referência em 

Assistência Social (CRAS) do estado de Santa Catarina. Além 

disso, observa-se de forma expressiva, em alguns grupos, a 

Busca por Moradia (0,1%). Na área da Psicologia, a demanda 

mais expressiva está relacionada aos Atendimentos 

Psicológicos. 

Há ainda, separada dessas áreas, a categoria “Outros”. 

Essa categoria engloba situações em que os e as imigrantes 

buscaram o CRAI por necessidades que, no geral, eram 

solucionadas na recepção como: utilizar o telefone, guardar 

pertences, utilizar a impressora, consultar processos eletrônicos 
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(como matrícula online para cursos), pedir informações, 

pedidos para preencher documentos em português (8%). 

Para uma análise mais específica das demandas, elas 

foram separadas de acordo com a região de origem dos e das 

imigrantes acolhidos/as, como se observa no Figura 7. Os 

atendimentos relacionados à Autorização de Residência 

configuram a maior demanda dos/as africanos/as (31,3%), vide 

Figura 7. A Busca por Trabalho representa a segunda demanda 

mais expressiva (16%), estando diretamente relacionada com a 

alta taxa de desemprego exposta na Tabela 4. Nota-se. também, 

que este foi o grupo que mais solicitou serviços de assistência 

social (8,7%). 

 

Figura 7 – Demandas de pessoas atendidas de origem africana. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados CRAI/Eirenè-NAIR-UFSC.  

 

Ademais, a Figura 7 informa que para esses coletivos 

houve um interesse importante pela Solicitação de Refúgio 

(6,3%). Vale ressaltar que muitas solicitações de refúgio não se 

enquadram nos casos previstos no Artigo 1º da Lei n.º 9.474, que 
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define quais as motivações que ensejam o reconhecimento da 

condição de refugiado, a saber perseguição por opinião política, 

nacionalidade, grupo social, raça ou religião. Percebe-se que 

muitas vezes, os assistidos protocolam tais solicitações, em 

algumas situações, como um recurso mais rápido (se 

comparado ao processo de autorização de residência) e, muitas 

vezes, são também a única alternativa para regularização 

documental no país, necessária para que o migrante possa 

permanecer em território brasileiro, obter trabalho e acessar 

serviços públicos.  

No caso dos/as americanos/as, a demanda mais 

expressiva, como se observa na Figura 8, é a Busca por Trabalho 

(37%). Este dado está diretamente relacionado com o fato de a 

maior porcentagem de pessoas em situação de desemprego 

atendidas no CRAI no período analisado é de nacionais do 

continente americano (69%), vide Tabela 5. Desta forma, o setor 

mais demandado por este público foi o de integração, mas 

houve também interesse por serviços específicos do setor de 

proteção, como reunião familiar, autorização de residência e de 

viagem, naturalização etc. 

O público asiático apresentou a maior porcentagem de 

demanda por Naturalização (27,5%), e a segunda foi a 

autorização de residência (13,8%) como se observa na Figura 9. 

Nota-se, também, que 3,7% das pessoas estavam interessadas 

em Solicitação de Refúgio. Este fato ocorre principalmente 

porque o número de refugiados(as) filipinos(as), que 

representam 75% dos(as) solicitantes asiáticos(as) de refúgio, 

aumentou nos últimos anos devido a conflitos no sul do país 

que, deslocou milhares de pessoas (Figura 9). Assim, conclui-se 

que o setor mais procurado por estes/as imigrantes foi o de 

proteção. 
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Figura 8 – Demandas de pessoas atendidas de origem 

americana. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados CRAI/Eirenè-NAIR-UFSC.  

 

Figura 9 – Demandas de pessoas atendidas de origem asiática. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados CRAI/Eirenè-NAIR-UFSC.  
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Em relação ao continente europeu, vale ressaltar que seus 

nacionais compõem o movimento de migração Norte-Sul (o 

processo de migração de países do norte global para países do 

Sul) que, em geral, apresenta características bem diferentes da 

maior parte dos/as imigrantes que chegam a Florianópolis, 

integrantes do movimento de migração Sul-Sul. Assim, esse 

grupo apresenta mais demandas relacionadas ao processo de 

regularização migratória, como se observa na Figura 10. As 

Autorizações de Visto/Viagem Internacional foram a maior 

demanda dos europeus e européias atendidos/as (29,6%), 

seguido por Autorização de Residência (24,1%) e Outros (9,3%), 

como se observa na Figura 10.  

 

Figura 10 – Demandas de pessoas atendidas de origem 

europeia. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados CRAI/Eirenè-NAIR-UFSC. 

 

Um dado importante é que o maior número de 

solicitações de refúgio chegou no CRAI por meio de pessoas 

europeias (11,1%). Há de se considerar, porém, que o número 



Pessoas, travessias e encontros: dinâmicas atuais da migração sul-sul em Santa Catarina 

49 

de pessoas de origem européia atendidas foi menor do que as 

do demais grupos, portanto essa porcentagem, apesar de 

superior, na realidade advém de um número total menor de 

solicitações quando comparado aos demais grupos. 

 

Figura 11 – Demandas de pessoas atendidas de origem 

venezuelana. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados CRAI/Eirenè-NAIR-UFSC. 

 

Por fim, a nível de comparação geral das demandas entre 

este período 2018-19 e o anterior, o estudo publicado por Silva, 

Rocha e D’Ávila em 2020, revela que as intervenções para 

facilitar a inserção de imigrantes no mercado de trabalho 

representaram praticamente metade dos atendimentos 

realizados pela Pastoral/CSVM-Eirenè no período 2015-2017. 

No segundo lugar das demandas estavam as ações de 

regularização da situação migratória no Brasil. Nesse sentido, 

os trâmites regulatórios, como o registro na Polícia Federal, 

renovação de Protocolo e solicitação de refúgio e de certidão 

consular, consulta de processos, orientações para pedido de 
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residência, somaram 24,6% dos atendimentos realizados. O 

estudo revelou, também, que somente o registro junto à Polícia 

Federal abarcou 11,9% do montante. O procedimento de 

renovação de passaporte para haitianos chegou a 6,3%, os 

encaminhamentos destinados à reunião familiar somaram 6%, 

e a solicitação de refúgio perfez um total de 2,8%. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
As informações aqui expostas revelam que o CRAI foi 

uma política pública muito bem sucedida durante a sua 

existência. Durante o seu funcionamento, de fevereiro de 2018 

a setembro de 2019, foram atendidas cerca de 14 mil demandas 

de populações de 60 nacionalidades, sendo que a imensa 

maioria de imigrantes eram racializados como não-brancos 

(88%). Esse estudo também demonstra a importância que o 

CRAI teve para a região, uma vez que serviu como um polo 

irradiador de contatos, de ações e informações. Esse espaço 

mostrou a importância da existência de um local que pudesse 

ser buscado pelos imigrantes para receber um acolhimento 

digno, bem como proteção e instrumentos de integração.  

Além disso, ficou evidente que Santa Catarina recebe 

cada vez mais imigrantes do hemisfério Sul e que as demandas 

apresentadas por um mesmo grupo são muito variadas, o que 

mostra a necessidade da existência de um equipamento público 

específico para prestação de um serviço a esse público. As 

demandas por serviços sociais perfizeram um montante de 

4,1% do total do acolhimento. Isso significa que a decisão do 

governo estadual de fechar o CRAI e encaminhar os/as 

imigrantes para os CRAS foi um erro porque as demandas dos 

imigrantes não se resumem à assistência social, sem contar que 

os CRAS já estão extremamente sobrecarregados. Digno de 

nota, também, que o CRAI só conseguiu fazer frente ao grande 
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número de demandas nas áreas de proteção e integração em 

função do acordo estabelecido com o Eirenè/UFSC que 

propiciou o apoio diário de vários/as extensionistas na execução 

das tarefas durante todo o interstício que se manteve ativo.  

Os dados e análises apresentados evidenciam que a coleta 

de dados e o conhecimento dos fluxos migratórios da região da 

grande Florianópolis são ações essenciais para que o poder 

público possa formular políticas adequadas de integração e 

acolhimento desses grupos, conforme obriga a Lei de Migração. 

Ademais, a partir da análise, ficam claras as diferenças entre os 

fluxos de migração Norte-Sul e Sul-Sul, que se refletem 

principalmente nas demandas. Entender essas demandas 

possibilita que haja uma melhor preparação para lidar com as 

necessidades de cada grupo em específico pois, observa-se a 

partir dos dados, por exemplo, que os(as) imigrantes 

racializados do Sul Global demandam de forma mais intensa 

serviços ligados à integração, enquanto aqueles advindos de 

países do norte global buscam mais serviços ligados aos 

processos regulatórios e documentação. Os corpos não-brancos 

de origem do hemisfério Sul têm maiores dificuldades de 

incorporação no mercado de trabalho, devido, entre outros 

fatores ao racismo e à xenofobia. Aliás, a xenofobia neste país é 

seletiva já que não atinge algumas nacionalidades do 

hemisfério Norte. 

O Brasil e Santa Catarina têm um histórico muito positivo 

de acolhimento de imigrantes brancos do Norte, que quando 

chegaram foram recepcionados com políticas públicas 

destinadas ao assentamento; mas o estado tem uma dívida 

histórica com os povos africanos que aqui foram escravizados e 

aqui sofreram os mais variados tipos de violências. Não 

obstante, estes corpos racializados foram a mão de obra gratuita 

que possibilitou o desenvolvimento deste país e o 



Karine de Souza Silva; Jonatan Carvalho de Borba; Juliana Müller (Org.). 

 

52 

enriquecimento ilícito e imoral de vários setores da elite. O 

trabalho escravo de africanos e seus descendentes, do mesmo 

modo, produziu ao erário público renda para que o Estado 

brasileiro pudesse financiar a vinda e o assentamento de muitos 

dos imigrantes europeus que aqui se fixaram (SILVA, 2020). Ou 

seja, temos uma dívida histórica com os povos negros e, 

também, com indígenas que foram alvo de uma política de 

extermínio desde que os primeiros imigrantes europeus aqui 

chegaram. Por isso, é necessário que existam políticas públicas 

destinadas a corrigirem essa dívida histórica. 

Não podemos negar que houve avanço em 2020 com a 

aprovação da Lei n.º 18.018/20 que estabelece uma Política 

estadual para a população Migrante de Santa Catarina. A Lei foi 

derivada de um processo aberto de discussões sediadas pelo 

Grupo de Trabalho de Imigrações da Assembleia Legislativa de 

Santa Catarina, do qual fazem parte membros do Legislativo, 

pessoas e entidades da sociedade civil e várias instituições 

públicas e privadas4. Foi de autoria da Prof. Karine de Souza 

Silva a proposta de inclusão, em caráter pioneiro na legislação 

migratória brasileira, de políticas de ações afirmativas para 

imigrantes e refugiados/as negros/as (Artigo 3º, XI) e da 

necessidade de abordagem interseccional das políticas públicas 

para combate às opressões de raça, gênero, etnia, orientação 

sexual, nacinalidade, idade e deficiência (Artigo 3º, III). 

Entretanto, a Lei, por si só, não é suficiente. É imperativo 

implementá-la para oferecer novas possibilidades de 

                                                
4 Do GTI participam a UFSC, a Secretaria de Estado de Assistência 

Social, a Pastoral do Migrante, o Grupo de Apoio a Imigrantes e 

Refugiados da grande Florianópolis, a Ação Social Arquidiocesana, 

ONGs, coletivos de imigrantes, a Defensoria Pública da União, o 

Ministério das Relações Exteriores, entre outras entidades. 
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enfrentamento de opressões históricas. Neste sentido, a 

reabertura do CRAI é uma necessidade inconteste.  

Por fim, relevante mencionar que os dados coletados no 

atendimento do Eirenè/UFSC em parceria com Pastoral do 

Migrante deram subsídio para a militância pleitear a abertura 

do CRAI. Esperamos que as estatísticas e análises apresentadas 

nesta pesquisa, possa persuadir os poderes públicos a 

reconsiderarem não só a reabertura, mas o aprimoramento do 

CRAI elevando-o ao status de política pública. 
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1 INTRODUÇÃO 
Dados da Organização das Nações Unidas (2019) 

demonstram que as migrações Sul-Sul vêm crescendo de forma 

mais rápida do que as Migrações Sul-Norte. Nesse contexto, nos 

últimos anos, o estado de Santa Catarina (e a região Sul como 

um todo) aparece como um dos grandes polos atrativos para 

as/os nacionais de países periféricos, que são atraídas/os pelo 

considerável índice de desenvolvimento e por maiores chances 

de incorporação no mercado de trabalho na região. 

Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo 

apresentar o perfil de imigrantes e refugiados/as assistidos/as 

pela Defensoria Pública da União de Florianópolis no período 

de outubro de 2019 a março de 2020. Este estudo, que tem 

caráter pioneiro, pretende, em última instância visibilizar a 

presença e as condições de permanência desse fluxo no país, 

bem como promover subsídios para construção e 
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implementação de políticas públicas específicas para estes 

coletivos.  

O atendimento diário a imigrantes e refugiadas/os 

acontece na Defensoria Pública da União em Florianópolis sob 

a coordenação da Defensora Pública Federal Vanessa Almeida 

Moreira Barossi Panitz desde 2016, em parceria com a 

Universidade Federal de Santa Catarina, mais especificamente 

com o “Eirenè - Centro de Pesquisas e Práticas Pós-coloniais e 

Decoloniais aplicadas às Relações Internacionais e ao Direito 

Internacional”, coordenado pela Profª Drª Karine de Souza 

Silva. O Eirenè, desde 2014 desenvolve ações de Extensão por 

meio do seu Núcleo de Apoio a Imigrantes e Refugiados 

(Eirenè/NAIR), e realiza as ações da “Cátedra Sérgio Vieira de 

Mello" para Migrações e Refúgios do Alto Comissariado das 

Nações Unidas para Refugiados.  

Florianópolis tem um histórico de mais de duas décadas 

no atendimento especializado a imigrantes que chegam na 

região. Em 1996, a Pastoral do Migrante, entidade vinculada à 

ordem dos Scalabrinianos da Arquidiocese de Florianópolis 

iniciou a oferta de serviços de acolhimento para populações de 

outras nacionalidades. No interstício 1997-2013, migrantes de 

27 países5 procuraram o suporte da Pastoral. Dentre as 

nacionalidades mais atendidas no período, evidenciaram-se em 

ordem crescente de quantidade de atendimentos: argentinos, 

uruguaios e paraguaios. A procura pelo apoio da Instituição 

cresceu na mesma medida que a chegada de imigrantes do 

hemisfério Sul em Santa Catarina. Diante do aumento 

                                                
5 Os países contabilizados nos registros do Pe. Joaquim foram: 

Alemanha, Angola, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Congo, 

Cuba, Equador, Espanha, Estados Unidos, França, Gana, Guiné 

Bissau, Haiti, Itália, Líbia, México, Paraguai, Peru, Portugal, Rússia, 

Senegal, Síria, Suíça, Uruguai e Venezuela. 
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exponencial da demanda, a Pastoral firmou um acordo com o 

Eirenè UFSC para fazer frente aos desafios que se apresentavam 

no atendimento. No período compreendido entre 2015 e 2018, a 

Pastoral/Eirenè-NAIR promoveram assistência a migrantes e 

refugiados de 48 nacionalidades, originárias de quatro 

continentes, perfazendo um montante de mais de 30 mil 

atendimentos (SILVA; ROCHA; D’ÁVILA, 2020). 

Com o aumento do fluxo migratório, em especial de 

haitianos, tornou-se imperativa a formulação de uma política 

pública atrelada à abertura de um equipamento centralizado e 

especializado para realizar o acolhimento. Dessa forma, em 

fevereiro de 2018, foi inaugurado o Centro de Referência de 

Atendimento ao Imigrante (CRAI/SC), uma conquista da rede 

de apoio a imigrantes e refugiadas/os da Grande Florianópolis. 

O CRAI operou por quase dois anos, realizando mais de 13.000 

atendimentos a pessoas de mais de 62 nacionalidades. 

Entretanto, como era de se esperar, o fechamento do Centro de 

Referência por parte do governo do estado de Santa Catarina, 

precarizou a condição de vida do grande número de imigrantes 

e refugiadas/os da região que tem direito, em decorrência da Lei 

de Migração e de tratados internacionais firmados pelo Brasil, 

à prestação de serviços públicos destinados à regularização e à 

integração. 

Diante do cenário apresentado com o fechamento do 

CRAI, a Defensoria Pública da União em Santa Catarina 

(DPU/SC) decidiu expandir o setor de Imigração a partir da 

segunda metade do ano de 2019. Dessa forma, as/os estudantes 

que atuavam como extensionistas do Eirenè-NAIR/UFSC no 

CRAI/SC passaram a figurar como estagiários na Defensoria, 

aprofundando o convênio que já estava em operação entre a 

UFSC e a DPU desde 2016. O atendimento do setor tem como 

foco principal esclarecer aos migrantes sobre como proceder 
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sua regularização migratória. A DPU entende que para haver 

uma migração ordenada e a plena integração do migrante, este 

não pode estar indocumentado. Assim, a principal função da 

DPU é orientar o migrante sobre o rol de documentos que ele 

deve providenciar para fazer procedimentos como solicitação e 

renovação da autorização de residência, solicitação de refúgio, 

opção de nacionalidade, entre outros.  

Ademais, a DPU Florianópolis, passou a ser o local de 

acolhimento e escuta para o migrante, notadamente para 

aqueles em situação de vulnerabilidade, tornando-se parte 

importante da rede de apoio para os migrantes com 

dificuldades corriqueiras, como fazer CPF, Carteira de Trabalho 

Digital, entender sobre seus direitos previdenciários e sociais, 

bem como, para superar burocracias típicas do Brasil. Ainda, a 

DPU também atua no enfrentamento ao tráfico de pessoas, 

principalmente em ações preventivas e regularização de 

vítimas de tráfico de pessoas e de trabalho escravo. Destacamos, 

que cabe ao Defensor Público Federal representar legalmente 

de menores separados, desacompanhados e apátridas, 

conforme a Portaria 197 do Ministério da Justiça. Vale incluir no 

rol de atividades realizadas pela DPU, a elaboração de projetos 

de capacitação de agentes públicos na temática da migração. 

Os dados que serão analisados neste capítulo são 

oriundos do cadastro realizado durante o atendimento diário 

na DPU de Florianópolis. Nos primeiros seis meses (de outubro 

de 2019 a março de 2020), após a expansão do atendimento a 

imigrantes e refugiadas/os na DPU, foram feitos 1.327 

atendimentos6 para cerca de 1.271 imigrantes e pessoas 

                                                
6 O número real de atendimentos é superior ao número registrado de 

1.327 pois o registro só era realizado na primeira visita do imigrante à 

DPU. Grande parte dos procedimentos realizados necessita que os 
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refugiadas7 de 40 nacionalidades diferentes, incluindo um caso 

de apatridia. Analisando as agendas de atendimento da 

Defensoria/Eirenè-NAIR, percebe-se uma média de 25 

atendimentos diários, divididos entre, inicialmente, três 

estagiárias, e, atualmente, quatro estagiários. Tal número é 

comparável à média de 35 atendimentos diários realizados pelo 

CRAI/SC e é consideravelmente superior aos atendimentos 

realizados pela Pastoral do Migrante. 

Os dados coletados foram divididos em duas seções, uma 

de dados gerais, onde foi analisado a totalidade das 

nacionalidades atendidas e uma de dados específicos, onde nos 

aprofundamos em grupos específicos. Os dados gerais 

coletados permitiram formular um perfil destes fluxos 

migratórios no período outubro de 2019 a março de 2020 nas 

categorias nacionalidade, escolaridade, acessibilidade laboral, 

renda familiar, renda per capita, raça, acesso a computadores e 

à internet, domínio da língua portuguesa e demanda (situação 

que levou o imigrante a procurar a DPU). A base de dados 

DPU/Eirenè-NAIR revelaram que as nacionalidades que mais 

procuraram os serviços de acolhimento na DPU foram a 

haitiana, e a dos países que compunham o Mercosul, incluindo 

a venezuelana. Destacamos, que na seção de análise específica 

                                                

imigrantes retornem à DPU para a retirada de documentos, o que faz 

com que diversos imigrantes tenham sido atendidos mais de uma vez. 
7 É importante tomar atenção ao tamanho da amostragem do presente 

trabalho, que pode ser considerada relativamente pequena quando 

comparada ao número total de imigrantes vivendo na região de 

Florianópolis. Os dados dos diferentes fluxos também apresentam 

amostragens pequenas e desiguais entre si, o que pode resultar em 

complicações na comparação efetiva entre os dados. Porém, ainda são 

números relevantes para compreender, mesmo que parcialmente, os 

variados fluxos que são atendidos na presente Defensoria. 
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de dados, separou-se o fluxo Venezuelano do Mercosulino, não 

só pela suspensão da Venezuela do bloco, mas também pela 

quantidade expressiva que representa a migração Venezuelana 

no período. Especificamente, trataremos dos fluxos haitiano, 

venezuelano, mercosulino e de solicitantes de refúgio, onde 

iremos apresentar os dados sobre raça, nacionalidade, gênero, 

escolaridade, acessibilidade laboral, domínio da língua 

portuguesa, composição do núcleo familiar e demanda. 

Daremos foco em apenas esses quatro fluxos migratórios por 

eles representarem o percentual mais expressivo de 

atendimentos da DPU. Ainda, na sequência, apresentaremos o 

perfil dos solicitantes de refúgio e das pessoas refugiadas. Por 

fim, trataremos dos maiores desafios encontrados na atuação da 

DPU, como a falta de atendimentos aos migrantes na Polícia 

Federal e inovações tecnológicas que os migrantes têm 

dificuldades de se adaptar.  

 

2 ANÁLISE GERAL DE DADOS 
 

2.1 NACIONALIDADES 

No período aqui analisado, a Defensoria Pública da União 

de Florianópolis atendeu pessoas de 41 países. Desses, 16 

nações eram do continente Africano: Angola, Argélia, Benim, 

Cabo-verde, Camarões, Egito, Guiné-Bissau, Mali, Marrocos, 

Nigéria, República Democrática do Congo, Senegal, Serra Leoa, 

Togo e Tunísia. Ainda, nacionais de 16 Estados do continente 

americano procuraram assessoria da DPU: Argentina, Bolívia, 

Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Equador, Estados Unidos, 

Guiana, Haiti, Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai 

e Venezuela. Por sua vez, tem-se aqueles assistidos vindos de 

cinco países do continente Asiático — Coreia do Sul, Filipinas, 

Irã, Paquistão, Síria — e seis do continente Europeu — 
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Alemanha, Espanha, França, Itália, Rússia e Ucrânia. Além 

desses, uma pessoa apátrida também foi assistida em suas 

questões de regularização migratória. O Quadro 1, a seguir, 

expõe essas informações de melhor maneira e traz a 

porcentagem que cada país totaliza dentre as 1.271 pessoas 

migrantes atendidas. 

Destes, destacam-se as cinco nacionalidades que mais 

procuraram o atendimento na DPU: Haiti (50,0%), Venezuela 

(19,8%), Argentina (9,6%), Cuba (7,5%) e Uruguai (1,9%). No 

geral, observa-se que as pessoas atendidas são residentes em 

Florianópolis (60,7%), São José (16,6%), Palhoça (11,9%), 

Biguaçu (2,6%) e São João Batista (2,6%). Nota-se também que a 

migração masculina ainda é levemente superior (53,3%). 

Porém, a tendência de feminização das migrações é cada dia 

mais presente, sendo que as mulheres compõem 46,7% das 

pessoas atendidas pelo setor. Esse fenômeno diz respeito à 

“transformação de um ou vários fluxos migratórios a partir de 

um recorte de gênero” (RIBEIRO, 2016, p. 3) e seu uso foi 

importante na desmistificação do suposto papel de 

coadjuvantes até então atrelado às mulheres migrantes. Apesar 

de aqui a feminização das migrações ser evidenciada de 

maneira quantitativa, é importante ressaltar que se trata de um 

processo complexo, o qual necessita também ser analisado pela 

ótica qualitativa, por meio da observação das realidades que 

essas mulheres enfrentam em seu processo migratório. 
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Quadro 1 – Nacionalidade das/os imigrantes atendidas/os pela 

DPU. 

África % América % Ásia % Europa % 

Angola 0,3% Argentina 9,6% 
Coreia do 

Sul 
0,1% Alemanha 0,2% 

Argélia 0,1% Bolívia 0,2% Filipinas 0,1% Espanha 0,6% 

Benim 0,1% Brasil 0,4% Irã 0,6% França 0,1% 

Cabo-verde 0,1% Chile 0,5% Paquistão 0,2% Itália 0,3% 

Camarões 0,2% Colômbia 0,6% Síria 1,1% Rússia 0,2% 

Egito 0,4% Cuba 7,5%   Ucrânia 0,1% 

Guiné-Bissau 0,2% Equador 0,1%     

Mali 0,1% 
Estados 

Unidos 
0,2%     

Marrocos 0,1% Guiana 0,2%     

Nigéria 0,1% Haiti 
50,0

% 
    

Rep. 

Democrática 

do Congo 

0,2% Paraguai 0,9%     

Senegal 1,1% Peru 0,7%     

Serra Leoa 0,1% 

República 

Dominican

a 

0,7%     

Togo 0,2% Uruguai 1,9%     

Tunísia 0,2% Venezuela 
19,8

% 
    

Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados DPU-SC/Eirenè-NAIR-UFSC. 
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Além de registrar as nacionalidades das pessoas 

atendidas, nos atendimentos realizados na DPU também foram 

feitas perguntas com objetivo de entender o perfil sócio-

econômico dos grupos de migrantes 一 tais como escolaridade, 

perfil de renda, acessibilidade laboral, dentre outras. Assim, em 

um primeiro momento, serão apresentados os resultados gerais 

obtidos, sem que se faça distinção entre os países de origem das 

pessoas atendidas. Posteriormente, o estudo trará análises 

específicas dos principais fluxos migratórios que procuraram a 

Defensoria Pública, a fim de identificar possíveis 

particularidades de cada grupo. 

 

2.2 ESCOLARIDADE 

Quanto à escolaridade, é possível notar uma grande 

disparidade entre os graus escolares das pessoas atendidas pela 

DPU: 13,5% possuem Ensino Fundamental Incompleto e 9,0% 

afirmaram ter Ensino Fundamental Completo. Quanto ao 

Ensino Médio, 18,3% não concluíram esse nível de estudos e 

30,2% o finalizaram. Por sua vez, 9,4% declararam ter Ensino 

Superior Incompleto e 15,2% Ensino Superior Completo. 

Apenas 0,2% possuem Pós-Graduação Incompleta e 1,1% a 

concluíram. Dessa forma, nota-se que o mais comum para os/as 

migrantes atendidos é ter o Ensino Médio Completo (30,2%). 

 

2.3 ACESSIBILIDADE LABORAL 

Os dados da categoria “acessibilidade laboral” mostram a 

ausência de políticas públicas de inserção no mercado de 

trabalho para essa população, uma vez que 58,5% dos 

imigrantes e pessoas refugiadas em idade laboral atendidas se 

encontram desempregadas. Dentro dessa estatística, tem-se que 

14,6% são crianças e, portanto, não estão em idade laboral. 

Apenas 15,4% estão empregados/as formalmente e 10,5% 
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alegam trabalhar informalmente. Ainda nesse tópico, 75,1% dos 

imigrantes contam com, ao menos, uma pessoa empregada no 

núcleo familiar8, o qual é mais comumente composto por três 

pessoas (24,7%), por quatro pessoas (22,1%) ou ainda por duas 

pessoas (21,7%). Percebe-se, neste item, a influência das redes 

de apoio dos próprios imigrantes, pois apenas 10,1% dos/as 

imigrantes atendidos/as alegam viver sozinhos/as. Além disso, 

45,2% informam não ter crianças em suas residências. Nos casos 

em que crianças também compõem o núcleo familiar, 21,1% do 

total têm apenas uma criança e 12,9% coabita com dois menores. 

Cerca de 94,3% das pessoas atendidas não possui casa própria.  

 

2.4 RENDA FAMILIAR 

A partir da compreensão de como se constituem esses 

núcleos, foi possível questionar sobre a renda familiar das 

pessoas assistidas, sendo que os valores obtidos para essa 

pergunta equivalem à somatória da renda bruta de todas as 

pessoas que habitam na mesma casa. Assim, apesar de uma 

grande parcela dos imigrantes em idade de trabalho se 

encontrar desempregado (58,5%), muitos apresentam renda 

proveniente dos demais familiares. Dessa forma, a maioria dos 

imigrantes atendidos na DPU se encontra numa faixa de renda 

entre um e dois salários mínimos (salário mínimo considerado 

como R$ 1.045,00). Por sua vez, quase 25% dos assistidos se 

encontram na faixa entre zero e um salário mínimo, sendo que 

20% afirmam ter renda familiar mensal nula. A fim de melhor 

visualizar o perfil de renda da população assistida, tem-se a 

Figura 1.  

  

                                                
8 Por “núcleo familiar” entende-se quantas pessoas partilham a 

residência com a/o assistida/o questionada/o. 
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Figura 1 – Perfil de renda familiar das/os imigrantes 

atendidas/os pela DPU. 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados DPU-SC/Eirenè-NAIR-UFSC. 

 

2.5 RENDA PER CAPITA 

Ademais, considerando-se da renda per capita (obtida 

dividindo a renda familiar pelo número de pessoas que 

constituem o núcleo), a situação marginalizada da população 

imigrante fica ainda mais explícita. De acordo com os relatos 

dos imigrantes atendidos, mais de 50% deles possuem renda 

per capita inferior a R$ 500,00, sendo a média das pessoas 

atendidas de R$ 583,00. Esta, revela-se extremamente inferior à 

média do país (R$ 1.439,00) e à do estado de Santa Catarina (R$ 

1.769,00) (IBGE, 2019). A fim de demonstrar tais proporções, 

tem-se a Figura 2. 

A vulnerabilização dos núcleos familiares imigrantes fica 

clara com a apresentação dos dados de renda, explicitando a 

vulnerabilização dessas famílias, sobretudo, ao levar em 

consideração as composições dos seus núcleos. A comparação 

com a renda média das famílias brasileiras também é 
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esclarecedora acerca das dificuldades sofridas pela parcela 

imigrante da população da região de Florianópolis. 

 

Figura 2 – Perfil de renda per capita das/os imigrantes 

atendidas/os pela DPU. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados DPU-SC/ Eirenè-NAIR-UFSC. 

 

2.6 RAÇA 

Além dos dados socioeconômicos apresentados acima, 

outro marcador importante para a compreensão das realidades 

dos fluxos de pessoas em Florianópolis é o racial. Ao 

adentrarmos tal questão, é importante destacar que uma das 

características da migração Sul-Sul é o grande percentual de 

corpos racializados como não-brancos. No acolhimento da DPU 

este traço é aparente, uma vez que se nota que os imigrantes são 

em sua maioria pretos/as (55,1%). Por sua vez, o grupo racial 

branco corresponde a 27,9%, e os pardos e indígenas são 15,9%. 

Destaca-se que a classificação foi feita com base na percepção 

fenotípica dos atendentes em relação aos assistidos, dado que a 
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barreira linguística ou cultural dificultava o questionamento 

sobre a percepção racial que a maioria da população migrante 

tem sobre si mesma. 

 

2.7 ACESSO AO COMPUTADOR E À INTERNET 

As perguntas do questionário feito no atendimento diário 

aos migrantes, para além de traçar um perfil dos imigrantes e 

pessoas refugiadas atendidas, possibilita, também, medir o 

grau de vulnerabilidade em que a pessoa se encontra. Dessa 

forma, pode-se identificar quais imigrantes enfrentam mais 

dificuldade para resolver autonomamente suas demandas. Um 

dos procedimentos a serem realizados por esses migrantes em 

situação de vulnerabilidade é o de regularização documental no 

Brasil. A fim de compreender a possibilidade de as pessoas 

imigrantes atendidas conseguirem sozinhas um agendamento 

online no site da Polícia Federal para encaminharem seu 

processo de regularização migratória foram recolhidas 

informações sobre o acesso aos computadores e internet, uma 

vez que o trâmite inicial é totalmente online. Assim, identifica-

se que 72,9% da população atendida não possui computador em 

casa, e 32,1% não tem acesso à internet. Dentre aqueles 

migrantes que possuem internet em casa, 67,3% alegam acessá-

la por meio de telefones celulares. Esse fato compromete 

seriamente a obtenção de um agendamento online, uma vez que 

a página da Polícia Federal não possui versão especialmente 

compatível com os aparelhos móveis. 

 

2.8 O DOMÍNIO DA LÍNGUA PORTUGUESA E O IMPACTO 

NA INSERÇÃO LABORAL 

Outro dado importante é que em 42% dos atendimentos, 

a população informou que não fala bem português, o que 

compromete o entendimento das instruções disponibilizadas 
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no site da Polícia Federal. Ademais, 22,5% das pessoas 

imigrantes atendidas informaram encontrar algumas 

dificuldades, mas que conseguem se comunicar minimamente 

na língua portuguesa. As pessoas que declararam falam bem 

português totalizaram 35,3%.  

Um impacto importante da habilidade de se comunicar 

na língua portuguesa é a inserção no mercado de trabalho. Do 

universo de 534 migrantes que não falam português, 434 estão 

desempregados, ou seja, 81,3%. Em contrapartida, apenas nove, 

ou seja, 1,7% está empregado formalmente. Ainda, sete, ou seja, 

1,3% trabalham informalmente. Importante destacar que dos 

534 migrantes desempregados, 78, ou seja, 14,6% são menores 

de idade. As proporções podem ser melhor visualizadas na 

Figura 3.  

 

Figura 3 – Acessibilidade laboral combinada com a 

acessibilidade linguística das/os imigrantes atendidas/os pela 

DPU. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados DPU-SC/Eirenè-NAIR-UFSC. 
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2.9 TIPO DE REGULARIZAÇÃO MIGRATÓRIA 

NECESSÁRIA 

 

2.9.1 Autorização de Residência 

No que tange à regularização migratória, os dados 

revelam que 69,8% dos procedimentos realizados foram sobre a 

solicitação de autorização de residência; dentro deste 

percentual, 54,2% são referentes à autorização de residência por 

Acolhida Humanitária para nacionais do Haiti (Portaria 

Interministerial n.º 12, de 20 de dezembro de 2019). Um total de 

22,8% foi referente à autorização de residência via Portaria 

Interministerial n.º 09 para Países Fronteiriços. Destes 22,8%, 

quase todos se tratam do atendimento de Venezuelanos, com 

exceção de alguns Guianenses. Ainda, 10,4% das autorizações 

de residência foram feitas por meio do Acordo Brasil-Argentina 

(Decreto n.º 6.736/2009), 3,7% pelo Acordo Mercosul (Decreto 

n.º 6.975/2009) e 2,7% por intermédio da Reunião Familiar 

(Portaria Interministerial n.º 12, de 13 de junho de 2018).  

 

2.9.2 Demandas relacionadas a Carteira de Registro Nacional 

Migratório 

Para além da autorização de residência, foram realizados 

procedimentos migratórios de renovação da Carteira de 

Registro Nacional Migratório (10,3%), emissão da 2ª Via da 

CRNM devido a casos de perda ou roubo (4,2%). 

 

2.9.3 Solicitações de Refúgio 

O percentual de regularização migratória através de 

solicitação de refúgio foi de 6,8%. Nesse percentual, estão 

aqueles que se entendem como aptos a solicitar o refúgio, sejam 

por se encontrar em situações típicas de temor de perseguição 

por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou 
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opiniões políticas ou devido a grave e generalizada violação de 

direitos humanos. Assim são obrigados a deixar seu país de 

nacionalidade ou residência para buscar refúgio no Brasil. 

Também estão dentro desse percentual aqueles que, por não se 

enquadrarem em nenhuma das outras opções de regularização 

migratória, utilizam a solicitação de refúgio como meio a 

permanecer no Brasil legalmente, enquanto aguardam por uma 

anistia migratória ou uma inovação na gama de autorizações de 

residências concedidas pelo Brasil.  

 

3 ANÁLISE ESPECÍFICA DE DADOS 
De forma a identificar se existem particularidades a serem 

reconhecidas no perfil socioeconômico de fluxos específicos de 

migrantes, esta seção se dedica a expor separadamente 

informações sobre os grupos haitiano, venezuelano e 

mercosulino, nesta ordem. Num momento posterior, ainda 

serão analisadas as informações recolhidas durante os 

atendimentos de solicitantes de refúgio. Assim, 

comprometendo-se com um olhar mais atento às vivências de 

cada população, o Eirenè/NAIR visa reforçar a importância de 

se observar as especificidades das experiências migratórias, 

buscando não universalizá-las e/ou silenciá-las. 

 

3.1 FLUXO HAITIANO 

O fluxo haitiano para o Brasil ganhou força na última 

década, após o terremoto ocorrido em 12 de janeiro de 2010 que 

teve o epicentro a 25 quilômetros de Porto Príncipe, capital do 

Haiti. Os dados da Pastoral do Migrante (GAIRF, 2015), que 

correspondem a julho de 2013 a julho de 2015, demonstravam 

uma mudança significativa na composição das nacionalidades 

recepcionadas pela entidade: apesar das/os argentinas/os 

corresponderem na época à maioria das pessoas atendidas 
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(38%), as/os haitianas/os começavam a ocupar o segundo lugar 

(34%), em 2015, passando os cidadãos do Uruguai, por exemplo 

(tradicional fluxo migratório em Santa Catarina). Entre 2015 e 

2017, Silva, Rocha e D’Ávila apontam que esse grupo atingiu 

um percentual de 78,53% do total de acolhidos. Logo em 2018, 

essa média sofre uma ligeira queda, atingindo o montante de 

66,96% dos atendimentos do CRAI (SILVA; BORBA; DAVID, 

2020). Na DPU, os nacionais do Haiti respondem sozinhos por 

50% das/os assistidos, sendo, de longe, o grupo mais 

representativo.  

Dessas 636 pessoas haitianas atendidas, observa-se que 

52,0% são do gênero masculino e 48,0% do feminino9. Tais 

dados estão em consonância com os números gerais de 

atendimentos, que demonstram que apesar de migração 

masculina ser um pouco mais expressiva, a feminização das 

migrações já é uma realidade no contexto dos imigrantes 

atendidos na DPU. 

No que tange ao nível de escolaridade, os dados indicam 

que 38,7% da população em apreço possui um bom nível de 

letramento formal. Destes, 26,9% possuem o Ensino Médio 

completo, 6,9% são portadores do diploma de nível Superior 

completo, e 4,9%, de Superior incompleto. Os que não 

completaram o ensino Médio perfazem um total de 29,4%, ao 

passo que aquelas/es declarados analfabetos e/ou sem 

                                                
9 Salienta-se que a coleta de dados com relação ao gênero dos 

imigrantes se deu a partir da verificação de documentos de 

identidade, motivo pelo qual se reconhece a limitação desta pesquisa 

em não representar outras diversas formas de expressão de identidade 

de gênero tendo em vista que a mesma utiliza informações baseadas 

em um sistema binário homem/mulher e sem distinção entre sexo 

biológico e identidade de gênero. 



Karine de Souza Silva; Jonatan Carvalho de Borba; Juliana Müller (Org.). 

 

74 

escolaridade representam 2,4% do total de haitianas/os 

atendidos, conforme exposto na Figura 4. 

 

Figura 4 – Nível de escolaridade das/os haitianas/os 

atendidas/os pela DPU. 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados DPU-SC/Eirenè-NAIR-UFSC. 

 

Quando adentramos a questão laboral, a Figura 5 

demonstra que a realidade haitiana é ainda mais dura do que 

aquela verificada em outras nacionalidades, pois 66,8% das/os 

nacionais do Haiti se declaram desempregadas/os. Dessa 

forma, apenas 15,9% possuem empregos formais, enquanto 

2,5% alegam trabalhar informalmente. Já o grupo daquelas/es 

que ainda não estão em idade de trabalho corresponde a 14,6% 

das/os atendidas/os. Ainda sobre a questão laboral, 83,2% 

alegam que há alguém trabalhando entre os familiares que 

moram na mesma casa, enquanto em 16,8% dos casos ninguém 

está empregado.  
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Figura 5 – Acessibilidade laboral das/os haitianas/os 

atendidas/os pela DPU. 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados DPU-SC/Eirenè-NAIR-UFSC. 

 

Uma das hipóteses para o grande número de 

desempregados entre nacionais do Haiti atendidas/os na DPU-

SC é que estes, em sua maioria, acabaram de chegar no Brasil e 

buscam o setor de migrações da Defensoria para receber auxílio 

no tocante à documentação necessária para solicitar a 

autorização de residência, para só, então, procurar trabalho. 

Para além disto, é importante entender que a conservação de 

processos de marginalização da população negra no território 

brasileiro afeta imigrantes africanas/os e afrodescendentes de 

forma voraz: o racismo dispara o gatilho de outras tantas 

violações de direitos humanos, empurra para a marginalização, 

e intensifica as barreiras para integração no país, 

principalmente no mercado laboral, o que também colabora 

para que tal grupo se depare com altos níveis de desemprego 

(SILVA, 2020). 

A grande porcentagem de nacionais do Haiti com 

dificuldades com a língua portuguesa também pode ser um 

fator para o grande número de pessoas desempregadas. 

Percebe-se que cerca de 61,3% da população haitiana atendida 
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na DPU não domina plenamente a língua portuguesa, como 

pode ser percebido na Figura 6. Os dados sinalizam que entre 

aqueles/as que responderam “Sim” para a pergunta relacionada 

à capacidade de comunicação em português, 55,9% estão 

empregados formalmente e a taxa de desemprego deste grupo 

é de 30,1%. Porém, entre aqueles/as que afirmam não 

conseguirem se comunicar em português, o número de 

desempregados é muito maior, ficando em 84,4%, sendo que 

somente 1,5% afirmam estarem em empregos formais. Dessa 

forma, é possível constatar a importância do domínio da língua 

para a inserção laboral. Assim, em comparação com os outros 

fluxos migratórios, a porcentagem de desempregados entre os 

haitianos é relativamente alta, provavelmente devido ao fato de 

que este contingente não contar com a proximidade linguística 

com o português. Apenas para comparar, citamos os sul-

americanos que apresentam proximidade linguística por 

falarem espanhol, por exemplo.  

 

Figura 6 – Domínio da língua portuguesa pelas/os haitianas/os 

atendidas/os pela DPU. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados DPU-SC/Eirenè-NAIR-UFSC. 

 

O núcleo familiar haitiano é composto em sua maioria por 

três pessoas (27,4%), quatro pessoas (26,3%) e duas pessoas 
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(22,2%). É válido salientar que o número de indivíduos que 

moram sozinhos é pequeno, representando apenas 4,1%. Nesse 

tópico, é interessante destacar a importância das redes de apoio 

dos próprios imigrantes, que ao chegaram no Brasil são 

acolhidos nas casas de familiares ou amigos/as que já estão 

instalados no país. A composição do núcleo de haitianas e 

haitianos pode ser melhor visualizada na Figura 7. 

 

Figura 7 – Composição do núcleo familiar das/os haitianas/os 

atendidas/os pela DPU. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados DPU-SC/Eirenè-NAIR-UFSC. 

 

As haitianas e haitianos atendidas/os moram 

principalmente em Florianópolis (54,4%), Palhoça (16,5%) e São 

José (14,8%). Do total, apenas 3,5% possuem casa própria, 

enquanto os 96,5% moram de aluguel. No cadastro, também foi 

identificado que 77% deles/as não possuem um computador ou 

laptop. Porém, o acesso à internet é realidade para 59,9% 

delas/es, muitas vezes, viabilizada por meio dos telefones 

celulares. 

No que tange à regularização migratória, conforme 

apresenta a Figura 8, em 94,3% dos casos ela é realizada por 

acolhida humanitária para o Haiti. Além disso, também há 
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casos de pessoas que desejam fazer o registro consular e reunião 

familiar. Dessa forma, as principais demandas são a 

regularização por autorização de residência (75,8%), renovação 

da Carteira de Registro Nacional Migratório (8,5%) e 2º Via da 

Carteira de Registro Nacional Migratório (4,2%).  

 

Figura 8 – Demanda migratória das/os haitianas/os 

atendidas/os pela DPU. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados DPU-SC/Eirenè-NAIR-UFSC. 

 

O Brasil se tornou um país de destino para as/os nacionais 

do Haiti desde o final do ano de 2010. A contar desta data, um 

longo caminho, envolvendo esforços de diversos setores da 

sociedade, foi trilhado até a elaboração da Portaria 

Interministerial n.º 1010, de abril de 2018, que dispôs sobre a 

concessão do visto temporário e autorização de residência para 

fins de acolhida humanitária para esses/as cidadãos/ãs. Tal 

portaria foi uma resposta importante aos problemas de 

regularização enfrentados pelo fluxo haitiano no Brasil. Nesse 

                                                
10 Disponível em: https://sistemas.mre.gov.br/kitweb/datafiles/ 

Cingapura/en-us/file/Portaria%2010-2018.pdf. 

https://sistemas.mre.gov.br/kitweb/datafiles/%20Cingapura/en-us/file/Portaria%2010-2018.pdf
https://sistemas.mre.gov.br/kitweb/datafiles/%20Cingapura/en-us/file/Portaria%2010-2018.pdf
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sentido, a Portaria n.º 1211, publicada em 20 de dezembro de 

2019, que substituiu aquela de 2018, renovou a possibilidade de 

acolhida humanitária e diminuiu a burocracia, os prazos e os 

documentos exigidos. Assim, percebe-se uma maior 

flexibilização com o passar dos anos nas documentações 

exigidas para a solicitação de autorização de residência para 

nacionais do Haiti. 

Segundo dados do Ministério das Relações Exteriores, 

nos anos de 2017 e 2018 foram concedidos 22.190 vistos em 

caráter humanitário para nacionais do Haiti. No entanto, esse 

montante é ainda insuficiente para a grande demanda12. Apesar 

de em 2015 o Itamaraty ter firmado uma cooperação com a OIM 

para agilizar a análise e concessão de vistos para esses coletivos, 

houve relatos durante atendimentos que indicaram uma longa 

espera para conseguir o visto. Inclusive, muitos alegam que 

fizeram usos de coiotes para entrar no Brasil na tentativa de 

facilitar os trâmites de entrada. Assim, é importante salientar 

que políticas migratórias bem pensadas, aplicadas e 

acompanhadas são indispensáveis para evitar que muitos 

imigrantes sejam vítimas de tráfico de pessoas e do 

contrabando de imigrantes. Na ausência de ações dos governos, 

                                                
11 Disponível em: 

https://portaldeimigracao.mj.gov.br/images/portarias/PORTARIA%2

0INTERMINISTERIAL%20N%C2%BA%2012,%20DE%2020%20DE%

20DEZEMBRO%20DE%202019.pdf.  
12 Em uma matéria publicada em setembro de 2019, pelo portal de 

notícias UOL, verificou-se que os únicos horários de agendamentos 

eram para os meses de setembro, outubro e novembro, porém, já não 

estavam mais disponíveis. Disponível em: 

https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-

noticias/2019/09/23/mpf-investiga-pagamento-de-propina-da-

embaixada-do-brasil-no-haiti.htm.  

https://portaldeimigracao.mj.gov.br/images/portarias/PORTARIA%20INTERMINISTERIAL%20N%C2%BA%2012,%20DE%2020%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202019.pdf
https://portaldeimigracao.mj.gov.br/images/portarias/PORTARIA%20INTERMINISTERIAL%20N%C2%BA%2012,%20DE%2020%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202019.pdf
https://portaldeimigracao.mj.gov.br/images/portarias/PORTARIA%20INTERMINISTERIAL%20N%C2%BA%2012,%20DE%2020%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202019.pdf
https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2019/09/23/mpf-investiga-pagamento-de-propina-da-embaixada-do-brasil-no-haiti.htm
https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2019/09/23/mpf-investiga-pagamento-de-propina-da-embaixada-do-brasil-no-haiti.htm
https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2019/09/23/mpf-investiga-pagamento-de-propina-da-embaixada-do-brasil-no-haiti.htm
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os criminosos se aproveitam da vulnerabilidade de indivíduos 

que estão migrando, que são, muitas vezes, colocados em 

situações perigosas e de exploração. 

 

3.2 FLUXO VENEZUELANO 

As pessoas nacionais da Venezuela representam 19,8% de 

todos os atendimentos na DPU, sendo assim o segundo maior 

fluxo recebido. Entre outubro de 2019 e março de 2020, 252 

venezuelanas/os procuraram a entidade a fim de receber auxílio 

para a regularização migratória. Desses, 51,2% eram do gênero 

feminino, dado que reforça as teorias de feminização das 

migrações e trazem as mulheres como protagonistas dos 

movimentos internacionais. Por sua vez, quanto à percepção 

racial do fluxo venezuelano, a grande maioria (81,3%) foi 

percebida como parda, seguido por brancos e negros (ambos 

6,0%). A raça de 3,8% das/os venezuelanas/os atendidos não foi 

informada e 1,6% eram indígenas, enquanto outros 1,1% foram 

cadastrados como amarelos, como demonstra a Figura 9. 

Outro dado importante é o da escolaridade. Nota-se que 

o nível de estudo mais comum entre pessoas venezuelanas é 

Ensino Médio Completo (30,6%). Percebe-se também que uma 

quantidade expressiva (20,2%) concluiu o Ensino Superior, que 

é maior do que a média geral dos atendimentos, na qual 11,5% 

de todos/as os/as assistidos/as tinham concluído o nível 

superior. A Figura 10 permite observar que 17,1% dos/as 

venezuelanos não concluíram o Ensino Fundamental e 4,4% o 

fizeram; 9,1% tem Ensino Médio Incompleto; 1,6% possuem 

Ensino Técnico, enquanto 12,3% começaram o Ensino Superior, 

mas não o finalizaram; 1,6% tem Pós-Graduação Completa e 

3,2% nunca frequentaram a escola. 
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Figura 9 – Raça das/os venezuelanas/os atendidas/os pela DPU. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados DPU-SC/Eirenè-NAIR-UFSC. 

 

Figura 10 – Nível de escolaridade das/os venezuelanas/os 

atendidas/os pela DPU. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados DPU-SC/Eirenè-NAIR-UFSC. 

 

Assim, percebe-se ainda que a média de escolaridade de 

nacionais da Venezuela é superior ao do Haiti, que mais 

comumente tinham Ensino Médio incompleto. Outro âmbito 

em que as pessoas venezuelanas obtêm dados mais favoráveis 

nessa comparação é o da acessibilidade laboral, o que ainda está 

longe de significar um amplo grau de admissão dessa mão de 
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obra no país. Segundo as informações recolhidas no nosso 

banco de dados, 43,7% de venezuelanas/os estavam 

desempregadas/os e apenas 18,3% trabalhavam formalmente. 

Aquelas/es que obtinham sua renda por meio de atividades 

informais totalizavam 17,1%, e menores de idades eram 19,8%, 

enquanto aposentadas/os representavam 0,8%. Uma pessoa 

(0,40%) não informou sua situação laboral. A fim de visualizar 

melhor tais dados, tem-se a Figura 11. 

 

Figura 11 – Acessibilidade laboral das/os venezuelanas/os 

atendidas/os pela DPU. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados DPU-SC/Eirenè-NAIR-UFSC. 

 

Ademais, os dados mostram que 85,71% das pessoas 

indagadas relataram ter pelo menos um membro do núcleo 

familiar trabalhando, tanto informal quanto formalmente, 

enquanto 14,29% responderam que não. Quanto ao núcleo 

familiar venezuelano residente na região de Florianópolis, a 

maioria é composta por três pessoas (22,9%), dois pessoas 

(19,4%) e cinco pessoas (18,2%). Apenas 16 indivíduos (6,3%) 

relataram estar morando sozinhos no país, mais uma vez 

reforçando a importância da rede de apoio entre imigrantes. O 

perfil dos núcleos familiares de venezuelanos/as é retratado na 

Figura 12. 
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Figura 12 – Número de pessoas que compõe o núcleo familiar 

das/os venezuelanas/os atendidas/os pela DPU. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados DPU-SC/Eirenè-NAIR-UFSC. 

 

A maioria dessas famílias (67,5%) vive na cidade de 

Florianópolis, enquanto 25,8% habitam em São José e 1,2% em 

Biguaçu. Desses, 93,3% declaram não ter casa própria e 81,3% 

não possuem computador ou laptop, mas 72,2% têm acesso à 

internet. Tal informação nos leva à compreensão de que a 

conexão é majoritariamente realizada por celular.  

No que tange aos atendimentos realizados, 77,0% são 

destinados à regularização migratória, geralmente feita por 

meio do acordo entre Países Fronteiriços (Portaria 

Interministerial n.º 9, de 14 de março de 2018). Em segundo 

lugar, está a assessoria para renovação da CRNM (15,1%) e em 

seguida a emissão da segunda via do mesmo documento (4,4%). 

Para uma melhor compreensão dos serviços prestados pela 

DPU às essas populações migrantes, tem-se a Figura 13. 
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Figura 13 – Demanda migratória das/os venezuelanas/os 

atendidas/os pela DPU. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados DPU-SC/Eirenè-NAIR-UFSC. 

 

Os dados expostos nesta seção objetivaram revelar o 

perfil da migração venezuelana na Grande Florianópolis entre 

outubro de 2019 e março de 2020. O fato de este ser o segundo 

maior fluxo assistido pela DPU pode ser parcialmente 

explicado pelo processo de interiorização realizado pela 

Operação Acolhida. Iniciada em 2018, a ação do Governo 

Federal em parceria com agências da ONU e mais de 100 

entidades da sociedade civil. A operação Acolhida oferece 

assistência emergencial a migrantes e refugiados/as vindos/as 

de Venezuela por meio da fronteira com Roraima. A 

interiorização é um dos três eixos da Operação Acolhida — 

baseada também no ordenamento de fronteira e no acolhimento 

das pessoas que chegam ao país — e constitui o deslocamento 

voluntário de venezuelanos/as para outros estados, com 

objetivo de inclusão econômica. Até junho de 2020, 35.567 

pessoas migrantes e refugiadas já tinham sido interiorizadas 

para mais de 376 cidades, dentre as quais está Florianópolis13. 

                                                
13 Os dados citados sobre a Operação Acolhida podem ser encontrados 

no site do Governo Federal: https://www.gov.br/acolhida/historico/.  

https://www.gov.br/acolhida/historico/
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Outros fatores, como reunião familiar com alguém que migrou 

anteriormente, também revelam o motivo de a região de 

Florianópolis se apresentar como destino de tantos nacionais da 

Venezuela. 

 

3.3 FLUXO MERCOSULINO 

Atualmente, são Estados partes do Mercosul o Brasil, a 

Argentina, o Paraguai e o Uruguai, e Estados do tipo associados 

como o Equador, Chile, Colômbia, Guiana, Peru e Suriname. A 

Bolívia, por sua vez, encontra-se em processo de adesão como 

Estado-parte. Na presente análise, consideramos os nacionais 

tanto dos Estados partes como dos associados, assim como a 

Bolívia, compondo o grupo comumente chamado de Mercosul 

expandido ou ampliado. Para além, resta esclarecer que 

venezuelanos/as não estão aqui contabilizados/as tanto em 

razão de o país se encontrar suspenso do bloco desde 201714, 

como pelo fato de que o fluxo venezuelano possuir 

características bastante particulares, sendo, por tais razões, 

apresentado separadamente no tópico anterior. 

Desde 2009, com a publicação do Decreto n.º 6.975, que 

promulgou o Acordo sobre Residência para Nacionais dos 

Estados Partes do Mercado Comum do Sul – Mercosul, Bolívia 

e Chile, assinado em 2002, cidadãos dos Estados signatários 

puderam obter autorização de residência para permanecer 

regularmente no Brasil. Atualmente, os Estados que fazem 

parte do Acordo são os quatros Estados partes, somados à 

Bolívia, ao Chile, Equador, Colômbia e Peru. Já nacionais da 

Guiana e Suriname, que são associados ao Mercosul, mas não 

                                                
14 Decisão de suspensão da Venezuela do Mercosul: 

https://www.mercosur.int/pt-br/decisao-sobre-a-suspensao-da-

republica-bolivariana-da-venezuela-no-mercosul/. 

https://www.mercosur.int/pt-br/decisao-sobre-a-suspensao-da-republica-bolivariana-da-venezuela-no-mercosul/
https://www.mercosur.int/pt-br/decisao-sobre-a-suspensao-da-republica-bolivariana-da-venezuela-no-mercosul/
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fazem parte do Acordo de Residência, não podem usufruir da 

autorização de residência prevista no Decreto n.º 6.975. Ainda 

assim, esses dois últimos países também são contabilizados nos 

cálculos abaixo, uma vez que o objetivo é a análise do perfil dos 

mercosulinos/as em geral, não apenas dos que estão incluídos 

no Acordo de Residência do Mercosul.  

Do total de atendimentos realizados entre outubro de 

2019 e março de 2020, 186 pessoas eram mercosulinas, que 

correspondem a 14,6% do total de imigrantes atendidos/as, 

perfazendo, assim, a terceira maior comunidade depois da 

haitiana e venezuelana. Dentre os/as mercosulinos/as, a maioria 

das assistências foi ofertada para nacionais da Argentina 

(65,6%), seguidos por nacionais do Uruguai (12,9%), nacionais 

do Paraguai (5,9%), nacionais do Peru (4,8%), nacionais da 

Colômbia (3,8%), nacionais do Chile (3,2%), nacionais da 

Guiana e nacionais da Bolívia (ambos com 1,6%) e nacionais do 

Equador (0,5%). 

Referente a gênero e raça, percebe-se que o número de 

mulheres e homens provenientes dos Estados mencionados é 

bem paritário, uma vez que exatamente 50% são do gênero 

feminino e 50% do masculino. Quanto à raça, a grande maioria 

das/os mercosulinas/os foi percebida como fenotipicamente 

branca (82,8%), seguida por pardas/os (10,8%) e negras/os 

(3,2%); padrão esse bem diferente do total do atendimento 

geral, no qual mais da metade do público atendido era negro 

(55,1%).  

Sobre a cidade de residência, a maior parte dos 

atendidos/as reside na cidade de Florianópolis (74,2%), seguida 

por porcentagens bem menores em Garopaba (9,1%) e Palhoça 

(6,5%). Além disso, 85,5% não possuem casa própria. Apesar 

desse número ser bem elevado, ainda é menor que o da 

comunidade venezuelana e principalmente da haitiana, em que 



Pessoas, travessias e encontros: dinâmicas atuais da migração sul-sul em Santa Catarina 

87 

ultrapassam 93% e 97%, respectivamente, os que dependem de 

aluguel. Também relacionado a questões socioeconômicas, 

60,8% não possui computador ou laptop em casa e 74,7% tem 

acesso à internet, ou seja, a maior parte conta com o aparelho 

telefônico para acessar a rede online. 

Já nas informações sobre o núcleo familiar, como se pode 

perceber pela Figura 14, há variedade na quantidade de pessoas 

que o compõem, sem predominância de um número específico. 

Enquanto 25,8% das/os mercosulinas/os vivem sozinhas/os, 

19,9% vivem em duas pessoas, 23,7% em três e 21,5% em quatro 

pessoas na casa. Ainda que com números bem variáveis, a 

predominância de pessoas morando sozinhas é muito maior 

entre mercosulinas/os que entre haitianas/os e venezuelanos/as, 

o que mostra que estes últimos possuem redes de apoio mais 

consolidadas na região. 

Por sua vez, no quesito escolaridade e como representado 

pela Figura 15, os/as imigrantes mercosulinos/as possuem 

Ensino Médio Completo em 39,8% dos casos, Ensino Superior 

Incompleto em 17,7% dos casos e Completo em 17,7% dos casos. 

Em comparação com os grupos de haitianas/os e 

venezuelanos/as, percebe-se que a porcentagem daqueles/as 

que tem no mínimo o Ensino Médio completo é mais elevada 

entre as/os mercosulinos/as. 
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Figura 14 – Composição do núcleo familiar das/os 

mercosulinas/os atendidas/os pela DPU. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados DPU-SC/Eirenè-NAIR-UFSC. 

 

Figura 15 – Nível de escolaridade das/os mercosulinas/os 

atendidas/os pela DPU. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados DPU-SC/Eirenè-NAIR-UFSC. 

 

Quando perguntados se falavam português de modo 

satisfatório, 50% afirmou que sim, enquanto 33% declararam se 

comunicar de maneira mediana e 17% disseram que não. Sobre 

a situação laboral, os dados apresentados na Figura 16 mostram 

que 48,9% das/os mercosulinas/os estavam em situação de 

desemprego, enquanto 22,6% ocupavam vagas de trabalho 

informal e apenas 10,2% possuíam um emprego formal. Do 

total, 13,4% eram menores de 18 anos e 3,8% aposentados/as. Se 
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desconsiderados os com idade menor que 18 anos, a taxa de 

desemprego sobe para 56,5%.  

 

Figura 16 – Acessibilidade laboral das/os mercosulinas/os 

atendidas/os pela DPU. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados DPU-SC/Eirenè-NAIR-UFSC. 

 

Já sobre a natureza da demanda que esses imigrantes 

levavam ao serviço público, os dados coletados e apresentados 

através da Figura 17 nos informam que a grande maioria (134 

das 186 pessoas atendidas) se tratava da primeira autorização 

de residência no Brasil, enquanto 32 solicitaram a renovação da 

Carteira de Registro Nacional Migratório (CRNM), 13 pessoas 

queriam a 2ª via da CRNM (casos de roubo ou perda da 

mesma), quatro pleitearam a naturalização, e três se dirigiram 

para resolver outros casos.  

Importante pontuar que o atendimento na DPU é voltado 

para questões jurídicas e administrativas. Assim, não há dados 

sobre questões psicossociais e laborais (elaboração de 

currículos, atendimento psicológico, entre outros), já que tais 

assuntos passaram a ser de competência de outras instituições 

após o fechamento do CRAI, como os CRAS, SINE e demais 

organizações da sociedade civil. 
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Figura 17 – Demanda migratória das/os mercosulinas/os 

atendidas/os pela DPU. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados DPU-SC/Eirenè-NAIR-UFSC. 

 

Esclarecemos que os motivos que ensejam a migração 

para o Brasil dos mercosulinos são normalmente laborais. Eles 

têm a opção de voltar para seus países de origem e têm o Brasil 

como mais uma opção, não a única opção. Não se trata, em 

regra, de uma migração forçada por motivos de desastre 

natural, grave e generalizada violação de direitos humanos ou 

outros motivos que levam os migrantes a saírem de seus países 

como única opção para sobreviver, como é, em regra, por 

exemplo, o caso dos solicitantes de refúgio, que veremos a 

seguir. 

 

3.4 SOLICITANTES DE REFÚGIO 

A DPU Florianópolis auxilia os solicitantes de refúgio em 

aspectos como preenchimento do SISCONARE, criação de e-

mail pessoal, preparação para entrevista de elegibilidade e 

esclarecimentos de dúvidas e acompanhamentos de processos 

de solicitação de refúgio. 

Os temas relacionados ao refúgio totalizaram um 

montante de 100 atendimentos iniciais para 100 solicitantes de 

refúgio. Dentre estes, 84 foram auxílio no processo de 

solicitação de refúgio, 12 foram assistência para renovação do 
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protocolo de refúgio, dois para solicitação de autorização de 

viagem ao CONARE e dois para sanar dúvidas quanto às 

diferenças entre o refúgio e a autorização de residência. Das 100 

pessoas atendidas, 88 vieram de Cuba, duas de cada um dos 

seguintes países Espanha, Rússia, Síria, Venezuela, e por fim 

uma de cada destes Estados: Haiti, Marrocos, Senegal e Serra 

Leoa. A proporção pode ser melhor visualizada a seguir na 

Figura 18. 

 

Figura 18 – Nacionalidade das/os solicitantes de refúgio 

atendidas/os pela DPU. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados DPU-SC/Eirenè-NAIR-UFSC. 

 

A regularização através desse procedimento migratório 

(solicitação de refúgio) é indicada pela DPU apenas não 

havendo outras hipóteses de autorização de residência, 

sobretudo, devido à longa espera que o solicitante de refúgio se 

submete até que o CONARE faça a entrevista de elegibilidade e 

julgue a sua solicitação.  

O CONARE é um órgão cuja estrutura é incompatível 

com a demanda que recebe, como atesta o fato de que no 
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momento cerca de 170 mil solicitações aguardam análise, 

conforme dados fornecidos pelo Ministério da Justiça para o 

jornal O Globo (O GLOBO, 2019). Assim, a espera pode ser de 

quatro a seis anos, o que permite com que a/o solicitante esteja 

em situação de insegurança enquanto aguarda. Historicamente, 

a sociedade civil pressiona o Estado brasileiro a tomar 

providências em relação aos fluxos que utilizam desse recurso 

em grandes proporções. Nos últimos anos aconteceram 

algumas pequenas conquistas nesse sentido, como por exemplo 

a publicação da Portaria Interministerial n.º 9 de março de 

201815 que concede autorização de residência para nacionais de 

países fronteiriços que não se enquadrem no Acordo Mercosul, 

bem como a Portaria Interministerial n.º 10 de dezembro de 

201916, que possibilita a autorização de residência para 

nacionais do Senegal que tenham iniciado o processo de 

reconhecimento da condição de refugiado no Brasil. Agora se 

faz evidente a necessidade de uma regulamentação semelhante 

para os nacionais de Cuba, que compõem a grande maioria 

(87,9%) dos solicitantes de refúgio acolhidos pela DPU/Eirenè.  

No mais, os dados colecionados indicam que 66% desses 

coletivos são do gênero masculino e 34% do feminino. Neste 

grupo, 43% das pessoas residem em São José, 42% em 

Florianópolis, 13% em Palhoça, 1% em Videira e 1% se 

encontrava em situação de rua. O total de 99% delas não possui 

casa própria e dependem de aluguel.  

O nível de escolaridade desse contingente é bastante alto, 

diferentemente de alguns dos outros fluxos aqui analisados. 

                                                
15 Disponível em: http://www.in.gov.br/materia/-

/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/6653698/do1-2018-03-

15-portaria-interministerial-n-9-de-14-de-marco-de-2018-6653694.  
16 Disponível em: http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-

interministerial-n-10-de-5-de-dezembro-de-2019-231852423  

http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/6653698/do1-2018-03-15-portaria-interministerial-n-9-de-14-de-marco-de-2018-6653694
http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/6653698/do1-2018-03-15-portaria-interministerial-n-9-de-14-de-marco-de-2018-6653694
http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/6653698/do1-2018-03-15-portaria-interministerial-n-9-de-14-de-marco-de-2018-6653694
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-interministerial-n-10-de-5-de-dezembro-de-2019-231852423
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-interministerial-n-10-de-5-de-dezembro-de-2019-231852423
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Percebe-se que das pessoas atendidas, 38% têm Ensino Superior 

completo, 37% com Ensino Médio completo. Se somados aos 

que possuem Ensino Superior incompleto (5%), conclui-se que 

80% têm, pelo menos, o ensino médio completo. Aquelas/es que 

possuem Ensino Médio incompleto e Ensino Fundamental 

incompleto correspondem ambos a 7% da totalidade de 

assistidos/as. Os/as que possuem apenas o Ensino Fundamental 

completo compõe 4% e aqueles/as que não possuem nenhuma 

trajetória escolar totalizam apenas 1%, como atesta a Figura 19. 

 

Figura 19 – Nível de escolaridade das/os solicitantes de refúgio 

atendidas/os pela DPU. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados DPU-SC/Eirenè-NAIR-UFSC. 

 

Paradoxalmente, apesar do alto nível de letramento, a 

acessibilidade laboral de cubanos e cubanas está alinhada às 

demais nacionalidades analisadas, já que o desemprego atinge 

70% desses solicitantes de refúgio. Ou seja, não se aproveita a 

capacidade técnica científica que os solicitantes de refúgio 

poderiam oferecer ao Brasil. Notadamente, tal fato se deve à 

burocracia para validação de diplomas. Destaca-se que há a 

mesma proporção de pessoas empregadas formalmente e 
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informalmente (10%). Há, ainda, em mesma proporção, os 

menores de idade que não se encontram em idade laboral. Para 

além do significativo número de pessoas desempregadas, 59% 

das/os solicitantes não possuem nenhuma pessoa empregada 

nos seus respectivos núcleos familiares. As porcentagens 

mencionadas são retratadas a partir da Figura 20.  

 

Figura 20 – Acessibilidade laboral das/os solicitantes de refúgio 

atendidas/os pela DPU. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados DPU-SC/Eirenè-NAIR-UFSC. 

 

A Figura 21 permite analisar a raça das/os solicitantes, e 

se percebe que esse fluxo é composto majoritariamente por 

pessoas brancas (68%), seguidas por pardas (20,2%) e negras 

(11,1%). Houve também 1% que não quis fornecer essa 

informação. 
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Figura 21 – Raça das/os solicitantes de refúgio atendidas/os pela 

DPU. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados DPU-SC/Eirenè-NAIR-UFSC. 

 

No que diz respeito às condições materiais necessárias 

para conseguir um agendamento online de maneira autônoma, 

os dados mostram que 76% têm acesso à internet. Entretanto, 

79% não possuem computador próprio, fato que impõe uma 

série de dificuldades técnicas e compromete seriamente as 

chances de conseguir um agendamento, pelos fatores já 

exibidos acima. Nota-se, durante os atendimentos, que algumas 

nacionalidades – sobretudo a cubana – têm dificuldades ao lidar 

com tecnologias digitais, por vezes, não possuindo até o 

momento do atendimento uma conta de e-mail, ou 

apresentando dificuldades para acessar a plataforma do 

SISCONARE. Assim, a falta de familiaridade com plataformas 

digitais faz com que as dificuldades de conseguir um 

agendamento sejam ainda maiores dos que as estatísticas 

expostas aqui demonstram. 

Ademais, apesar de cerca de 92% das/os solicitantes 

atendidas/os serem de países hispanohablantes e, portanto, 

possuírem certa afinidade linguística com o português, apenas 

24% conseguiram se comunicar bem nesse idioma durante o 
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atendimento. Nossa equipe avaliou que 41% conseguia se 

comunicar minimamente, e que 35% não conseguia se 

comunicar em Português.  

Historicamente, o agendamento para solicitantes de 

refúgio era feito de forma presencial na Polícia Federal de 

Florianópolis onde esta alocava as pessoas que desejavam 

solicitar refúgio de acordo com a data disponível mais próxima. 

A Polícia disponibilizava um dia por semana especificamente 

para esse procedimento por reconhecer que a solicitação de 

refúgio é um direito assegurado pelo Direito Nacional e 

Internacional e que o procedimento deve ser executado o mais 

rápido possível. Contudo, à medida que o número de 

solicitantes aumentava, a distância temporal entre o dia em que 

a/o solicitante comparecia à Polícia Federal e a data de 

agendamento fornecida começou a se alargar 

significativamente. Em janeiro de 2020, os/as solicitantes 

estavam recebendo data para comparecer à PF somente em 

agosto e setembro do mesmo ano. Assim, os agendamentos 

pararam de ser distribuídos dessa maneira e passaram a 

integrar o sistema de autorizações e renovações de residência, 

pelo site.  

Dessa forma, levando em consideração a grande 

dificuldade de obter um agendamento para iniciar os trâmites 

na Polícia Federal de Florianópolis, os/as solicitantes de refúgio 

são colocados/as em situação de extrema vulnerabilidade, pois 

a demora para que consigam um agendamento para dar 

entrada na solicitação na PF de Florianópolis os relega a uma 

situação de insegurança jurídica, os impedem de conseguir 

trabalho formal e de exercer seus direitos básicos. Muitas/os 

delas/es relatam que vieram com pouco dinheiro para o Brasil, 

contando que seria possível se regularizarem e se integrarem ao 
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mercado de trabalho enquanto durassem suas economias, e 

acabam se deparando com uma realidade muito distinta dessa.  

O universo dos solicitantes de refúgio é considerado pela 

DPU o grupo mais vulnerável dos imigrantes. Não só por fazer 

parte do grupo de migrantes forçados pelo temor de 

perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo 

social ou opiniões políticas ou devido à grave e generalizada 

violação de direitos humanos. Mas, principalmente, por terem 

um procedimento de regularização migratória mais complexo, 

longo e inseguro. Não há prazo para sua solicitação ser julgada 

pelo CONARE. Enquanto não tem seu pedido analisado, ficam 

apenas com o protocolo de refúgio, que nada mais é que uma 

folha A4 impressa com a foto do assistido, com validade de um 

ano. Assim, encontram inúmeras dificuldades de integração, 

inclusive por muitas instituições não reconhecerem o protocolo 

de refúgio como um documento de identificação válido. Assim, 

passamos à próxima seção, para falar sobre outras dificuldades 

encontradas pelos migrantes. 

 

4 PRINCIPAIS OBSTÁCULOS DOS MIGRANTES 
O Brasil foi surpreendido com o aumento do fluxo 

migratório na última década. As instituições de Estado tiveram 

que se adaptar para atender essa nova demanda dentro de sua 

estrutura, muitas vezes, já saturada. Assim como o Estado, o 

migrante também encontrou obstáculos. Assim, aqui 

relacionamos as principais dificuldades para este público, de 

acordo com a análise da DPU. 
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4.1 AGENDAMENTO NA POLÍCIA FEDERAL 

O atendimento a imigrantes na Defensoria Pública da 

União de Santa Catarina se centra no auxílio à regularização 

migratória dos assistidos. Dessa forma, grande parte dos 

serviços prestados dependem da atividade da Polícia Federal, 

órgão administrativo que atende e entrega documentos como 

Carteira de Registro Nacional Migratório, Protocolo de 

Solicitação de Refúgio e suas respectivas renovações e segundas 

vias.  

Para ser atendida/o pela Polícia Federal, a/o imigrante 

necessita agendar um horário, o qual é feito de forma online por 

meio da plataforma da própria instituição. Até fevereiro de 

2020, o processo se dava uma vez por mês, tendo sua 

periodicidade alterada para semanal no mês de março. 

Contudo, por incrível que possa parecer, conseguir um 

agendamento é a etapa mais difícil da regularização, de forma 

que, em seis meses de atendimento, 1.269 imigrantes 

procuraram o auxílio da DPU para efetuá-lo. 

A quantidade de funcionários aptos para realizar 

regularizações migratórias e a quantia de horários 

disponibilizados para esse fim pela Polícia Federal se mostrou 

insuficiente para suprir a demanda da região. Essa realidade se 

faz clara à medida que, na parcela da população migrante 

atendida pela DPU, estima-se que apenas 272 agendamentos 

foram efetuados nesses seis meses, incluindo aqueles 

conseguidos pela equipe mobilizada pela Defensoria, pelo 

Eirenè e pelas/os próprias/os assistidas/os. 

Essa situação se agravou após fevereiro de 2020 com a 

mudança de sistemática dos casos de solicitação de refúgio: 

antes agendados de forma presencial na Polícia Federal para a 

próxima data com horários disponíveis e, agora, integrando o 

mesmo procedimento geral de agendamentos online. A 
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mudança gerou aumento do número de pessoas que 

precisavam agendar um atendimento e, por consequência, 

vulnerabilizou ainda mais os solicitantes de refúgio, que 

deixaram de possuir o dia específico por semana reservado pela 

Polícia Federal para apenas essa demanda. 

Para tentar suprir essa dificuldade, voluntários (dentre 

estagiárias/os da DPU de outros setores diferentes do setor 

migratório, funcionárias/os da Secretaria de Desenvolvimento 

Social de Santa Catarina e estudantes da UFSC) se reuniram nos 

dias de agendamento para realizar mutirões e conseguir o 

maior número possível de vagas. Todas/os as/os designadas/os 

para essa função foram instruídas/os e/ou tinham experiência 

prévia com o sistema de agendamento. 

Ainda assim, mensalmente foram encontrados diversos 

problemas para acessar a página, realidade exposta em 

relatórios mensais elaborados pelas/os estagiárias/os do Setor 

de Imigração da DPU comprovando que no mês de outubro 

foram obtidas 45 vagas na Polícia Federal. Já no mês de 

novembro, o sistema de agendamento permaneceu aberto por 

apenas 17 minutos e 67 agendamentos foram efetuados. Por sua 

vez, em dezembro nenhuma vaga foi ofertada, e o sistema de 

agendamento permaneceu fechado sem qualquer aviso prévio 

de que não seriam realizados agendamentos neste mês por 

parte da Polícia Federal.  

Outro problema enfrentado pelos imigrantes no que 

tange ao atendimento da Polícia Federal era a inexistência de 

atendimentos prioritários, o que contrariava o artigo 67 do 

Decreto n.º 9.199/2017, exposto na própria página destinada ao 

agendamento de horários. Isso resulta na impossibilidade de 

adiantar atendimentos a pessoas em situação de 

vulnerabilidade (idosos com mais de 60 anos, gestantes, 

lactantes, pessoas com deficiência, situação de rua, entre 
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outros), sendo a única prioridade observada pelos agentes da 

instituição o atendimento a pessoas com mais de 80 anos. Dessa 

maneira, aqueles que já possuíam um grau elevado de 

vulnerabilidade, eram prejudicados ao serem submetidas/os à 

fila comum de acesso às vagas, tendo que esperar meses para 

poder se regularizar no país. 

No início do ano de 2020 a situação obteve piora, visto que 

apenas nove vagas foram conseguidas em janeiro, mês em que 

o sistema permaneceu aberto por apenas dois minutos e se 

estimou que apenas seis dias foram disponibilizados. Em 

fevereiro, foram realizados 38 agendamentos, tendo a página 

ficado em funcionamento por tão somente sete minutos, 

período no qual se estima terem sido disponibilizados 13 dias. 

No mês de março, com a mudança de periodicidade da oferta 

de vagas, na primeira semana apenas quatro agendamentos 

foram efetuados numa estimativa de 12 vagas disponibilizadas 

(nos quatro dias abertos). Devido à pandemia de COVID-19, 

não houve mais agendamentos nos meses de abril, maio, junho 

e julho, uma vez que a Polícia Federal não estava realizando 

atendimentos em respeito às medidas de segurança impostas.  

Ainda, com o argumento de efetuar melhorias no 

processo de disponibilização de vagas, o sistema de 

agendamentos foi atualizado em julho, fazendo com que todos 

os protocolos gerados antes do dia 6 de julho de 2020 não 

funcionassem mais para esse propósito. Dessa forma, a equipe 

de migrações e refúgio da DPU entrou em contato com todos os 

assistidos cuja comunicação foi possível para pedir novamente 

seus dados e elaborar um novo protocolo, agora válido.  

Apesar dessa empreitada, no mês de agosto novas vagas 

foram ofertadas semanalmente e com um progresso: 

atendimentos prioritários disponíveis. Assim, já no momento 

do preenchimento do formulário é possível sinalizar se o 
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imigrante é idoso com mais de 60 anos, gestante, lactante, 

pessoa com deficiência, obesidade ou se possui criança de colo. 

Além disso, as demandas foram separadas, possibilitando 

oferecimento de número maior de vagas especificamente para 

as demandas mais necessitadas. Todavia, nos meses de 

setembro e outubro novas dificuldades surgiram em relação ao 

acesso através do sistema oscilante e a não determinação de um 

horário fixo para esses agendamentos, fazendo com que a 

equipe e diversos imigrantes fiquem um dia inteiro por semana 

monitorando o site.Dessa forma, a quantidade insuficiente de 

vagas e a morosidade e instabilidade do sistema de 

agendamento atrasaram a regularização migratória da quase 

totalidade das/os imigrantes da região no período analisado e 

continua configurando uma das suas maiores dificuldades. 

Além disso, a demora em conseguir o registro migratório 

engendra diversos outros problemas, como impossibilidade de 

abrir contas bancárias, dificuldade em conseguir um trabalho 

formal e cerceamento de diversos outros direitos fundamentais.  

Em observação a todos esses problemas, a DPU 

encaminhou, mensalmente, relatórios à Polícia Federal a fim de 

elucidar as dificuldades encontradas e solicitar a tomada de 

medidas para aumento da eficiência e celeridade das 

regularizações migratórias. Ademais, a Defensora Pública 

responsável pelo Setor se reuniu com os chefes de 

departamento da Polícia Federal para endossar a necessidade 

de mudanças no sistema e na capacidade de atendimentos, 

obtendo como resultado a atualização do sistema e uma sutil 

melhora na comunicação com o órgão. Entretanto, como se vê, 

ainda há muitos empecilhos a serem resolvidos nessa questão 

do atendimento efetuado pela Polícia Federal.  
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4.2 A BARREIRA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA NOVA 

CARTEIRA DE TRABALHO DIGITAL 

A partir da Portaria n.º 1.065, de 23 de setembro de 201917, 

a Carteira de Trabalho deixou de existir fisicamente e passou a 

ser totalmente digital. Nesse novo modelo, a CTPS pode ser 

feita e acessada pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital, não 

mais valendo como documento de identificação. Sabe-se que os 

documentos de identificação de imigrantes e refugiadas/os são 

pouco conhecidos pelas/os brasileiras/os – sobretudo, o 

protocolo de solicitação de refúgio –, e portanto, a CTPS era um 

documento importante no dia-a-dia das/os imigrantes, 

facilitando processos de contratação e de acesso a direitos. Os 

solicitantes de refúgio que possuem como documento de 

identificação brasileiro apenas uma folha de papel A4, tinham 

a CTPS física como um documento aceito de forma mais fácil 

em bancos e entrevistas de emprego. Durante a pandemia, a 

CTPS física fez muita falta como documento de identificação, 

pois os bancos exigiam documento de identificação brasileiro 

para permitir que aos imigrantes sacarem os Auxílios 

Financeiros Emergenciais. Inúmeros foram os casos de 

migrantes que tiveram deferido o benefício, mas não 

conseguiam sacar. 

Destaca-se também que a medida não contou com um 

período de transição, suspendendo a partir da publicação da 

portaria a emissão de todas as carteiras físicas, mesmo que em 

casos de extrema vulnerabilidade social. Em Santa Catarina, o 

Ministério do Trabalho não ofereceu auxílio àquelas pessoas 

que não eram incluídas digitalmente, seja na instrução sobre o 

novo sistema e, por isso, como na disponibilização de 

                                                
17 Disponível em: http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-

1.065-de-23-de-setembro-de-2019-217773828. 
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ferramenta para a inclusão digital. Assim, essa demanda 

começou a chegar na DPU, sendo frequente que os atendentes 

tivessem que ajudar os migrantes a baixar o aplicativo da CTPS 

digital e a criar sua CTPS digital. 

A nova medida é severamente dissonante tanto da 

realidade brasileira, como a da maioria dos imigrantes que aqui 

acolhemos, visto o elevado nível de exclusão digital. Para a 

população imigrante existem ainda mais variáveis que 

desafiam o acesso, como por exemplo, a dificuldade de 

compreensão do português, ou a um pacote de dados móveis 

razoável, ou até mesmo falta de um smartphone ou computador, 

ausência de literacia digital, entre outros. Devido a esses 

obstáculos, percebe-se que por vezes o empregador acaba 

cadastrando a pessoa na plataforma, retendo seus dados (e-

mail, senha de acesso etc.) ao ponto que a/o imigrante não 

consegue acessar seu contrato de trabalho, culminando na 

violação de direito da/o mesma/o.  

Em contrapartida, apesar das dificuldades, a mudança 

acabou ocasionando um limbo que permite a contratação de 

imigrantes que ainda não se regularizaram, uma vez que para 

fazer o cadastro no aplicativo e ter a CTPS digital, é necessário 

ter apenas o CPF. Apenas posteriormente, quando o 

empregador for cadastrar os dados na plataforma e-Social, é 

solicitado o número de RNE. Porém, é possível não preencher o 

campo “RNE” por um determinado período. Entretanto, a 

regularização é necessária para abrir uma conta bancária que 

possibilite o recebimento do salário e o usufruto de benefícios 

como auxílio doença, seguro desemprego, aposentadoria, entre 

outros. Assim, apesar de ser formalmente possível, e de não 

constituir um delito ou ilícito administrativo, a contratação de 

imigrantes em situação de irregularidade migratória é pouco 
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provável devido a receios por parte de empregadores, e 

também devido a complicações para a transferência do salário. 

 

4.3 SISCONARE 

O SISCONARE é o sistema por meio do qual se solicita o 

reconhecimento da condição de refugiado no Brasil. O Sistema 

permite que o solicitante registre suas informações, receba 

notificações, acompanhe o andamento do seu processo e 

mantenha os seus dados de contato atualizados. Além disso, 

aquelas pessoas que são solicitantes de refúgio, mas que 

precisam renovar o protocolo de solicitação de refúgio, também 

devem se registrar no SISCONARE e somente depois do 

cadastro é que será possível realizar a renovação. Antigamente, 

a solicitação de refúgio era feita através do preenchimento de 

um formulário de papel. Porém, desde 15 de setembro de 2019 

a solicitação e a renovação de refúgio passaram a ser feitas 

online, a partir da plataforma SISCONARE. Essa mudança visa 

otimizar o processo, tornando-o mais ágil e transparente 

(BRASIL, 2019). Contudo, na prática, esse novo sistema impõe 

uma série de desafios entre os quais: a) o acesso por parte das/os 

solicitantes a computadores e à internet. Ainda, para conseguir 

realizar o cadastro no SISCONARE, é necessário que você tenha 

um e-mail e que você consiga acessá-lo. Caso você não tenha, é 

fundamental que crie um; b) a compreensão do que é solicitado 

a preencher, já que a plataforma foi lançada – e assim 

permanece até o presente momento – somente em português. 

Destacamos que há perguntas de difícil compreensão para os 

migrantes, como por exemplo, filiação. É frequente que nesse 

campo, os solicitantes coloquem o nome dos filhos, ao invés de 

colocar o nome dos pais; c) falta de pergunta específica sobre 

grave e generalizada violação de direitos humanos. 

Entendemos que muitas pessoas procurem se refugiar no Brasil 
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por esses motivos. Apesar dessas práticas não constituírem 

perseguição por raça, religião, nacionalidade, grupo social ou 

opiniões políticas, constituem grave violação de direitos 

humanos e deveria haver uma pergunta nesse sentido, 

conforme determina a Lei n.º 9.474 de 1997, que define 

mecanismos para implementação do Estatuto dos Refugiados 

de 1951. 

 

4.4 HABILIDADE DOS MIGRANTES SE COMUNICAREM NA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

No atendimento da DPU, temos atendendentes que se 

comunicam bem em Português, Inglês, Espanhol, Francês e 

Crioulo. Mas esta não é a realidade das outras instituições 

públicas nem privadas. O Brasil, diferentemente de outros 

países, não possui a maioria da população bilíngue. Assim, a 

língua portuguesa é o caminho mais fácil de integração e acesso 

aos serviços públicos e privados. Hoje em dia, a tecnologia 

permite que os sites sejam traduzidos automaticamente de 

forma rápida e segura. Porém, em uma entrevista de emprego, 

para preencher um formulário, mandar uma mensagem, fazer 

uma ligação, fazer um curso de formação, a língua portuguesa 

é instrumento essencial. Assim, além da menor probabilidade 

de inserção laboral dos migrantes que não falam bem 

português, abordada no item 2.8, a falta do domínio da língua 

portuguesa traz outros desafios. 

Do universo de migrantes atendidos pela DPU durante o 

presente estudo de dados, apenas 42% se comunicavam bem em 

Português. Assim, 68% dependiam do auxílio do atendente da 

DPU para traduzir as perguntas dos Formulários da Polícia 

Federal, bem como, para preencher as respostas necessárias. 

Ainda, eventuais encaminhamentos para outras instituições 

necessitam ser feitos por anotações, nunca apenas verbalmente. 
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Com a anotação em mãos, o assistido tem mais chances de ser 

atendido adequadamente no local onde busca o serviço. Assim, 

dessa forma, aqueles migrantes que não se comunicavam bem 

na língua portuguesa foram encaminhados pelos atendentes 

para cursos de portugues gratuítos oferecidos por instituições 

públicas ou da sociedade civil.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os dados expostos neste capítulo têm como objetivo 

fornecer um panorama geral sobre as populações migrantes que 

procuram assessoria da Defensoria Pública da União de 

Florianópolis. Por meio dele, é possível perceber a enorme 

demanda pela regularização migratória dessas pessoas. A rede 

de apoio aos migrantes tem muito a evoluir para absorver as 

demandas do grande fluxo migratório atual.  

Os dados analisados demonstram que para plena 

integração no país, não é suficiente apenas ter acesso à 

tecnologia, mas também, falar a língua portuguesa. A 

habilidade de se comunicar em Português se mostrou 

relacionada com a dificuldade ou não para se inserir 

formalmente no mercado de trabalho. Nesse sentido, os dados 

mostraram que quanto mais vulnerável o fluxo migratório 

analisado, mais ele depende de aluguel para moradia. Sendo o 

fluxo mercossulino o que possui mais pessoas com residência 

própria (14,5%), e o fluxo de solicitantes de refúgio mais 

dependente de aluguel (99%). Ainda, os dados que analisam 

quantas pessoas compõem o núcleo familiar, comprovam que a 

população migrante tende a criar novas redes de apoio no país 

de destino. 

Destaca-se ainda que são inúmeras as barreiras a serem 

enfrentadas tanto por migrantes quanto pela rede de apoio. 

Destaca-se o pequeno número de agentes da PF dedicados ao 
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atendimento das populações migrantes que inviabiliza a efetiva 

implementação do firmado pela Lei de Migração (Lei n.º 13.445, 

de 24 de maio de 2017). Apesar de a normativa em questão ser 

um marco progressista quando comparado ao antigo Estatuto 

do Estrangeiro (Lei n.º 6.815, de 19 de agosto de 1980), a nova 

legislação necessita políticas públicas que viabilizem sua 

aplicação. 

Tais medidas precisam ser tomadas urgentemente, uma 

vez que – como este estudo destacou – as populações migrantes 

continuam relegadas a lugares de extrema vulnerabilidade 

enquanto não têm a oportunidade de se regularizar no Brasil. 

Os documentos de identificação emitidos pela Polícia Federal 

não apenas são imprescindíveis à abertura de contas de banco, 

assinatura de contratos de locação e, muitas vezes, pré-

requisitos para empregos, como também são fundamentais à 

dignidade das/os migrantes que buscam este país como nova 

casa. 

Assim, com base nos dados aqui expostos, evidencia-se a 

dissonância entre texto legal e realidade, pois as/os migrantes 

continuarão a enfrentar empecilhos no acesso a direitos básicos 

enquanto não tiverem atendimento efetivo garantido pelas 

entidades brasileiras. Não apenas a Lei de Migração falha em se 

traduzir do papel para a prática, mas políticas como a criação 

da Carteira de Trabalho Digital e a nova plataforma 

SISCONARE também iluminam e aprofundam a existência de 

abismos sociais no país. Portanto, apesar de tais alterações 

visarem facilitar os processos de obtenção dos documentos e 

serem necessárias devido ao aumento do fluxo migratório para 

o Brasil, causam dificuldades para os migrantes, que em sua 

maioria não possuem condições econômicas para terem um 

computador pessoal, acesso à internet, compreensão da língua 
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portuguesa e resiliência para superar a notável quantidade de 

burocracias que precisam enfrentar no Brasil.  

De outra forma, apesar de todo o relatado, percebe-se que 

os fluxos migratórios continuam a aumentar para o Brasil. O 

que reflete que, apesar das dificuldades, os migrantes são 

atraídos pela política migratória do Brasil, que oferece aos 

migrantes em igualdade de condições com os brasileiros Saúde, 

Educação e Assistência Social gratuita. Ainda, em igualdade de 

condições é a inclusão do migrante ao sistema de Previdência 

Social (aqui com obrigatoriedade de contribuição, tanto para os 

brasileiros quanto aos migrantes).  

Assim, o aumento do fluxo migratório Sul-Sul é 

estimulado não só pelo aumento da capacidade econômica do 

país de destino, mas também, pelo potencial de acolhimento e 

integração do migrante. Desse modo, o Brasil mostrou que, 

apesar de todas as dificuldades, pode proporcionar aos 

migrantes, muitas vezes vulneráveis, uma possibilidade de 

mudança de vida, ou ainda, de sobrevivência.  
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DINÂMICAS TERRITORIAIS E DISTRIBUIÇÃO 
ESPACIAL DE IMIGRANTES NA GRANDE 

FLORIANÓPOLIS 
 

Karine de Souza Silva 

Henrique Martins da Silveira 
 

1 INTRODUÇÃO18 
O presente capítulo tem como objetivo revelar a 

distribuição espacial de imigrantes e refugiados/as que foram 

atendidos/as pelo Centro de Referência de Atendimento ao 

Imigrante (CRAI/SC) em parceria com o Eirenè – Centro de 

Pesquisas e Práticas Decoloniais e Pós-Coloniais aplicadas às 

Relações Internacionais e ao Direito Internacional da 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Desde 2014, o 

Eirenè desenvolve ações de Extensão por meio do seu Núcleo 

de Apoio a Imigrantes e Refugiados (doravante Eirenè-NAIR)19.  

Desde a abertura, em 2018, o CRAI realizou atendimentos 

a imigrantes20 e refugiados/as em parceria com o Eirenè-NAIR21. 

Os dados que revelaram o perfil dos/as imigrantes foram 

                                                
18 Esta pesquisa foi realizada com o apoio do CNPq. 
19 O Eirenè/NAIR desenvolve as ações da Cátedra Sérgio Vieira de 

Mello para Migrações e Refúgios da Universidade Federal de Santa 

Catarina (CSVM/UFSC). 
20 Em algumas partes deste texto, será utilizado o termo imigrante de 

forma genérica, englobando pessoas imigrantes e refugiadas. 
21 O CRAI foi inaugurado em fevereiro de 2018, como uma resposta 

para a necessidade de uma instituição especializada no acolhimento 

de imigrantes em SC. Em outubro de 2019, suas atividades foram 

encerradas por decisão do governo estadual de Santa Catarina. 

Durante seu funcionamento, foram mais de 13.000 atendimentos a 

pessoas de mais de 62 nacionalidades.  
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coletados por funcionários/as e extensionistas durante o 

atendimento diário a imigrantes e inseridos em uma base de 

dados formulada pelo CRAI/Eirenè-NAIR. Decidiu-se, 

também, estabelecer uma delimitação temporal para o estudo 

de um ano completo, sendo o período de abril de 2018 a abril de 

2019 escolhido devido ao compromisso com a integridade dos 

dados coletados22. Por meio de métodos e técnicas de pesquisa 

de abordagem qualitativa e quantitativa, percebe-se que a 

distribuição espacial de imigrantes na cidade, frequentemente, 

se dá em função da facilitação de contatos com compatriotas e 

com as redes de acolhimento, das possibilidades de acesso à 

moradia a valores acessíveis e a oportunidades laborais e 

educacionais. Além disso, a espacialização decorre das 

necessidades de reforço de laços culturais e afetivos entre 

coletivos do mesmo país, ou região. Ainda no quesito da 

moradia, percebe-se que a questão racial aparece como uma 

estrutura que cumpre um papel importante na territorialização 

desses coletivos. 

No período estabelecido para a pesquisa, os principais 

grupos atendidos foram os afro-antilhanos e africanos, 

seguidos pelos venezuelanos, na terceira posic ̧ão estavam os 

mercosulinos, seguidos pelos nacionais de Cuba. Em quinto 

lugar se encontra as pessoas oriundas de Oriente Médio e Norte 

da África e, por fim, o grupo em menor número é o de pessoas 

oriundas da Europa e da América do Norte. A partir dos dados 

colhidos no projeto, foram elaborados mapas de distribuição 

espacial para uma melhor visualização da territorialização de 

                                                
22 Apesar de o CRAI ter sido inaugurado em fevereiro de 2018, a 

maneira como os dados eram coletados foi sendo aperfeiçoada ao 

longo dos meses iniciais. Dessa forma, escolheu-se apresentar os 

dados recolhidos a partir do mês de abril para garantir a 

fidedignidade dos mesmos. 
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imigrantes na Grande Florianópolis entre os anos de 2018 e 

2019. Este estudo pretende, em última instância, visibilizar a 

presença e as condições de permanência desses fluxos na 

cidade, bem como promover subsídios para construção e 

implementação de políticas públicas específicas para estes 

coletivos. A escassez de fontes que relacionem imigração e 

distribuição espacial no contexto florianopolitano e catarinense 

demonstra a importância e o ineditismo do presente trabalho.  

 

2 DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DE IMIGRANTES NA 
GRANDE FLORIANÓPOLIS  

Para analisar as particularidades espaciais e territoriais da 

imigração em Florianópolis, serão utilizados dados colhidos 

por extensionistas do Eirenè-NAIR/UFSC e de funcionárias/os 

do CRAI-SC. Essas estatísticas dizem respeito ao período de 

abril de 2018 a abril de 2019. Eles representam a totalidade de 

pessoas que, no período, procuraram acolhimento no CRAI. O 

principal enfoque deste item é a distribuição de grupos de 

nacionalidades em diferentes espaços da cidade. 

Primeiramente, serão exibidos os dados da totalidade dos 

imigrantes. Na sequência, serão apontadas as informações de 

grupos segundo às regiões/nacionalidade divididas em função 

do objetivo deste estudo. Apenas para fins didáticos, dividiu-se 

a exposição de dados nos seguintes grupos: 1) afro-

antilhanas/os; 2) Venezuelanas/os; 3) Mercosulinas/os; 4) 

Cubanas/os; 5) Pessoas Oriundas do Oriente Médio e Magrebe; 

6) Pessoas oriundas da Europa; e América do Norte.  

Do total de 59 nacionalidades atendidas no período em 

apreço, a distinção dos grupos se deu por conta das diferenças 

em seus processos históricos de territorialização. O grupo com 

o maior número de indivíduos atendidos é o de Afro-

antilhanos, com 2914 pessoas na amostra de dados. Fazem parte 
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deste grupo, para fins deste estudo, nacionais do Haiti, da 

República Dominicana e de países africanos. O segundo grupo 

em número absoluto de indivíduos é o de venezuelanos, com 

521 pessoas atendidas. Em terceiro lugar estão os Mercosulinos, 

na pesquisa, incluiu-se nacionais de Argentina, Uruguai, 

Paraguai, Chile, Bolívia, Colômbia e Equador, com exceção da 

Venezuela23, Suriname e Guiana, o que totaliza 403 pessoas. O 

contingente de cubanos é o quarto maior de todos, abarcando 

107 pessoas. Em seguida, encontram-se as nacionalidades do 

Oriente Médio e do Magrebe africano, com 59 pessoas24. O 

menor grupo que buscou o atendimento no período relatado é 

o de europeus e norte-americanos, com uma população de 46 

indivíduos. A distribuição espacial dos imigrantes se refere ao 

endereço de moradia apresentado pela pessoa durante o 

atendimento no CRAI. Os dados gerais revelam a seguinte 

espacialização demonstrada na Figura 1.  

A partir do mapa é possível observar a concentração dos 

imigrantes e refugiados atendidos na área central e nos bairros 

do continente na península continental da capital de Santa 

Catarina, além de duas cidades situadas na grande 

Florianópolis: Palhoça e São José. Nesse sentido, os bairros com 

o maior número de pessoas são os seguintes: Centro de 

Florianópolis (564 pessoas), Agronômica (414 pessoas), 

Capoeiras (308 pessoas) e Trindade (146 pessoas). Em seguida, 

aparecem os dois bairros mais populosos do Norte da Ilha: 

Canasvieiras (111 pessoas) e Ingleses (88 pessoas). As cidades 

                                                
23 Optou-se por essa separação pois no presente momento o fluxo de 

venezuelanos possui características distintas dos demais cidadãos 

mercosulinos, além do fato de que o país se encontra suspenso do 

bloco regional. 
24 Nomeadamente são os nacionais de Egito, Síria, Tunísia Turquia, 

Líbia, Marrocos e cidadãos palestinos. 
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de São José, e Palhoça concentram 702 e 512 pessoas, 

respectivamente. Foram registradas 110 pessoas residindo no 

municipio de Biguaçu, 68 em Santo Amaro da Imperatriz e 38 

em Tijucas A seguir, esses dados são organizados a partir dos 

grupos, determinados de acordo com sua territorialização nas 

cidades. 

 

Figura 1 – Mapa de distribuição espacial do total de imigrantes 

assistidos/as pelo CRAI/Eirenè-NAIR. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados CRAI/Eirenè-NAIR-UFSC. 
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2.1 AFRO ANTILHANAS/OS E AFRICANAS/OS 

O fluxo de Afro-Antilhanos e africanos atendidos se 

enquadra no espectro dos “novos imigrantes” que chegaram a 

Santa Catarina, que corresponde à migração Sul-Sul, tendência 

mundial na última década (SILVA; SILVEIRA; MULLER, 2018). 

Muitos dos nacionais haitianos e senegaleses chegaram à cidade 

em maior proporção entre os anos de 2010 e 2016, e sua 

interiorização no país foi mediada em parte pelo Estado e 

empresas, ainda que de forma reduzida se comparado à 

interiorização atual de venezuelanos; muitos também 

espalharam-se pelo país de forma autônoma (GRUPO DE 

APOIO A IMIGRANTES E REFUGIADOS, 2015). O Sul do país 

foi palco de recepção privilegiado em relação a outros estados 

nesse momento por conta das melhores condições de 

empregabilidade, o que levou muitos a buscarem moradia em 

Santa Catarina (SOUZA; SILVEIRA; MULLER, 2018). 

Estabeleceram-se laços e redes de solidariedade e apoio 

entre esses coletivos, o que foi concretizado em associações de 

imigrantes de diferentes nacionalidades africanas e 

afrodescendentes nas cidades catarinenses25. Isso demonstra 

uma capacidade de organização que fortalece a participação 

política e a territorialização em rede. Há nesse sentido, uma 

aproximação de contingentes cujos países de origem se 

encontram distantes geograficamente. Porém, a experiência 

diaspórica os aproximam a partir de uma territorialização 

compartilhada, como é o caso de haitianos e senegaleses 

(SANTOS, 2019). Esse processo demonstra um protagonismo 

                                                
25 No caso da diáspora senegalesa, o associativismo é uma marca 

registrada na organização de comunidades imigrantes, já em 2015 

foram registradas 15 associações de imigrantes senegaleses no Brasil 

(SANTOS, 2019).  
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na busca da reafirmação dos próprios direitos, inclusive no que 

diz respeito ao direito à cidade, pois na falta de uma ação direta 

do Estado, a construção de ações coletivas se dá a partir de laços 

de solidariedade entre imigrantes e refugiados e, em alguns 

casos, com a sociedade civil. Isso orienta novas 

territorializações no sentido que essas redes de solidariedade 

são cruciais para o estabelecimento dos primeiros locais de 

moradia, por exemplo.  

Os cinco bairros em que mais estão concentradas as 

populações afro-antilhanas (Haiti e República Dominicana) e 

africanas são respectivamente: em Florianópolis, Centro (423 

pessoas), Agronômica (402), Capoeiras (269) e em São José, 

Barreiros (117) e Areias (106). Destacaram-se também alguns 

bairros que possuem concentrações de algumas nacionalidades 

específicas. Um exemplo é Canasvieiras, no norte da Ilha, onde 

foi estabelecida uma comunidade de 16 senegaleses26 ou ainda 

nas localidades do Aririú e do Alto Aririú na Palhoça, no 

continente, as quais juntas concentram 107 nacionais haitianos. 

Esses dados podem ser melhor visualizados na Figura 2. 

Os dados elencados no mapa demonstram a distribuição 

espacial dos imigrantes e refugiados afro-antilhanos. A alta 

concentração dos contingentes racializados no Centro da cidade 

e na Agronômica evidencia a territorialização desses grupos no 

Maciço do Morro da Cruz, já que apesar de suas comunidades 

serem socialmente reconhecidas, o endereço formal muitas 

vezes remete ao Centro e ao bairro da Agronômica. Ou seja, 

apesar de no endereço registrado constar “Centro”, a pessoa, na 

                                                
26 É importante notar que devido ao fato de os haitianos/as 

conformarem um fluxo muito mais numeroso em relação aos demais, 

é preciso tratar as demais nacionalidades de maneira relativa 

numericamente.  
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verdade, reside em uma das comunidades do Maciço Morro da 

Cruz. 

 

Figura 2 – Mapa de distribuição espacial dos Afro-

Antilhanas/os e Africanas/os. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados CRAI/Eirenè-NAIR-UFSC. 

 

Além disso, a concentração no bairro de Capoeiras 

representa, igualmente, uma periferização, seguindo a mesma 

lógica anterior, pois o grande número de afro-antilhanos que 

vivem neste bairro se encontra na comunidade do Monte Cristo, 

um dos bairros mais marginalizados de Florianópolis. Como 
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demonstra a geógrafa Azânia Mahin Romão Nogueira (2018), 

esse é o bairro com a maior proporção de população negra de 

Florianópolis (44%) e o com a menor renda média (R$ 921,97) 

(NOGUEIRA, 2018). Portanto, é um grupo cuja territorialização 

se dá majoritariamente nos espaços mais subalternizados da 

cidade.  

 

2.2 SUL AMERICANAS/OS 

Os dados de mercosulinas/os dizem respeito aos países 

membros e associados ao Mercado Comum do Sul – Mercosul, 

excluindo a Venezuela, cujos dados foram analisados à parte. 

Nomeadamente, trata-se de imigrantes oriundos de Argentina, 

Uruguai, Paraguai, Chile, Bolívia, Colômbia e Equador27. A 

amostra compreende 403 pessoas atendidas, cuja distribuição 

espacial pode ser visualizada na Figura 3.  

Os dados desses coletivos demonstram que os grupos que 

possuem maior proximidade cultural entre a origem e o destino 

possuem mais possibilidades de uma integração privilegiada 

na cidade. Suas territorializações se dão próximas a balneários 

turísticos e integradas às dinâmicas territoriais de cidadãos 

brasileiros (SALA, 2005). Os cinco principais bairros em que 

vivem são o Centro de Florianópolis (57 pessoas), Canasvieiras 

(51 pessoas), Ingleses (36 pessoas), Lagoa da Conceição (22 

pessoas), Barra da Lagoa (15 pessoas) e Rio Vermelho (8 

pessoas). Há, então, uma relação entre o papel da identidade no 

processo de territorialização e o acolhimento desses 

contingentes. Ainda que possuam diferenças pontuais, os 

nacionais do Mercosul são reconhecidos como um fluxo mais 

integrado à cidade, sobretudo na figura do turista de veraneio 

                                                
27 Não foram registrados dados acerca de pessoas de Suriname ou 

Guiana, que também são Estados associados ao Mercosul.  
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ou do viajante de negócios, dadas as intensas trocas comerciais 

entre esses países (SALA, 2005). Contudo, é o grupo com o 

maior número de pessoas em situação de rua, totalizando 43 

pessoas, o que demonstra uma face não muito visibilizada de 

vulnerabilização social28.  

 

Figura 3 – Mapa de distribuição espacial de Sul Americanas/os.  

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados CRAI/Eirenè-NAIR-UFSC. 

  

                                                
28 Para uma análise mais extensa sobre esse contingente, vide o 

capítulo de Karine de Souza Silva, Paulo Roberto Ferreira e Thalia 

Passeto, presente neste livro.  
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2.3 VENEZUELANAS/OS 

O fluxo específico de venezuelanos é o mais recente de 

todos. É a partir do agravamento da situação humanitária na 

Venezuela e em Roraima que os nacionais do país foram se 

interiorizando de maneira autônoma ou orientada, através da 

Operação Acolhida. Trata-se de uma Força-Tarefa Logística 

Humanitária instituída pelo Estado Brasileiro em resposta ao 

aumento do número de imigrantes venezuelanos no Estado de 

Roraima. Ela é composta pelas Forças Armadas, Organizações 

Internacionais e entidades da sociedade civil e é dividida em 

três-eixos: i) Acolhimento; ii) Abrigamento e iii) Interiorização. 

A partir do terceiro eixo, imigrantes venezuelanos são 

interiorizadas/os e com o apoio de entidades parceiras, são 

abrigadas no destino, onde encontram projetos de integração 

sócio-laboral. Santa Catarina é uma das localidades que os vêm 

recebendo há pelo menos dois anos, onde são acolhidos por 

entidades como o Serviço Pastoral do Migrante e pela Cáritas 

Brasileira Regional Santa Catarina, que possuem projetos de 

integração sócio-laboral e de proteção direcionados a elas.  

Trata-se de um contingente que se encontra mais 

uniformemente distribuído na região da Grande Florianópolis 

em relação aos demais. Os bairros mais povoados pelos 

mesmos são Capoeiras com 35 pessoas, Rio Vermelho e Centro 

cada qual com 30 indivíduos, Abraão com 29 pessoas e 

Barreiros em São José com 16 pessoas. Foram identificados 

ainda 12 nacionais venezuelanos em situação de rua. Os dados 

podem ser visualizados no mapa que consta na Figura 4.  

Além do processo de interiorização relacionado 

diretamente com a Operação Acolhida, há o que se 

convencionou denominar de demanda espontânea. Durante o 

atendimento houve vários casos de pessoas que se interiorizam 

por conta própria.  
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Figura 4 – Mapa de distribuição espacial de Venezuelanas/os. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados CRAI/Eirenè-NAIR-UFSC. 

 

2.4 CUBANAS/OS 

O grupo de nacionais de Cuba foi o quarto maior 

atendido no interstício abril de 2018 a abril de 2019, tendo sido 

composto por 107 pessoas. Os bairros mais habitados por esse 

contingente são Trindade (33 pessoas), Centro de São José (18 

pessoas), Canasvieiras (12 pessoas) e os bairros de Saco Grande, 

Pantanal e Ingleses, cada qual com oito pessoas. Os dados 

podem ser visualizados no mapa que consta na Figura 5. 
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Figura 5 – Mapa de distribuição espacial de Cubanas/os.

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados CRAI/Eirenè-NAIR-UFSC. 

 

Os dados revelam uma concentração de pessoas no Bairro 

da Trindade, em Florianópolis. As dinâmicas territoriais do 

bairro estão ligadas ao funcionamento da UFSC, o que pode 

evidenciar que parte da migração de cubanos para 

Florianópolis tenha alguma relação com a vida acadêmica 

dessas pessoas. A presença delas e deles nos bairros Saco 

Grande e Pantanal sustenta essa hipótese, uma vez que também 

se encontram nas imediações da Universidade. Além disso, 

suas territorializações nos bairros de Canasvieiras e dos 
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Ingleses podem indicar uma relação desses fluxos com as 

dinâmicas do turismo em Florianópolis. Por se tratar de pessoas 

falantes da língua espanhola, é provável que se encontrem 

integrados junto a mercosulinos e também se insiram nos 

postos de turismo e serviços voltados a atender a viajantes 

oriundos de países de fala hispânica.  

 

2.5 NACIONAIS DE PAÍSES DA EUROPA E DA AMÉRICA 

DO NORTE 

As pessoas provenientes de Europa e América do Norte 

são o grupo com menor vulnerabilidade social em relação aos 

demais, o que se reflete no fato de ter sido o menor 

numericamente, com apenas 46 indivíduos identificados 

durante um ano de atendimento. Em Geral, essas pessoas não 

procuram os serviços do CRAI porque, normalmente, seus 

recortes privilegiados de classe e raça e nacionalidade facilitam 

a resolução de suas demandas de maneira autônoma ou com 

ajuda de suas próprias redes. A distribuição territorial desses 

grupos na grande Florianópolis está concentrada nos bairros 

com maior concentração de renda, como o Centro ou 

localidades diretamente ligadas ao capital turístico, como Jurerê 

Internacional e Lagoa da Conceição. Por se tratar de sujeitos 

oriundos do hemisfério Norte, brancos e com um poder 

aquisitivo maior que os demais grupos analisados, possuem a 

tendência de se estabelecer nos espaços mais privilegiados da 

cidade. O papel da branquitude na concepção da cidade e de 

territórios higienizados entre grupos migratórios é explícito, 

mas ainda pouco investigado e merece a atenção de futuros 

trabalhos. 

A grande maioria das pessoas atendidas (16 pessoas) 

vivia na Lagoa da Conceição, seguido pelo bairro da Trindade 

e pelo Centro da cidade, bairros nos quais viviam três 
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imigrantes e/ou refugiados/as desse grupo. Os dados podem 

ser melhor visualizados no mapa expresso através da Figura 5. 

 

Figura 5 – Mapa de distribuição de pessoas oriundas da Europa 

e da América do Norte. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados CRAI/Eirenè-NAIR-UFSC. 

 

O estabelecimento dessa população no bairro da Trindade 

se deve ao fluxo de estudantes intercambistas do Norte nas 

instituições de ensino superior UFSC e Universidade do Estado 

de Santa Catarina (UDESC) e que em alguns momentos 

procuraram o serviço do CRAI para orientação jurídica. Já o 
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estabelecimento no bairro da Lagoa da Conceição se dá pela 

proximidade deste bairro com as praias do Leste e Sul da Ilha e 

sua relação com as dinâmicas do capital turístico. 

 

2.6 PESSOAS ORIUNDAS DO ORIENTE MÉDIO E MAGREBE 

AFRICANO 

O fluxo de imigrantes e refugiados/as do Oriente Médio e 

do Magrebe africano não é um fluxo recente no panorama 

brasileiro. Porém, a crise da Síria trouxe uma nova e vigorosa 

onda, sobretudo, de pessoas em busca de refúgio. As 

nacionalidades presentes nesse fluxo correspondem aos 

seguintes países: Marrocos, Turquia, Líbia, Palestina, Egito 

Tunísia e Irã. É um grupo que possui as origens árabe ou turca 

em comum, de modo que, tradicionalmente, tece laços de 

solidariedade entre si e possui a característica de empreender 

em solo brasileiro, narrativa presente na obra literária de Milton 

Hatoum, por exemplo29. Foram atendidas 59 pessoas desse 

coletivo no período relatado, as quais se distribuem, 

principalmente, no centro da cidade (20), no bairro dos Ingleses 

(6) no bairro Ipiranga em São José (6) e na localidade do Morro 

das Pedras (3). Os dados podem ser melhor visualizados no 

mapa que consta na Figura 6.  

  

                                                
29 Milton Hatoum é um escritor brasileiro de origem libanesa. Suas 

obras versam sobre personagens que viveram a diáspora e imigraram 

para o Brasil no começo do século XX, o que está presente nos 

romances Dois Irmãos (Cia. da Letras, 2000) e Relato de Um Certo 

Oriente (Cia. das Letras, 1989).  
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Figura 6 – Mapa de distribuição de pessoas do Oriente Médio e 

Magrebe Africano. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados CRAI/Eirenè-NAIR-UFSC. 

 

É importante informar que as nacionalidades do Magrebe 

Africano foram vinculadas às de países do Oriente Médio por 

conta das origens árabes e da relação direta com o Islã, mas não 

deixa de se tratar de um fluxo racializado. Nacionais desses 

países são identificadas enquanto negras nos países do Norte 

Global e em países do Sul Global com sociedades 

estruturalmente racistas, como o Brasil. Nesse sentido, também 
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podem possuir vivências como as dos fluxos de Afro-

antilhanos, apontadas na seção 2.1 do presente capítulo.  

 

3 DADOS SOBRE EMPREGO E ESCOLARIDADE X 
TERRITÓRIO 

Também foram compilados dados sobre a integração 

laboral de pessoas acima de 18 anos, classificadas entre 

autônomas, empregadas formalmente ou desempregadas e 

relacionados ao local de moradia dessas pessoas. Os menores 

índices de desemprego se encontram nos bairros mais 

elitizados, como por exemplo no caso de Jurerê, onde 66,7% das 

pessoas atendidas possuíam emprego ou se auto-identificavam 

enquanto autônomas. Já nos bairros que compõem o Maciço do 

Morro da Cruz: Agronômica, Centro e Trindade, as taxas são 

bem mais baixas com apenas 23%, 20,3% e 22,6% de pessoas 

imigrantes empregadas30. Isso pode levar a entender o local de 

moradia como um elemento determinante na busca de 

emprego, favorecendo ou não a inserção no mercado de 

trabalho.  

Nesse sentido, verificou-se uma contradição entre a ilha e 

o continente, pois a taxa de desemprego entre imigrantes é 

maior em Florianópolis, que em São José e em Palhoça. Os 

índices das três cidades são, respectivamente: 20,2%, 24,5% e 

26,7%. Portanto o menor índice de empregabilidade na ilha está 

relacionada tanto com uma concentração numérica de 

indivíduos no Maciço, quanto com uma menor disponibilidade 

de postos de trabalho na ilha, uma vez que ela se instaura 

                                                
30 Os dados relativos a empregabilidade foram compilados a partir da 

mesma plataforma por meio da qual foram construídos os mapas do 

presente trabalho, a qual foi elaborada a partir dos atendimentos 

realizados pelo projeto de extensão Eirenè-NAIR-UFSC e em parceria 

com a Defensoria Pública da União de Santa Catarina.  
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historicamente como local de ocupação privilegiada por grupos 

não racializados, já que possui um custo de moradia e de vida 

mais alto que no continente.  

Conforme Silva (2020), a imigração é atravessada por 

raça, gênero, nacionalidade. O racismo estrutural é um fator 

preponderante que alimenta esse processo de segregação, pois 

é na Ilha que ocorre uma gentrificação calcada no 

desenvolvimento de capitais dos setores de turismo, tecnologia 

e a interesses imobiliários, o que dificulta a inserção social de 

grupos não brancos. Isso representa um desafio para a 

territorialização, sobretudo, de imigrantes e refugiados afro-

antilhanos e africanos, já que tanto são negados seus direitos na 

cidade, quanto lhes é dificultada a efetiva participação na 

transformação da realidade social da Ilha, já que são levados a 

ocupar espaços da cidade que não promovem o encontro com 

os demais cidadãos e são paulatinamente excluídos dos espaços 

de decisão e participação política. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
A concentração espacial de imigrantes, normalmente, 

ocorre por conta da facilitação de contatos com as redes de 

acolhimento, do encontro de moradia de valores acessíveis e de 

oportunidades laborais, além de promover o reforço de laços 

culturais e afetivos entre compatriotas. Os dados levantados e 

apresentados no presente trabalho revelam a distribuição 

espacial de imigrantes e refugiados na Grande Florianópolis. A 

partir dos mapas, é possível identificar que as nacionalidades 

não brancas são o contingente de imigrantes e refugiados mais 

vulnerabilizado em relação à sua territorialização na cidade. 

Isso ocorre através de uma segregação sócio-espacial 

comprovada pelos dados e mapas, tendo a raça como fator 

marcante de segregação. Isso significa que os recortes de raça, 
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gênero, nacionalidade, idioma, sexualidade, idade impactam as 

pessoas imigrantes de maneira diferente (SILVA, 2020) e se 

reproduzem, também na espacialização e acesso a direitos 

dessas populações. 

As informações publicadas neste estudo visibilizam a 

presença e a espacialização desses novos fluxos em 

Florianópolis. A partir do exposto, é possível promover marco 

normativo e políticas públicas para encontrar soluções 

possíveis para o fortalecimento do direito à Cidade e de demais 

direitos humanos para esses contingentes em Florianópolis.  
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SANTA, NEGRA E BELA CATARINA: PERFIL 
DA IMIGRAÇÃO AFRICANA EM 

FLORIANÓPOLIS NO PERÍODO DE MAIO DE 
2018 A MAIO DE 2019 

 

Karine de Souza Silva 

Isabella Nikel 
 

1 INTRODUÇÃO31 
Historicamente, os/as negros/as africanos/as nunca foram 

bem-vindos/as no Brasil. A arquitetura de exclusão de povos 

racializados que foi sedimentada pela colonização, perpetuou-

se com suporte do Direito e se ramificou por várias searas, entre 

elas, as migratórias (SILVA, 2020). Entretanto, 

contemporaneamente, no contexto da Migração Sul-Sul e da 

política externa multipolar dos governos progressistas, os 

nacionais africanos passaram a incluir o Brasil como um dos 

pontos de chegada. Neste novo roteiro, Santa Catarina, a partir 

de 2010, tem se configurado como uma das unidades da 

Federação que mais tem recebido imigrantes e refugiados de 

países periféricos do hemisfério Sul, sobretudo, devido aos 

razoáveis índices de desenvolvimento e das possibilidades de 

incorporação ao mercado de trabalho, se comparados aos níveis 

nacionais. 

Os/as imigrantes africanos/as se somam aos tantos/as 

outros/as negros e negras que que vivem na região Sul – sejam 

os da diápora, sejam os/as de outras regiões de África – e 

contribuem decisivamente para o desenvolvimento econômico, 

cultural e social do estado catarinense. Mas, apesar das 

vivências negras serem silenciadas nas narrativas eurocêntricas 

                                                
31 Esta pesquisa foi realizada com o apoio do CNPq. 



Karine de Souza Silva; Jonatan Carvalho de Borba; Juliana Müller (Org.). 

 

136 

que tratam a respeito da formação desta região, é conveniente 

afirmar que Santa Catarina é, também, belamente negra. 

O objetivo deste capítulo é traçar o perfil dos/as 

imigrantes africanos/as que foram atendidos/as pelo Centro de 

Referência de Atendimento ao Imigrante (CRAI/SC) em 

parceria com o Eirenè – Centro de Pesquisas e Práticas 

Decoloniais e Pós-Coloniais aplicadas às Relações 

Internacionais e ao Direito Internacional da Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC). O Eirenè, desde 2014, 

desenvolve ações de Extensão por meio do seu Núcleo de Apoio 

a Imigrantes e Refugiados (Eirenè-NAIR)32. Este estudo 

pretende, em última instância, visibilizar a presença e as 

condições de permanência desse fluxo no país, bem como 

promover subsídios para construção e implementação de 

políticas públicas específicas para estes coletivos. 

Desde a abertura, em 2018, o CRAI realizou os 

atendimentos a imigrantes e refugiados/as em parceria com o 

Eirenè-NAIR33. Os dados que revelaram o perfil dos/as 

imigrantes foram coletados por funcionários/as e extensionistas 

durante o atendimento diário a imigrantes e inseridos em uma 

base de dados formulado pelo CRAI/Eirenè-NAIR. Decidiu-se, 

também, estabelecer uma delimitação temporal para o estudo 

de um ano completo, sendo o período de maio de 2018 a maio 

                                                
32 O Eirenè/NAIR desenvolve as ações da Cátedra Sérgio Vieira de 

Mello para Migrações e Refúgios da Universidade Federal de Santa 

Catarina (CSVM/UFSC). 
33 O CRAI foi inaugurado em fevereiro de 2018, como uma resposta 

para a necessidade de uma instituição especializada no acolhimento 

de imigrantes em SC. Em outubro de 2019, suas atividades foram 

encerradas por decisão do governo estadual de Santa Catarina. 

Durante seu funcionamento, foram mais de 13.000 atendimentos a 

pessoas de mais de 62 nacionalidades.  
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de 2019 escolhido devido ao compromisso com a integridade 

dos dados coletados34. Assim, a pesquisa quantitativa foi 

delineada a partir dos registros dos atendimentos de 143 

africanos/as. A partir dos dados coletados, foi possível 

identificar as nacionalidades, o grau de escolaridade, a faixa 

etária, o gênero, o nível de escolaridade, o status migratório, e 

as principais demandas, o que possibilitou traçar um perfil da 

população africana acolhida. 

 

2 PERFIL DA IMIGRAÇÃO AFRICANA EM 
FLORIANÓPOLIS NO PERÍODO DE MAIO DE 2018 A 
MAIO DE 2019 

Em 2018, Silva, Muller e Silveira apontaram que no 

interstício 2015-2017 os imigrantes africanos que procuravam os 

serviços da Pastoral do Migrante/Eirenè eram provenientes de 

16 países. Em termos quantitativos, 58,4% possuía, no mínimo, 

o nível médio completo, a maioria esmagadora era de homens 

jovens e adultos (20 e 39 anos), 71,5% eram refugiados/as ou 

solicitantes de refúgio, e 62,9% solicitaram ações de 

regularização migratória. 

Em fevereiro de 2018 foi criado o CRAI, momento que 

coincidiu com a entrada em vigor da Nova Lei de Migração. 

Logo, um novo mapeamento dos fluxos africanos presentes em 

Santa Catarina é essencial para a compreensão da situação atual 

dos imigrantes e refugiados neste estado, bem como para a 

identificação das demandas dessa população que devem ser 

                                                
34 Apesar de o CRAI ter sido inaugurado em fevereiro de 2018, a forma 

como os dados eram coletados foi sendo aperfeiçoada ao longo dos 

meses iniciais. Dessa forma, escolheu-se apresentar os dados 

recolhidos a partir do mês de maio para garantir a fidedignidade dos 

mesmos. 
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consideradas para elaboração de políticas públicas de 

acolhimento. 

No período de maio de 2018 a maio de 2019, o Centro de 

Referência de Atendimento ao Imigrante (CRAI)35 realizou, em 

parceria com o Eirenè-NAIR/UFSC, atendimentos a 143 

imigrantes africanos/as. A base de dados permitiu constatar a 

faixa etária, o gênero, o grau de escolaridade, a situação laboral, 

o município de residência, as principais demandas e se os 

imigrantes contam com auxílios governamentais ou não, como 

será demonstrado a seguir36. 

Inicialmente, é necessário informar que Santa Catarina 

tem recebido, nos últimos anos, fluxos migratórios de África de 

motivação mista, ainda que a predominância seja da migração 

                                                
35 O Centro de Referência de Atendimento ao Imigrante (CRAI) foi 

viabilizado por meio de um convênio entre a Ação Social 

Arquidiocesana (ASA) e a Secretaria de Estado da Assistência Social, 

Trabalho e Habitação. O Eirenè-UFSC firmou convênio com o CRAI 

para auxiliar nos atendimentos. Inaugurado em fevereiro de 2018, o 

CRAI foi a continuação dos atendimentos desenvolvidos pela Pastoral 

do Migrante/Eirenè-UFSC e sua abertura foi resultado da militância 

de diversos setores e instituições no Grupo de Trabalho de Apoio para 

Imigrantes e Refugiados (GTI) e no Grupo de Apoio a Imigrantes e 

Refugiados (GAIRF), dentre as quais a UFSC e a Pastoral do Migrante. 

O CRAI encerrou suas atividades em 20 de setembro de 2019. 
36 Ressalta-se que os dados apresentados nessa pesquisa são oriundos 

do cadastro de atendimento realizado pelo CRAI/Eirenè-UFSC e, 

portanto, são apenas uma amostra da população africana em 

Florianópolis, de forma que não se pretende ilustrar o perfil desse 

fluxo em sua totalidade já que, possivelmente, haverá pessoas 

africanas que residem na cidade e que não fizeram uso dos serviços 

do CRAI. 
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de caráter econômico37. Entre os indivíduos atendidos, há 

registro de imigrantes e refugiados/as de 23 nacionalidades 

africanas, nomeadamente: Senegal (21,7%), Marrocos (14,7%), 

Egito (9,8%), Guiné-Bissau (9,8%), Togo (7,7%), Angola (4,9%), 

Líbia (4,9%), Gana (3.5%), Tunísia (3,5%), Benim (3,5%), Nigéria 

(2,1%), República Democrática do Congo (2,1%), Mali (1,4%), 

Quênia (1,4%), Serra Leoa (1,4%), Cabo Verde (1,4%), Comores 

(1,4%), Guiné (1,4%), Camarões (0,7%), Libéria (0.7%), 

Moçambique (0,7%), Namíbia (0,7%) e Sudão (0,7%), como 

ilustrado na Figura 1. 

 

Figura 1 – Nacionalidades dos imigrantes africanos atendidos. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados CRAI/Eirenè-NAIR-UFSC. 

 

                                                
37 A Organização Internacional para a Migração (OIM) define os fluxos 

mistos como [...] movimentos de população complexos, que incluem 

refugiados, solicitantes de refúgio, migrantes econômicos e outros 

migrantes. [...] Estão relacionados com movimentos irregulares, nos 

quais com frequência há migração de trânsito, com pessoas que viajam 

sem a documentação necessária, atravessam fronteiras e chegam ao 

seu destino sem autorização (OIM, 2009, p. 1). 
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No que diz respeito à faixa etária dos e das imigrantes 

atendidos/as no período em análise, pode-se perceber (vide 

Figura 2) que a vasta maioria (81,8%) é composta por adultos, 

isto é, pessoas entre 25 e 64 anos38. Em seguida, estão os/as 

jovens (10,5%) entre 15 e 24 anos. Observa-se que houve auxílio 

a pessoas de idades de 0 a 14 anos (6,3%), predominantemente 

em seus processos de regularização migratória por reunião 

familiar. Por fim, o registro de idosos com mais de 64 anos 

configurou apenas 1,4% do total dos atendimentos efetuados.  

 

Figura 2 – Faixa etária dos imigrantes africanos atendidos. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados CRAI/Eirenè-NAIR-UFSC. 

 

Por sua vez, a Figura 339 sinaliza que a migração africana 

em Santa Catarina é composta majoritariamente por homens 

                                                
38 Classificação das categorias da faixa etária feita com base no IBGE.  
39 Salienta-se que a coleta de dados com relação ao gênero dos 

imigrantes se deu a partir da verificação de documentos de 

identidade, motivo pelo qual se reconhece a limitação desta pesquisa 

em não representar outras diversas formas de expressão de identidade 

de gênero tendo em vista que a mesma utiliza informações baseadas 

em um sistema binário homem/mulher e sem distinção entre sexo 

biológico e identidade de gênero. 
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(80,4%). Este percentual é muito superior aos dados da 

migração internacional que apontam para um processo de 

feminização da migração40. A proporção feminina compõe 

apenas (19,6%) desse fluxo em Santa Catarina, mas se comprova 

a tendência de feminização da imigração africana aqui se 

comparada aos dados do período de 2015-2017. Isto é, naquele 

triênio os homens correspondiam a 84,7% do fluxo e as 

mulheres a 15,3% (SILVA; MULLER; SILVEIRA, 2018), 

havendo um aumento de cerca de 4,3% na presença de 

mulheres no decorrer de um ano. 

 

Figura 3 – Gênero dos imigrantes africanos atendidos. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados CRAI/Eirenè-NAIR-UFSC. 

 

No que se refere à escolaridade, na grande Florianópolis 

há uma porcentagem relativamente alta de pessoas com ensino 

                                                
40 O World Migration Report de 2020, da Organização Internacional 

para as Migrações, relata que entre os imigrantes internacionais a 

maioria é masculina (52%) enquanto a migração feminina representa 

48%. 
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superior completo (29,4%) e ensino médio completo (31,5%), 

como mostra a Figura 4. Assim, se somados esses percentuais 

com os de indivíduos que possuem ensino superior incompleto 

(14,7%), verifica-se que pelo menos 75,6% da população 

migrante africana na região concluiu ao menos os estudos de 

nível médio. A despeito do alto nível de escolaridade, observa-

se que grande parte das pessoas que estão empregadas se 

encontra alocada em funções dissonantes ao tempo de estudo. 

Ademais, há de salientar que os inúmeros empecilhos 

burocráticos para a validação de diplomas no Brasil dificultam 

a inserção no mercado laboral compatível com o grau de 

escolaridade. Assim, nesta nação há um sub-aproveitamento do 

potencial desses africanos que, muitas vezes, são privados de 

colocação no mercado de trabalho devido a dificuldades de 

regularização, de validação de títulos, e/ou em decorrência do 

racismo estrutural que afeta os/as negros/as, sejam 

brasileiros/as ou estrangeiros/as, e que é potencializado quando 

adicionados aos recortes subordinadores de idioma e de 

nacionalidade (SILVA; MULLER; SILVEIRA, 2018). Conforme 

apontaram Silva, Muller e Silveira em estudo publicado em 

2018, um total de 58,4% da população africana atendida pela 

Pastoral do Migrante em parceria com o Eirenè-NAIR, no 

interstício 2015-2017, possuía, no mínimo, o nível médio 

completo, sendo que 20,7% cursa a universidade ou já concluiu 

o ensino superior. 

Além disso, para além da problemática de 

compatibilidade entre o nível de escolaridade e a função 

exercida, a Figura 5 atenta para a questão da empregabilidade. 

O estudo “Perfil Socioeconômico dos Refugiados no Brasil” 

realizado pelo ACNUR, revela que apesar do capital escolar e 

linguístico dos africanos que residem no Brasil ser 

razoavelmente elevado, na grande maioria dos casos não se 
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observa uma tradução desses em capital econômico, isto é, em 

renda e trabalho (ACNUR, 2019). A ausência de políticas 

públicas de apoio e acolhimento para os imigrantes e refugiados 

para inserção no mercado de trabalho torna gritante esse item, 

ao ponto que a assustadora maioria (74,8%) afirmaram estar 

sem emprego. Dos imigrantes atendidos, apenas 25,2% 

declararam que estão empregados e desses, 23,8% alegaram 

possuir emprego sem registro na Carteira de Trabalho e 

Previdência Social (CTPS). 

 

Figura 4 – Escolaridade dos imigrantes africanos atendidos. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados CRAI/Eirenè-NAIR-UFSC. 

 

Absorvendo significativa parte da mão de obra imigrante 

de Florianópolis, o mercado informal aparenta ser um ciclo 

vicioso: os imigrantes – sobretudo, os senegaleses – ingressam 

no mesmo devido a demissões ou às más experiências obtidas 

no trabalho formal brasileiro, o que engloba as péssimas 

condições de salubridade, os maus tratos, o preconceito, a falta 

de oportunidades de ascensão e os baixos salários que, por 
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vezes, empurram-lhes para a informalidade; entretanto, nas 

ruas de Florianópolis esses coletivos têm sido vítimas assíduas 

de perseguições policiais e de violências raciais de toda sorte, 

entre elas as dificuldades de circularem em determinadas 

partes da cidade (MACEDO, 2019).  

 

Figura 5 – Acessibilidade laboral dos imigrantes africanos 

atendidos. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados CRAI/Eirenè-NAIR-UFSC. 

 

É digno de nota, também, que embora o estado 

catarinense apresente condições de empregabilidade mais 

vantajosas do que outras unidades da federação, os imigrantes 

negros têm mais dificuldades de se incorporarem no mercado 

de trabalho formal de maneira digna, em virtude, sobretudo, do 

racismo estrutural que hierarquiza e precariza as condições de 

existência de pessoas não-brancas. A falta de trabalho digno 

reverbera negativamente em muitos outros âmbitos: fragiliza a 

saúde psíquica e física, dificulta o acesso à alimentação, à 

moradia digna, ao lazer, ao esporte etc. Assim, o racismo se 

mostra não apenas cotidiano, mas atemporal, pois as feridas do 

passado colonial ainda se sentem no presente (KILOMBA, 

2010). Para a autora de Memórias de Plantação, Grada Kiloma, 
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o racismo diário realoca a população negra em cenas do 

passado colonial, os colonizando novamente. Dessa forma, 

cenas do passado colonial são encenadas através do racismo 

cotidiano no presente e, da mesma maneira, o racismo diário se 

dá através de reencenação do colonialismo. Portanto, a 

população africana experiencia o presente como se estivesse no 

passado (KILOMBA, 2010). 

A ausência de políticas públicas combativas à violência 

racial e a segregação sistêmica vulnerabiliza imigrantes e 

refugiados/as de origem africana ao ponto de estes, por vezes, 

mudarem suas concepções de si mesmos enquanto sujeitos de 

direitos, já que não querem ser tratados como vítimas. Nota-se 

que dos/as imigrantes africanos/as atendidos/as no período em 

tela apenas 2,8% solicitaram (e têm acesso) a programas sociais 

de auxílio financeiro. Dentre esses, constata-se que a Bolsa 

Família e o Seguro de Desemprego são os programas mais 

usufruídos. Quando interpelados, não raramente, essas pessoas 

demonstram resistência para acessarem esses direitos, ainda 

que esclarecidos que os auxílios fazem parte dos compromissos 

assumidos pelo Estado brasileiro e expressos nas normas 

nacionais e internacionais. Neste sentido, Janaína Santos de 

Macedo relata na sua pesquisa de campo que: 

 
Esta reserva algumas vezes era percebida 

em relação à sua imagem como comunidade 

diaspórica haitiana ou senegalesa. Certa vez 

eu explicava a um grupo de senegaleses 

desempregados como poderiam obter a 

tarifa social (passagem de ônibus com 

desconto) através do acesso aos serviços de 

Assistência Social (CRAS) da prefeitura, 

pois eles não estavam indo às aulas de 

português ministradas aos sábados pela 
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manhã gratuitamente na UFSC porque não 

tinham dinheiro para a passagem. Eles 

então me disseram “não gostamos de pedir 

ajuda. Você vai ver os senegaleses 

vendendo coisas na rua, trabalhando em 

qualquer lugar, fazendo qualquer coisa 

honesta, mas não vai nos ver pedindo ajuda, 

nem para a prefeitura, nem para ninguém” 

(MACEDO, 2019).  

 

No atendimento diário a imigrantes no período elencado, 

o CRAI/Eirenè-NAIR acolheu demandas de quatro áreas 

específicas: proteção, integração, assistência social e psicologia. 

A proteção dizia respeito aos domínios do Direito Internacional 

Público, do Direito Diplomático e Consular e dos Direitos 

Humanos. Isto é, englobava os encaminhamentos de caráter de 

regularização migratória como solicitação de refúgio, reunião 

familiar, naturalização, renovação de protocolos etc. Já a 

integração se ocupava da acessibilidade linguística e laboral, tal 

como confecção de currículos, contato com empregadores, 

busca de vagas de emprego em parceria com o Sistema 

Nacional de Emprego (SINE), encaminhamento para aulas de 

português, entre outros. Já o setor de assistência social ofertava 

serviços de atenção social e promovia o acesso a programas e 

benefícios sociais. Por fim, o setor de Psicologia ofertava 

acolhimento psicológico. Se necessário, a equipe do CRAI 

direcionava migrantes a órgãos competentes como a Secretaria 

de Assistência Social, Defensoria Pública da União, Polícia 

Federal, o Ministério Público do Trabalho etc., a fim de melhor 

atender a demanda de cada pessoa.  

Conforme ilustra a Figura 6, as principais demandas de 

pessoas africanas no interstício em apreço se centraram na 

regularização migratória, seja para a obtenção da Carteira de 
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Registro Nacional Migratório (CRNM) (23,1%), ou da 

solicitação de refúgio (19%). Em seguida, observa-se que a 

tentativa de acessibilidade laboral aparece como a terceira 

maior demanda (15,6%). Já a procura por atendimentos 

psicossociais correspondeu a 10,2% das demandas totais, o que 

chama atenção para a importância de construção de um 

ambiente de suporte mediante a fragilidade social que o 

processo migratório, por vezes, acarreta. 

 

Figura 6 – Procedimentos realizados pelos imigrantes africanos 

atendidos. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados CRAI/Eirenè-NAIR-UFSC. 

 

A residência por reunião familiar é uma demanda 

crescente, representando 9,5% dos procedimentos realizados, e 

compreende a vinda de familiares de primeiro e segundo grau 

de imigrantes que já estão estabelecidos no país. As relações 

familiares são relações de afeto e de co-dependência, e a ruptura 

dessas se traduz em um contínuo sentimento de perda, que está 

associado a traumas psicológicos e ao estresse crônico 
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(LECHLER, 2007). Por essa razão, a reunião familiar está 

prevista no Art. 37 da nova Lei de Migração.  

As regularizações por meio de autorização de residência 

para estudos (5,4%), a renovação da CRNM (4,8%) e as 

naturalizações (3,4%) também foram procedimentos 

recorrentes. Outros processos rotineiros, de menor 

complexidade, mas igualmente importantes para promover a 

acessibilidade laboral também foram realizados no CRAI, como 

cópias de documentos, encaminhamento para aulas de 

português ou para cursos profissionalizantes e de conclusão 

dos estudos. 

Por fim, a edição da Resolução Normativa Conjunta n.° 1, 

publicada em dezembro de 2018 pelo Conselho Nacional de 

Imigração (CNIg) e pelo Comitê Nacional para os Refugiados 

(CONARE), assegurou o direito de autorização de residência 

para fins de trabalho aos solicitantes de refúgio que estivessem 

inseridos no mercado de trabalho formal até a data de entrada 

em vigor da Lei de Migração (21/11/2017)41. Assim, a obtenção 

da CRNM através dessa Resolução passou a fazer parte das 

demandas do CRAI (5,4%) como uma alternativa ao grave 

problema da lentidão nos trâmites de reconhecimento da 

condição de refugiado.  

Silva, Muller e Silveira (2018) apontam que no período 

2015-2017 as principais demandas dos coletivos africanos que 

procuraram os serviços da Pastoral/Eirenè-NAIR se referiam à 

regularização de sua situação migratória no Brasil. Nesse 

sentido, os trâmites regulatórios, como o registro na Polícia 

                                                
41 Resolução conjunta n.º 1, de 9 de outubro de 2018. Fonte: Diário da 

União. Disponível em: http://www.in.gov.br/materia/-

/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/55217082/do1-2018-12-

14-resolucao-conjunta-n-1-de-9-de-outubro-de-2018-55217031. 

Acesso em: 22 out. 2019.  

http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/55217082/do1-2018-12-14-resolucao-conjunta-n-1-de-9-de-outubro-de-2018-55217031
http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/55217082/do1-2018-12-14-resolucao-conjunta-n-1-de-9-de-outubro-de-2018-55217031
http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/55217082/do1-2018-12-14-resolucao-conjunta-n-1-de-9-de-outubro-de-2018-55217031
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Federal, renovação de Protocolo e solicitação de refúgio 

somaram 62,9% dos atendimentos realizados. Na segunda 

posição (22,6%) das demandas se encontrava o apoio para 

inserção no mercado de trabalho. Conforme o perfil e as 

singularidades da imigração africana traçados a partir das bases 

de dados, a pesquisa se encaminhou para as considerações 

finais.  

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
No período de maio de 2018 a maio de 2019, os/as 

imigrantes africanos/as atendidos/as no CRAI em parceria com 

o Eirenè-NAIR-UFSC eram provenientes de 23 países. Em sua 

grande maioria eram adultos/as (81,8%), homens (80,4%), e 

com, no mínimo, ensino médio completo (74,6%). Os/as 

imigrantes buscavam o projeto majoritariamente para obter 

auxílio em suas regularizações migratórias por meio da 

autorização de residência (23,1%) ou solicitação de refúgio 

(19%). A segunda maior demanda dos/as imigrantes era o apoio 

em suas inserções laborais (15,6%), visto que 74,8% alegou não 

estar trabalhando formalmente.  

Apesar de o Brasil projetar uma imagem de nação 

acolhedora, imigrantes racializados como não-brancos quando 

chegam aqui se defrontam com a ausência de políticas públicas 

efetivas de acolhimento e de integração, e com uma realidade 

nacional que aponta para o genocídio da população negra e 

para inúmeras situações de racismo cotidiano que se 

manifestam tanto nas relações intersubjetivas como nas 

institucionais. Mesmo após mais de um século da abolição 

formal da escravatura, a normatividade branca segue 

reproduzida nas discursividades sobre migrações continuam 

reforçando os desejos de atrair uma tipologia “ideal” de 

migrante que é o branco cidadão de países do Norte. 
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As dificuldades de regularização de pessoas africanas 

ficaram evidentes neste estudo já que o segundo trâmite mais 

efetuado no CRAI para estes coletivos foi a solicitação de 

refúgio. Isto ocorre, na maior parte das vezes, devido às 

dificuldades de regularização por outras vias, como trabalho ou 

estudo, frisando que a maior parte deste contingente é adulta 

(Figura 2), insere-se no fluxo migratório laboral e procura 

emprego (Figura 6). A tentativa de se regularizar via refúgio 

indevidamente, quando não preenchidas as condições para 

autorização de residência via trabalho, poderia ter sido 

resolvida com a concessão do visto de acolhida humanitária 

que, embora já existente, tem sido restrito aos haitianos, ou seja, 

não se estende aos africanos. Conforme visto, o apoio à inserção 

laboral é o terceiro serviço mais procurado no CRAI, devido ao 

elevado número de desempregados.  

Por fim, cabe mencionar que o desmantelamento do CRAI 

por determinação do governo de Santa Catarina foi um passo 

atrás em direção da construção de uma política de acolhimento 

e integração. O CRAI foi uma conquista de atores públicos e 

privados, fruto de uma ação coletiva de brasileiros e imigrantes, 

entre os quais a UFSC, a Pastoral do Migrante e a DPU se 

inserem. Em SC, a ausência de políticas públicas, além de 

vulnerabilizar as pessoas, tem empurrado entidades como o 

Eirenè-UFSC, a Pastoral do Migrantes, a Defensoria Pública da 

União42, entre outras instituições públicas e privadas e coletivos 

de imigrantes, a promoverem ações de acolhida e defesa dos 

direitos humanos, em decorrência do vácuo institucional. 

                                                
42 Com o fechamento do CRAI, o Eirenè-UFSC passou a realizar 

trâmites de regularização migratória em parceria com a Defensoria 

Pública da União, na sede desta entidade. Igualmente, foi aberta uma 

pequena unidade na Universidade para temas de acessibilidade 

laboral, linguística e educacional. 
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Entretanto, é necessário avançar, o que significa estender 

a política de ações afirmativas para promover a inclusão de 

todos os povos negros que residem no Brasil que são nacionais 

de Estados acometidos pelo tráfico transatlântico. É imperativo 

que as políticas migratórias abarquem as especificidades dos 

coletivos de imigrantes pois, conforme apontado por Silva 

(2020), raça e gênero são recortes que impactam diretamente na 

experiência migratória de pessoas negras. É certo que a Lei de 

Migração orienta uma nova mentalidade que produz uma 

mudança paradigmática, mas a universalização totalizante da 

categoria imigrante naturaliza papéis sociais. 

Um avanço neste sentido é a Lei n.º 18.018/2020 que 

estabelece uma Política estadual para a população Migrante de 

Santa Catarina. A Lei foi derivada de um processo aberto de 

discussões sediadas pelo Grupo de Trabalho de Imigrações da 

Assembleia Legislativa de Santa Catarina, do qual fazem parte 

membros do Legislativo, pessoas e entidades da sociedade civil 

e várias instituições públicas e privadas43. Foi de autoria da 

Prof.ª Karine de Souza Silva a proposta de inclusão, em caráter 

pioneiro na legislação migratória brasileira, de políticas de 

ações afirmativas para imigrantes e refugiados/as negros/as 

(Artigo 3º, XI) e da necessidade de abordagem interseccional 

das políticas públicas para combate às opressões de raça, 

gênero, etnia, orientação sexual, nacinalidade, idade e 

deficiência (Artigo 3º, III). Entretanto, a Lei, por si só, não é 

suficiente. É fundamental implementá-la para oferecer novas 

                                                
43 Do GTI participam a UFSC, a Secretaria de Estado de Assistência 

Social, a Pastoral do Migrante, o Grupo de Apoio a Imigrantes e 

Refugiados da grande Florianópolis, a Ação Social Arquidiocesana, 

ONGs, coletivos de imigrantes, a Defensoria Pública da União, o 

Ministério das Relações Exteriores, entre outras entidades. 
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possibilidades de enfrentamento de opressões históricas. Neste 

sentido, a reabertura do CRAI é uma necessidade premente. 

Por fim, os dados aqui apresentados oferecem subsídios 

para a realização de estudos que tematizem as particularidades 

desses fluxos migratórios e que reconheçam a migração como 

um tema atravessado por raça, sobretudo, quando se trata das 

travessias Norte-Sul, Sul-Norte e Sul-Sul (SILVA, 2020). O 

recorte de raça quando somado a outros marcadores de 

subordinação como gênero, sexualidade, nacionalidade e 

idioma potencializam interseccionalmente as opressões contra 

determinados grupos, principalmente em um país onde o 

racismo se configura como estrutural. Deste modo, raça deve 

ser considerado como uma categoria central de análise da 

mobilidade humana internacional (SILVA, 2020).  
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SANTA CATARINA COM SOTAQUES LUSO-
AFRICANOS: IMIGRANTES DOS PAÍSES 
AFRICANOS DE LÍNGUA PORTUGUESA 
(PALOP) NA GRANDE FLORIANÓPOLIS 

 

Karine de Souza Silva 

Raissá Tatiéli Ferreira de Oliveira 
 

1 INTRODUÇÃO44 
Este início de século, situado em um contexto de grande 

interação entre os povos do mundo, trouxe uma importante 

mudança no âmbito dos deslocamentos humanos: a 

modificação das rotas migratórias. De acordo com os dados da 

Organização das Nações Unidas (2019), nos últimos 15 anos as 

migrações Sul-Sul vêm crescendo de forma mais rápida do que 

as Migrações Sul-Norte. Neste contexto, Santa Catarina aparece 

como um dos grandes polos atrativos para as/os nacionais de 

países periféricos, que são atraídas/os pelos consideráveis 

níveis de desenvolvimento econômico e pelas maiores chances 

de incorporação no mercado de trabalho na região. 

Tal realidade evidencia a necessidade de estudos que 

tematizem as particularidades desses fluxos migratórios, 

considerando que migração é um tema atravessado por raça, 

sobretudo, quando se se trata das travessias Norte-Sul, Sul-

Norte e Sul-Sul (SILVA, 2020). Deste modo, raça deve ser 

considerada como uma categoria central de análise da 

mobilidade humana internacional. Em 2018, um estudo 

publicado por Silva, Muller e Silveira revelou o perfil das/os 

imigrantes e refugiadas/os africanas/os na região da Grande 

Florianópolis e demonstrou que a vinda destes coletivos ainda 

                                                
44 Esta pesquisa foi desenvolvida com recursos do CNPq. 
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ocorre em um contexto diaspórico, de silenciamento e 

invisibilização, evidenciado, principalmente, pela falta de 

interesse dos governos municipais e estaduais em promoverem 

políticas públicas efetivas de acolhimento e integração, assim 

como coletas adequada de dados. Dessa forma, o presente texto 

tem como objetivo apresentar o perfil dos/as imigrantes 

advindos/as dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa 

(PALOP)45 – Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, 

São Tomé e Príncipe e Guiné Equatorial – que procuraram o 

apoio do Centro de Referência no Atendimento aos Imigrantes 

(CRAI)46 de Florianópolis no período compreendido entre maio 

de 2018 a maio de 2019. Desde sua abertura, em 2018, o CRAI 

realizou os atendimentos em parceria com o Eirenè: “Centro de 

Pesquisas e Práticas Decoloniais e Pós-Coloniais aplicadas às 

Relações Internacionais e ao Direito Internacional” da 

Universidade Federal de Santa Catarina. O Eirenè, desde 2014, 

desenvolve ações de Extensão por meio do seu Núcleo de Apoio 

a Imigrantes e Refugiados (Eirenè/NAIR)47.  

                                                
45 Nos Países PALOP são faladas muitas outras línguas, além do 

Protuguês. Entretanto, convencionou-se denominá-los com a referida 

sigla em virtude da utilização da língua portuguesa, que ficou como 

herança comum do colonializador. 
46 O CRAI foi inaugurado em fevereiro de 2018, como uma resposta 

para a necessidade de uma instituição especializada no acolhimento 

de imigrantes em SC. Em outubro de 2019, suas atividades foram 

encerradas por decisão do governo estadual de Santa Catarina. 

Durante seu funcionamento, foram mais de 13.000 atendimentos a 

pessoas de mais de 62 nacionalidades.  
47 O Eirenè/NAIR desenvolve as ações da Cátedra Sérgio Vieira de 

Mello para Migrações e Refúgios da Universidade Federal de Santa 

Catarina (CSVM/UFSC).  
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Os/as imigrantes africanos/as que falam português se 

somam aos tantos/as outros/as negros e negras que estão 

vivendo na região Sul, sejam os da diápora, sejam os/as de 

outras regiões de África, e contribuem para o desenvolvimento 

econômico, cultural e social de Santa Catarina. Este estudo, que 

tem caráter pioneiro, pretende, em última instância visibilizar a 

presença e as condições de permanência desse fluxo no país, 

bem como promover subsídios para construção e 

implementação de políticas públicas específicas para estes 

coletivos. 

 

2 PERFIL DOS IMIGRANTES PALOPS ATENDIDOS 
PELO CRAI EM PARCERIA COM O EIRENÈ-NAIR/UFSC 

Os dados do Sistema de Registro Nacional Migratório 

(SISMIGRA)48 demonstram que no período de 2000-2019, 1.235 

imigrantes nacionais dos PALOPs que residiam no estado de 

Santa Catarina entraram com pedido de cadastro para a 

emissão da RNM (Registro Nacional Migratório). Entretanto, 

apesar dos números de pessoas e das manifestas ligações 

históricas entre o Brasil e tais países49, não há, até hoje, nenhum 

acordo de permanência mais favorável como o Estatuto de 

                                                
48 O Sistema de Registro Nacional Migratório (SISMIGRA) é um 

registro administrativo da Polícia Federal, seu conteúdo é referente 

aos imigrantes que entraram com pedido de cadastro para a emissão 

da RNM (Registro Nacional Migratório). 
49 A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) foi 

concebida oficialmente em 17 de julho de 1996, e dotada de 

personalidade jurídica e de autonomia financeira. É composta pelos 

Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa, Brasil, Timor-Leste e 

Portugal. O Acordo Geral de Cooperação no Âmbito da Comunidade 

dos Países de Língua Portuguesa discorre sobre os seculares laços 

históricos, culturais e políticos que unem os seus povos.  
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Igualdade entre Brasileiros e Portugueses, ou mesmo um 

tratado de livre circulação entre o Brasil e os PALOPs – nos 

moldes do existente entre os países do Mercosul. 

Os dados que aqui serão analisados são provenientes da 

base de dados coletados pelo CRAI em parceria com o Eirenè-

NAIR. Desde a abertura, em 2018, o CRAI realizou os 

atendimentos a pessoas imigrantes e refugiadas em parceria 

com o Eirenè-NAIR. O recorte temporal escolhido compreende 

o período entre maio de 2018 e maio de 201950. A partir dos 

dados coletados, foi possível identificar as nacionalidades, o 

grau de escolaridade, a faixa etária, o gênero, município de 

residência, o nível de escolaridade, acessibilidade laboral e as 

principais demandas, o que possibilitou traçar um perfil da 

população africana acolhida. 

No período em apreço, foram atendidos 20 nacionais dos 

PALOPs51, sendo estes de: Guiné-Bissau (55%), Angola (35%), 

Moçambique (5%) e Cabo Verde (5%). Silva, Muller e Silveira 

(2018) apontaram que entre 2015 a 2017, 19%52 do fluxo de 

                                                
50 Apesar de o CRAI ter sido inaugurado em fevereiro de 2018, a forma 

como os dados eram coletados foi sendo aperfeiçoada ao longo dos 

meses iniciais. Dessa forma, escolheu-se apresentar os dados 

recolhidos a partir do mês de maio para garantir a fidedignidade dos 

mesmos. 
51 É evidente que o número da amostragem é pequeno em relação ao 

universo de imigrantes dos PALOPs residentes da Grande 

Florianópolis. No entanto, são dados importantes para se 

compreender — mesmo que parcialmente — as características desse 

fluxo migratório.  
52 O artigo publicado em 2018 por Silva, Muller e Silveira utilizou 

como base de dados os atendimentos realizados pelo Projeto de 

Extensão em parceria com a Pastoral do Migrante em Florianópolis. 

Na ocasião, foram analisados os dados referentes a 74 imigrantes e 
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africanas/os atendidas/os pela Pastoral do Migrante de 

Florianópolis em parceria com o NAIR-Eirenè era composto por 

pessoas dos PALOPs. Nesse sentido, é possível verificar na 

Figura 1 que, assim como nos dados publicados pelo estudo 

supracitado, os nacionais de Guiné-Bissau representam a maior 

parte do fluxo dos países africanos lusófonos atendidos. 

 

Figura 1 – Nacionalidades dos imigrantes dos PALOPs. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados CRAI/Eirenè-NAIR-UFSC. 

 

Em relação ao gênero (Figura 2), percebe-se que esta 

migração é majoritariamente masculina (80%), o que significa 

que este percentual está bem superior aos dados da migração 

internacional que apontam para uma tendência de feminização 

da migração53. Assim, a parcela feminina representa 20% dos 

                                                

refugiadas/os africanas/os que foram atendidas/os pelo projeto, sendo 

possível identificar a nacionalidade, o grau de escolaridade, o gênero, 

o status migratório e as principais demandas de tal fluxo.  
53 O World Migration Report de 2020, da Organização Internacional 

para as Migrações, relata que entre os imigrantes internacionais a 
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atendimentos. Do total de mulheres atendidas, duas eram de 

Angola e duas de Guiné-Bissau. Nesses casos, eram mulheres 

adultas, entre 26 e 30 anos de idade, com alto nível de 

escolaridade (duas com ensino superior completo e duas com 

ensino superior incompleto) e que procuraram o serviço do 

CRAI por questões relacionadas à regularização migratória. 

 

Figura 2 – Gênero54 dos imigrantes dos PALOPs. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados CRAI/Eirenè-NAIR-UFSC. 

 

No que diz respeito à idade das pessoas acolhidas, 

verifica-se que, em sua maioria, são adultas (85%), ou seja, 

                                                

maioria é masculina (52%) enquanto a migração feminina representa 

48%. 
54 Salienta-se que a coleta de dados com relação ao gênero dos 

imigrantes se deu a partir da verificação de documentos de 

identidade, motivo pelo qual se reconhece a limitação desta pesquisa 

em não representar outras diversas formas de expressão de identidade 

de gênero tendo em vista que a mesma utiliza informações baseadas 

em um sistema binário homem/mulher e sem distinção entre sexo 

biológico e identidade de gênero. 
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possuem entre 25 e 64 anos55, e aquelas cuja faixa etária é de 0 a 

14 anos (crianças) representam 10%. No que diz respeito aos 

jovens, foi realizado apenas um atendimento voltado para esse 

grupo, sendo esse de um angolano de 24 anos que foi auxiliado 

com seu visto estudantil. Sendo assim, é possível afirmar que os 

dados apresentados estão em consonância com os números da 

migração internacional, os quais apontam que em 2019, três em 

cada quatro migrantes internacionais tinham idade entre 20 e 

64 anos (ONU, 2019). Dessa forma, podemos perceber que a 

maior parte desta população é jovem e adulta, e está em idade 

laboral e/ou educacional.  

Os dados exibidos na Figura 3 apontam que as/os 

imigrantes e solicitantes de refúgio dos PALOPs na sua maioria 

residem na cidade de Florianópolis (55%). Dos/as 11 

moradores/as da capital, seis moram em bairros próximos à 

Universidade Federal, como no Pantanal e na Trindade. 

Aqueles/as que não se fixaram na capital, são residentes das 

cidades de São José (30%) e Camboriú (15,0%). 

Os dados de 2015-2017 mostravam que as/os imigrantes 

africanas/os em Florianópolis possuíam elevado nível de 

escolaridade (SILVA; MULLER; SILVEIRA, 2018). Da mesma 

forma, quando analisado o perfil das/os nacionais dos Países 

Africanos de Língua Oficial Portuguesa, essa afirmação é 

ratificada. A Figura 4 demonstra que a maioria das pessoas ou 

possuía ensino superior completo (38,9%), ou estava cursando 

(33,3%). Dessa forma, destaca-se que 72,2% dos/as imigrantes 

dos PALOPs ingressaram no ensino superior, mesmo que não o 

tenham finalizado. Assim, aqueles/as que concluíram o ensino 

                                                
55 Segundo a classificação do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). 
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médio representam 16,7%, enquanto os/as que possuem ensino 

médio incompleto constituem 11,1%. 

 

Figura 3 – Município de residência dos imigrantes dos PALOPs. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados CRAI/Eirenè-NAIR-UFSC. 

 

Figura 4 – Grau de escolaridade dos imigrantes dos PALOPs. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados CRAI/Eirenè-NAIR-UFSC. 

 

As taxas de escolaridade podem ser analisados à luz de 

uma especificidade desse fluxo: um número considerável 

destes/as africanos/as está no Brasil para estudar nas 

instituições de ensino superior através do Programa de 

Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G) e procuraram o 

atendimento no CRAI/Eirenè-NAIR justamente para 

regularizar seus vistos de estudantes e solicitar auxílio para 

agendar horário na Polícia Federal. Tal fato também está em 



Pessoas, travessias e encontros: dinâmicas atuais da migração sul-sul em Santa Catarina 

163 

consonância com os dados apresentados anteriormente, que 

demonstram que esse grupo reside, principalmente, em bairros 

próximos à UFSC. 

O Programa de Estudantes-Convênio de Graduação 

(PEC-G) oferece a oportunidade de estudos em instituições de 

ensino superior brasileiras para estudantes de países em 

desenvolvimento com os quais o Brasil mantém acordo 

educacional, cultural ou científico-tecnológico, sendo este o 

programa educacional na esfera de cooperações Sul-Sul mais 

antigo do Brasil. Segundo dados do Ministério das Relações 

Exteriores (entidade administradora do programa em parceria 

com o Ministério da Educação), estudantes africanas/os e, 

principalmente, de países lusófonos, são a maioria entre as/os 

participantes. Dessa forma, de acordo com dados fornecidos 

pela Secretaria de Relações Internacionais (SINTER) da UFSC, 

entre o período de 1971 e 2018, 244 estudantes dos PALOPs 

estudaram ou estudam nesta Universidade ao abrigo do PEC-

G. Os números de estudantes apresentados pela SINTER são: 

Cabo Verde (91), Moçambique (77), Angola (38), Guiné-Bissau 

(26) e São Tomé e Príncipe (12). 

Embora os dados apontem um alto grau de escolaridade 

das pessoas migrantes dos países africanos lusófonos (Figura 4), 

os números referentes à inserção laboral não acompanham o 

elevado grau de instrução desse fluxo migratório. A Figura 5 

exibe os dados de inserção laboral das/os imigrantes 

atendidas/os pelo CRAI/Eirenè-NAIR que estão em idade 

laboral. É importante salientar que esses dados não incluem 

as/os imigrantes dos países africanos lusófonos que vieram para 

o Brasil estudar nas instituições de ensino superior. Tal decisão 

foi tomada, pois, apesar da nova Lei de Migração permitir a 
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atividade remunerada para os titulares de visto estudantil56, 

entende-se que o objetivo das/dos estudantes não é 

necessariamente trabalhar no país, diferentemente dos demais.  

 

Figura 5 – Acessibilidade Laboral dos imigrantes dos PALOPs. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados CRAI/Eirenè-NAIR-UFSC. 

 

Sendo assim, os dados expõem que os desempregados e 

desempregadas representam 68,8% e aquelas/es que possuem 

emprego 31,1%. No caso destes coletivos, o fato de falarem 

português é um diferencial significativo e que certamente os 

proporciona vantagens em relação aos demais imigrantes 

africanos. Porém, é evidente que há em Florianópolis (e no 

Brasil) um subaproveitamento das habilidades dessas pessoas 

que, quando conseguem trabalhos, ocupam, muitas vezes, 

empregos não condizentes com sua área de formação e com seu 

nível de escolaridade. Nesse sentido, também é importante 

destacar como a dificuldade enfrentada no Brasil para revalidar 

diplomas emitidos por universidades estrangeiras pode ser 

                                                
56 O Decreto n.º 9.199, de novembro de 2017, permite o exercício de 

atividades remuneradas (desde que compatível com a carga horária 

do estudo) para os detentores de visto estudantil.  
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entendida como um dos empecilhos para que essas pessoas 

acessem trabalhos condizentes com suas formações. 

Para além disso, o fluxo migratório dos PALOPs 

compreende uma migração que é racializada como não-branca 

e de origem africana. Nesse sentido, tais imigrantes precisam 

enfrentar outros tipos de desafios que não são colocados para 

imigrantes brancos e de outros continentes (SANTOS NETO, 

2017). À vista disso, a discriminação racial é um problema 

evidente na vivência desses povos em território brasileiro, que 

experienciam, diariamente, tal qual as/os negras/os 

brasileiras/os, a marginalização social e a violação dos seus 

direitos, processos que são agravados quando adicionados 

outros marcadores de subalternização tais como classe, gênero, 

sexualidade e nacionalidade (SILVA; MULLER; SILVEIRA, 

2018). Assim sendo, durante os atendimentos realizados no 

CRAI/Eirené-NAIR, eram comuns os relatos que evidenciavam 

as violências racistas que essas pessoas eram submetidas no 

cotidiano e que também se refletiam na forma como eram vistas 

e recebidas no mercado laboral. Dessa forma, é evidente que 

as/os imigrantes africanas/os que aqui chegam são afetadas/os 

pelas estruturas racistas que moldam a sociedade brasileira e 

que, por isso, precisam:  

 
[...] não apenas com seus traumas 

individuais e familiares dentro da cultura 

branca dominante, mas também com o 

trauma histórico coletivo da escravização e 

do colonialismo reencenado e 

reestabelecido no racismo cotidiano, através 

do qual nos tornamos, novamente, a/o 

“Outra/o” subordinado e exótico da 

branquitude” (KILOMBA, 2019, p. 215). 
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O Brasil nunca recebeu bem os/as imigrantes negros/as. 

Durante todo o período do império, o Direito serviu 

instrumento para violentar, escravizar e explorar os imigrantes 

negros (e seus descendentes) e por outro lado, funcionou como 

“uma máquina de privilégios para a branquitude” (SILVA, 

2020). Durante mais da metade do século XX, as políticas 

migratórias brasileiras serviram para atrair imigrantes brancos 

para se assentarem no Brasil e, por outro lado, para rejeitar e 

punir africanas e africanos e afro-diaspóricos. Para atingir o 

branqueamento desejado pelas autoridades nacionais houve a 

aprovação de normas migratórias baseadas integralmente na 

estratificação racial, e que favoreceram o ingresso e a concessão 

de privilégios para populações brancas cujos reflexos são 

sentidos até a contemporaneidade (SILVA, 2020).  

Como evidencia a autora Célia Azevedo no seu livro 

“Onda Negra, Medo Branco”, as teorias racistas influenciaram 

decisivamente a política do imigrantismo no território 

brasileiro. O embranquecimento da população era colocado 

como vital para o desenvolvimento econômico e social do país: 

“Era, sim o negro, elemento considerado de raça inferior porque 

descendente de africanos, viciado, imoral, incapaz para o 

trabalho livre, criminoso em potencial, inimigo da civilização e 

do progresso” (AZEVEDO, 1987, p. 156). Assim sendo, a vinda 

de imigrantes brancos europeus era incentivada e subsidiada 

pelo Estado, ao mesmo tempo em que se proibia a entrada de 

corpos negros no Brasil, e se negavam as contribuições 

primordiais dos povos africanos para a formação do país. 

Assim, as condições de subalternização impostas na atualidade 

aos imigrantes dos PALOPs – e das/os africanas/os como um 

todo – na Grande Florianópolis evidencia como as barreiras 

históricas impostas pelo racismo e pela xenofobia são duros 
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obstáculos no processo de assentamento desses coletivos no 

território brasileiro. 

Além dos fatos citados acima, a análise dos dados 

referentes à alocação no mercado de trabalho revela a 

necessidade de políticas públicas destinadas à inserção laboral 

que contribuam para a introdução desses indivíduos no 

mercado formal. Nesse sentido, o atendimento realizado pelo 

CSVM-Eirenè/NAIR era extremamente importante, pois 

contava com duas frentes: proteção e integração. A primeira se 

voltava para iniciativas nos campos do Direito Internacional 

Público, do Direito Diplomático e Consular e dos Direitos 

Humanos, enquanto a segunda se direcionava à inserção 

laboral, a partir da confecção de currículos, da busca de vagas 

de emprego através da parceria realizada com Sistema Nacional 

de Emprego (SINE) e da formação de parcerias com empresas 

privadas e escolas de cursos profissionalizantes. 

No que tange às demandas acolhidas pelo CRAI/Eirenè-

NAIR durante o período, verifica-se que grande parte dos 

atendimentos se refere a procedimentos ligados à regularização 

migratória (vide Figura 6), como reunião familiar, solicitação de 

refúgio, renovação do protocolo de solicitação de refúgio, 

renovação da Carteira de Registro Nacional Migratório 

(CRNM), renovação de vistos estudantis e orientações ligadas à 

autorização de residência e também de auxílio no agendamento 

de horário para comparecer à Polícia Federal. 

Nesse sentido, a Figura 6 demonstra que 20% dos 

procedimentos de regularização migratória foram feitos através 

da reunião familiar, principalmente para filhas/os de imigrantes 

com autorização de residência no Brasil. Além disso, também 

foram realizadas orientações sobre quais os documentos e 

procedimento necessários para a obtenção dessa modalidade de 

autorização de residência (5%). Em relação aos vistos 
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estudantis, 10% dos atendimentos foram direcionados ao 

auxílio a renovação dessa categoria de visto. Sobre esse ponto 

em especial, é evidente que o universo de estudantes de países 

africanos lusófonos na Grande Florianópolis é mais numeroso 

do que nos dados apresentados. Porém, esse coletivo por 

questões linguísticas e o elevado grau de escolaridade – assim 

como apoio das universidades em que estudam –, conseguem 

um maior grau de autonomia para realizar seus processos de 

regularização migratória sem solicitar auxílio de outras 

entidades. Ademais, também foram atendidas demandas em 

relação a renovação (5%) e substituição (10%) da CRNM. A 

primeira, é voltada para renovar o prazo do documento e a 

segunda para alterar o prazo de residência de determinado para 

indeterminado.  

 

Figura 6 – Procedimentos realizados pelo CRAI/Eirenè-NAIR 

(2018-2019). 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados CRAI/Eirenè-NAIR-UFSC. 

 

Ainda na Figura 6, referente aos atendimentos realizados 

no CRAI/Eirenè-NAIR, é possível perceber outra demanda 

recorrente, sendo essa em relação ao agendamento na Polícia 

Federal (15%), haja visto que muitas pessoas imigrantes e 

solicitantes de refúgio possuíam dificuldades para conseguir 
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realizar o agendamento no site da Polícia Federal. Sendo assim, 

o CRAI/Eirenè-NAIR também auxiliava nesse procedimento, 

primeiro elaborando uma lista com o nome dessas pessoas e 

depois tentando agendar um horário.  

O trabalho Refúgios em Números realizado pelo Comitê 

Nacional para os Refugiados (CONARE) e pelo Alto 

Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados 

(ACNUR), na sua edição de 2018, demonstrou que angolanas e 

angolanos estão na sexta posição das nacionalidades que mais 

solicitaram o reconhecimento da condição de refugiado em 2018 

no Brasil. No entanto, apesar desse grupo ser a maioria entre os 

nacionais dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa 

que solicitam refúgio no Brasil, são de Guiné-Bissau os 

solicitantes de refúgio atendidos pelo CRAI/Eirenè-NAIR. 

Dessa forma, no período analisado, 10% dos atendimentos 

foram voltados para essa demanda, assim como um bissau-

guineense procurou atendimento para realizar a renovação do 

protocolo de solicitação de refúgio. 

Sendo assim, com bases nas situações relatadas durantes 

os atendimentos, percebe-se que as/os nacionais dos PALOPs 

ainda continuam solicitando refúgio no Brasil, mesmo quando, 

em alguns casos, não se enquadram nos quesitos colocados pelo 

Estatuto dos Refugiados. Um dos motivos pelos quais isto 

ocorre é porque a solicitação de refúgio se coloca como uma das 

alternativas para que as/os imigrantes dos países africanos 

lusófonos consigam, de forma rápida, a regularização 

migratória, haja visto que, ao solicitarem refúgio, recebem o 

Protocolo de Solicitação de Reconhecimento da Condição de 

Refugiado, que os permite a ficarem com a situação migratória 

regularizada até decisão do CONARE, possibilitando o acesso 

mais amplo a direitos. Pelo fato de, nos últimos anos, o 

CONARE – órgão responsável por analisar os pedidos de 



Karine de Souza Silva; Jonatan Carvalho de Borba; Juliana Müller (Org.). 

 

170 

refúgio – ter demorado muito para realizar a análise dos 

pedidos, os imigrantes ficam regularizados por um longo 

período, aguardando uma decisão. 

Por fim, também foram atendidos imigrantes que 

queriam iniciar o processo de naturalização (10%). No caso dos 

PALOPs, há uma menor exigência nos requisitos para esse 

procedimento. Na modalidade de naturalização ordinária, por 

exemplo, para os imigrantes originários de países de língua 

portuguesa o prazo de residência mínimo para solicitar a 

naturalização é de um ano, e não quatro, como para os demais. 

Além disso, no caso dos países africanos lusófonos, também há 

isenção de taxas e emolumentos devidos na emissão e na 

renovação de autorizações de residência (firmada no âmbito da 

Comunidade dos Países de Língua Portuguesa).  

Entende-se que as/os nacionais dos PALOPs usufruem de 

alguns benefícios quando comparados aos nacionais de outros 

países africanos. No entanto, esses são extremamente 

insuficientes, principalmente se comparados aos que são 

estabelecidos pelo acordo de residência do Mercosul e ao 

Estatuto da Igualdade entre brasileiros e portugueses. No caso 

do Estatuto da Igualdade em especial, as justificativas 

apresentadas para a sua existência exaltam os laços linguísticos 

e culturais que unem os dois países, esquecendo, no entanto, 

que esses mesmos laços estão presentes entre o Brasil e o 

continente Africano, principalmente por causa das milhares de 

pessoas originárias do continente que no país foram 

escravizadas e que ajudaram a enriquecer a branquitude que os 

oprimiu e, por fim, contribuíram para formar o que hoje 

chamamos de nação brasileira (SILVA, 2020). Dessa forma, o 

Brasil que compartilha com os países africanos lusófonos um 

passado colonial de extrema violência, ainda no presente 

concede um status especial ao seu colonizador, materializado 
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através do Estatuto de Igualdade – ao mesmo passo em que 

ignora os fortes laços entre o Brasil e os países africanos como 

um todo (não somente os PALOPs).  

Portanto, nota-se que apesar das/os migrantes e 

solicitantes de refúgio dos Países Africanos de Língua Oficial 

Portuguesa se diferenciarem das/os demais imigrantes dos 

países africanos por causa da conexão linguística, eles ainda 

enfrentam as mesmas mazelas, que são agravadas e 

alimentadas pela falta de políticas públicas que garantam a 

permanência e a regularização migratória. Além disso, ainda 

precisam enfrentar os processos de exclusão social causados 

pelo racismo.  

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
Os dados aqui analisados demonstram que foram 

atendidas pelo CRAI/Eirenè-NAIR quatro nacionalidades dos 

Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa, sendo estas 

Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde e Moçambique. As/os 

nacionais desses países eram em sua maioria homens (80%), 

estavam em idade laboral e apresentavam altos níveis de 

escolaridade. No entanto, percebeu-se que os dados referentes 

à inserção laboral não acompanham o elevado grau de 

instrução desse fluxo migratório.  

O objetivo deste estudo, como colocado anteriormente, é 

fornecer dados que viabilizem a presença e as condições de 

permanência do fluxo dos PALOPs na região. Por sua vez, essas 

informações podem servir como suporte para construção e 

implementação de políticas públicas específicas para estes 

coletivos. Nesse sentido, a aprovação em 2020 da Lei n.º 18.018 

que estabelece uma Política estadual para a população Migrante 

de Santa Catarina é um avanço. A Lei foi derivada de um 

processo aberto de discussões sediadas pelo Grupo de Trabalho 
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de Imigrações da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, do 

qual fazem parte membros do Legislativo, pessoas e entidades 

da sociedade civil e várias instituições públicas e privadas57. Foi 

de autoria da Prof.ª Karine de Souza Silva a proposta de 

inclusão, em caráter pioneiro na legislação migratória brasileira, 

de políticas de ações afirmativas para imigrantes e 

refugiados/as negros/as (Artigo 3º, XI) e da necessidade de 

abordagem interseccional das políticas públicas para combate 

às opressões de raça, gênero, etnia, orientação sexual, 

nacinalidade, idade e deficiência (Artigo 3º, III). 

A nova Lei está em consonância com o Plano de Ação da 

Década Internacional de Afrodescendentes das Nações Unidas 

(instituída pela Resolução n.º 68/237 da Assembleia Geral da 

ONU). Nele, afirma-se que as/os descendentes das vítimas do 

tráfico transatlântico assim como as/os atuais imigrantes 

africanas/os, constituem um dos grupos mais vulnerabilizados 

e marginalizados. Dessa forma, por estarem mais expostos às 

formas de discriminação, agravadas por outros marcadores, 

como gênero e sexualidade, há a necessidade da implementação 

de normas de proteção específicas. Assim, os Estados 

signatários devem tomar medidas concretas e práticas por meio 

da adoção e efetiva implementação, nacional e internacional, de 

quadros jurídicos, políticas e programas de combate ao racismo, 

discriminação racial e xenofobia. Também é destacado que, no 

âmbito do mercado de trabalho, os países precisam tomar ações 

para eliminar a discriminação no ambiente laboral, assim como 

                                                
57 Do GTI participam a UFSC, a Secretaria de Estado de Assistência 

Social, a Pastoral do Migrante, o Grupo de Apoio a Imigrantes e 

Refugiados da grande Florianópolis, a Ação Social Arquidiocesana, 

ONGs, coletivos de imigrantes, a Defensoria Pública da União, o 

Ministério das Relações Exteriores, entre outras entidades. A Lei foi 

uma iniciativa do Gabinete do Deputado Fabiano da Luz do PT. 
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promover medidas que garantam o acesso igualitário ao 

trabalho para imigrantes africanos e afrodescendentes.  

No plano municipal, também merece aplausos a 

aprovação da Lei n.º 10.735, de 28 de julho de 2020 que “Dispõe 

sobre a política municipal para a população migrante, com 

objetivos, princípios, diretrizes e ações prioritárias”58. 

Entretanto, as Leis catarinenses, por si só, não são suficientes. É 

fundamental implementá-las para oferecer novas 

possibilidades de enfrentamento a opressões históricas. Neste 

sentido, a reabertura do CRAI, enquanto um equipamento 

público específico para fazer as normas funcionarem 

adequadamente, é uma necessidade premente. 

Por fim, é importante frisar mais uma vez a importância 

dos dados obtidos durante os atendimentos realizados pelo 

CRAI/Eirenè-NAIR para a formulação de políticas públicas de 

acolhimento e integração. Tais dados apontam/ilustram as 

principais demandas e desafios enfrentados pelas/os imigrantes 

que procuram os serviços públicos e, desta forma, colaboram 

com o aperfeiçoamento destes. Ademais, é necessário atestar 

que o fechamento do CRAI em setembro de 2019 foi um 

retrocesso no tocante à proteção dos direitos humanos das 

pessoas imigrantes que escolheram Santa Catarina para viver. 
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IMIGRAÇÃO HAITIANA EM SANTA CATARINA 
DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2018: UMA 

ANÁLISE SENSÍVEL ÀS PARTICULARIDADES 
DE GÊNERO 

 

Jamila Pitton Rissardo 

Juliana Müller 
 

1 INTRODUÇÃO 
A imigração haitiana no Brasil se expandiu após o 

terremoto que atingiu o Haiti em 2010, o qual, aliado a 

catástrofes naturais, deixou um rastro de destruição, 

desemprego e pobreza no país caribenho. O fluxo foi 

incentivado após a regulamentação do visto de acolhida 

humanitária em 2012, o qual seria concedido aos(às) nacionais 

do Haiti tendo em vista o agravamento das condições de vida 

no país após 2010. A escolha de Santa Catarina como destino, 

por sua vez, além de instigada pela forte economia local, teve 

influências peculiares, como o recrutamento de empresas com 

ofertas de emprego na região e o incentivo das comunidades e 

associações de nacionais do Haiti já estabelecidas no estado 

catarinense, as quais concediam apoio aos que chegavam.  

Esta imigração, que de início se mostrou 

predominantemente masculina, vêm incluindo cada vez mais 

mulheres migrantes, o que aponta para um fenômeno de 

feminização das migrações Sul-Sul. No entanto, a diferenciação 

das particularidades de cada gênero não é encontrada na 

maioria das pesquisas que apontam dados sobre estes 

contingentes, distinção importante para que sejam melhor 

compreendidas as dificuldades que mais atingem as imigrantes 

do gênero feminino, que frequentemente se encontram em 
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situação de maior vulnerabilização com relação aos imigrantes 

do gênero masculino na sociedade. 

O objetivo desta pesquisa é apresentar os dados acerca 

dos(as) imigrantes haitianos(as) atendidos(as) pelo CRAI/SC no 

período de abril a dezembro de 2018, analisando-os sob a 

perspectiva das particularidades de gênero e do fenômeno da 

feminização das migrações. Entende-se que a apresentação 

destes dados pode contribuir para melhor compreensão acerca 

das necessidades dos(as) imigrantes do Haiti, permitindo a 

elaboração de políticas públicas adequadas às suas demandas. 

As informações foram coletadas no CRAI/SC em parceria com 

o projeto NAIR-Eirenè/UFSC, utilizando-se cadastro 

institucional fechado. São abordados dados como: idade, 

escolaridade, admissão no mercado de trabalho, endereço e 

demanda dos(as) haitianos(as) no estado catarinense.  

A pesquisa empírica apresentada neste trabalho foi 

realizada pelo projeto de extensão Núcleo de Apoio a 

Imigrantes e Refugiados (Eirenè-NAIR)59 da Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC) em associação com o 

CRAI/SC, sendo os dados coletados pelos(as) extensionistas e 

assistentes administrativos durante o atendimento à população 

migrante. A amostra de pesquisa considerou 1.987 pessoas 

atendidas, sendo 1.200 homens (60,3%) e 787 mulheres 

(39,6%)60. Destaca-se que o Projeto de Extensão NAIR é uma 

                                                
59 O Eirenè desenvolve ações da Cátedra Sérgio Vieira de Mello 

ACNUR/UFSC. 

60 Salienta-se que a coleta de dados com relação ao gênero dos 

imigrantes se deu a partir da verificação de documentos de 

identidade, motivo pelo qual se reconhece a limitação desta pesquisa 

em não representar outras diversas formas de expressão de identidade 

de gênero tendo em vista que a mesma utiliza informações baseadas 
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ação do Eirenè – Centro de Pesquisas e Práticas Decoloniais e 

Pós-Coloniais aplicadas às Relações Internacionais e ao Direito 

Internacional – grupo de pesquisa e extensão da UFSC.  

Opta-se pela metodologia exploratória a partir de 

pesquisa quali-quantitativa. Foram utilizadas fontes primárias 

(dados do cadastro institucional) bem como fontes de ordem 

secundária (livros, dissertações de mestrado, artigos científicos, 

relatórios institucionais, notícias jornalísticas e legislações). O 

marco teórico deste trabalho é o decolonial e pós-colonial, 

tratando-se de pesquisa elaborada a partir do Sul Global e para 

o Sul Global que analisa o contexto de migrações Sul-Sul sob a 

óptica da não hierarquização entre povos, raças, gêneros e 

classes. Neste sentido, pretende-se construir conhecimento 

local acerca da região de Santa Catarina que contribua com o 

desenvolvimento de uma política migratória suficiente no 

estado, mas possa também colaborar com a produção 

acadêmica global acerca de migrações internacionais.  

 

2 PARTICULARIDADES DE GÊNERO E O FENÔMENO 
DA FEMINIZAÇÃO DAS MIGRAÇÕES 

A legislação migratória e a maior parte dos estudos 

acadêmicos sobre deslocamentos não discernem as 

peculiaridades do fenômeno entre homens e mulheres. Essa 

ausência se reflete, por exemplo, na nova Lei de Migração 

brasileira (Lei n.º 13.445 de 2017). A normativa, ainda que tenha 

incorporado diversos avanços positivos no tratamento 

dispensado aos nacionais de outros Estados dentro do território 

brasileiro, não se preocupa com a caracterização de gênero em 

seu texto. Consoante Moreira (2018, p. 51), esta neutralidade de 

                                                

em um sistema binário homem/mulher e sem distinção entre sexo 

biológico e identidade de gênero. 
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gênero conduz a uma “perpetuação da desigualdade entre 

homens e mulheres migrantes ao não reconhecer a 

especificidade de sua vulnerabilidade.”  

Internacionalmente, o fenômeno migratório é ainda 

fortemente marcado por traços de masculinidade, o que 

promove a invisibilidade das mulheres migrantes (SILVA et al., 

2019). Essas, no entanto, tornaram-se um agente ativo nos 

deslocamentos globais na contemporaneidade. Esse 

entendimento é confirmado por Mejía e Cazarotto (2017) ao 

estabelecerem que a mulher migrante está se tornando 

protagonista nas ações migratórias na atualidade. Esse 

movimento de migração feminina, como refere Marinucci 

(2007), possui características diferenciadas da masculina. 

Conforme Silva et al. (2019), “migração feminina” é o 

conjunto de condições, causas, trajetórias, etapas e inserção das 

mulheres que torna sua mobilidade distinta da masculina. A 

migração de mulheres possui particularidades próprias, sendo 

perpassada por questões de gênero, raça e classe. Como referem 

os autores, “ao migrar, homens e mulheres não apenas 

(re)negociam seus lugares na estrutura econômica e social das 

sociedades de origem e de destino, como (re)negociam os 

papéis e funções que cumprem uns em função dos outros, isso 

é, (re)negociam as relações de gênero” (SILVA et al., 2019, p. 4). 

No contexto da América Latina e Caribe, segundo Zlotnik 

(2003), os dados sobre migrações internacionais acompanham 

esta tendência, demonstrando crescente feminização da 

migração internacional. Porém, como elucida Araújo (2015), o 

fato de a luta pela igualdade de gênero ter se dado de forma 

tardia nos países latinoamericanos e caribenhos, reflete-se 

também nas mulheres migrantes, tendo em vista o evidente 

maior grau de vulnerabilidade que incide sobre esta população. 
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Referindo-se especificamente à realidade haitiana, 

conforme o Gender Inequality Index (GII) produzido pela United 

Nations Development Programme (UNDP), o Haiti é um dos 

países em que há mais desigualdade entre homens e mulheres 

do mundo, conservando a posição 144 dentre os 160 países 

considerados no ano de 2017 (UNDP, 2018). Ademais, as 

mulheres do Haiti ainda sofrem desfavorecimento no acesso à 

educação para que se dediquem ao trabalho doméstico (MEJÍA; 

CAZAROTTO, 2017). Rosa (2007), ao estudar a migração 

feminina haitiana para a República Dominicana, pontua que a 

educação formal do Haiti se dá em francês, e a falta de acesso à 

escolarização acarreta, portanto, que as mulheres monolíngues 

– que falam apenas crioulo – enfrentem maior dificuldade para 

realizar deslocamentos internacionais e sofram maior 

vulnerabilização uma vez em território estrangeiro. Logo, não 

distante da realidade brasileira, a desigualdade de gênero ainda 

é muito presente na sociedade haitiana. 

No cenário de migrações femininas do Haiti para o Brasil, 

a já mencionada Resolução n.º 97 do CNIg teve importante 

papel para o fluxo de mulheres adentrando o território 

nacional. A partir da concessão de vistos de ajuda humanitária 

permanentes para os nacionais do Haiti, a entrada e 

regularização das mulheres migrantes foi também facilitada. 

Ademais, outras Resoluções Normativas ampliaram a 

possibilidade de emissão de vistos e a entrada de mulheres por 

via aérea e terrestre, como é o caso da Resolução n.º 102, que 

possibilitou a acolhida humanitária em outros países da rota 

migratória haitiana ao Brasil, tais como República Dominicana, 

Bolívia, Peru e Equador (SILVA et al., 2019). 

Denota-se, portanto, que a migração de mulheres 

haitianas para o Brasil possui particularidades se comparada à 

masculina. Estas especificidades devem ser levadas em 
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consideração na elaboração de políticas de estado adequadas 

para o acolhimento desta nacionalidade. 

 

3 CARACTERÍSTICAS DA PRESENÇA DE HAITIANOS E 
HAITIANAS EM SANTA CATARINA 

Neste tópico, serão apresentados e analisados dados 

acerca dos(as) imigrantes do Haiti que residem em Santa 

Catarina, especialmente na região da Grande Florianópolis, no 

período entre abril e dezembro de 2018. Essas informações 

foram coletadas no Centro de Referência em Atendimento ao 

Imigrante do estado de Santa Catarina (CRAI/SC) e refletem, 

portanto, o contingente de migrantes haitianos(as) que 

buscaram atendimento no local durante o lapso temporal 

indicado. 

A base de dados foi desenvolvida pelo CRAI em 

associação com Projeto de Extensão NAIR-Eirenè da 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), sendo os 

dados coletados pelos(as) extensionistas e assistentes 

administrativos durante o atendimento à população migrante. 

O Projeto de Extensão NAIR é uma ação do Eirenè – Centro de 

Pesquisas e Práticas Decoloniais e Pós-Coloniais aplicadas às 

Relações Internacionais e ao Direito Internacional – grupo de 

pesquisa e extensão da UFSC. 

Trata-se de estudo acerca da idade, escolaridade, 

admissão no mercado de trabalho, endereço e demanda junto 

ao CRAI/SC dos haitianos e haitianas da região da Grande 

Florianópolis – o qual será analisado em consonância com as 

especificidades das migrações de homens e mulheres, sendo 

sensível às barreiras e vulnerabilidades inerentes ao gênero. A 

amostra de pesquisa considerou 1.987 pessoas atendidas, sendo 

1.200 homens (60,3%) e 787 mulheres (39,6%). Esses dados 

demonstram que, ainda que nas últimas décadas tenha havido 
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uma feminização dos fluxos migratórios no contexto global 

(CAVALCANTI; OLIVEIRA; TONHATI, 2014), a migração 

haitiana no Brasil é ainda predominantemente masculina. 

Algumas características desses contingentes serão apresentadas 

e avaliadas em sequência. 

 

3.1 FAIXA ETÁRIA 

A idade dos homens e mulheres da amostra foi avaliada 

considerando-se a classificação adotada pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE): criança, de 0 a 14 anos; jovem, 

de 15 a 24 anos; adulto, de 25 a 64 anos de idade; idoso, mais de 

64 anos; e indefinido, para idade indeterminada. A Figura 1, a 

seguir, expressa a idade dos haitianos e haitianas atendidos(as) 

no CRAI/SC no período estudado. 

 

Figura 1 – Homens e Mulheres Haitianos(as) segundo a faixa 

etária. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados CRAI/Eirenè-NAIR-UFSC.  
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Conforme exibido na Figura 1, a ampla maioria – tanto 

entre homens como entre mulheres – é adulta (homens: 81,9%, 

mulheres: 76,3%), seguida de jovens (homens: 12,5%, mulheres: 

16%) e crianças (homens: 2,2%, mulheres: 3,3%), às quais 

pertencem a núcleos familiares formados no processo 

migratório recente. Salienta-se que a porcentagem de idosos é 

praticamente nula, e de 3,3% dos homens e 4,2% das mulheres 

a idade constou como indeterminada durante o atendimento. 

Nesse sentido, considerando a idade dos(as) imigrantes 

em território brasileiro, Cavalcanti, Oliveira e Tonhati (2014) 

afirmam que: 

 
No tocante à faixa etária, observa-se que 

mais da metade dos estrangeiros com 

vínculo no mercado de trabalho formal têm 

entre vinte e cinco e cinquenta anos. Nesse 

sentido, o contexto brasileiro está em 

sintonia com os países receptores de fluxos 

migratórios, em que as migrações são 

marcadas eminentemente por pessoas em 

idade produtiva. Para a sociedade de 

destino, essa composição etária é muito 

benéfica, pois a idade que o Estado mais 

gasta e investe no cidadão é no período da 

infância e na terceira idade. Assim sendo, o 

Brasil está recebendo uma mão de obra já 

formada e que pode contribuir de forma 

decisiva para o crescimento do país 

(CAVALCANTI; OLIVEIRA; TONHATI, 

2014, p. 14). 

 

Se analisadas as informações do cadastro institucional 

fechado da base de dados obtida pelo NAIR-Eirenè/UFSC junto 

ao CRAI/SC, observa-se que 94% dos haitianos e 93% das 
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haitianas são considerados(as) População Economicamente 

Ativa (PEA), ou seja, a parcela populacional que está inserida 

no mercado de trabalho ou que está apta para tal e procurando 

se inserir nele (MCTIC, 2019). Logo, a explanação de Cavalcanti, 

Oliveira e Tonhati (2014) contempla o caso da migração haitiana 

em Santa Catarina. Esse contingente está majoritariamente em 

sua fase produtiva e pode, dessa forma, contribuir para o 

desenvolvimento da região catarinense. As crianças e os idosos 

– fase em que, segundo os autores, o Estado mais gasta – são a 

minoria dentre a população migrante. 

Deve-se observar, por outro lado, que a quantidade de 

adultos e jovens difere entre homens e mulheres. Dentre as 

mulheres, houve maior presença de jovens, o que pode ser 

consequência do fato de que a imigração feminina haitiana é 

mais recente se comparada à masculina. Tendo em vista a 

predominância da faixa etária adulta na população estudada, a 

Figura 2 apresenta uma subdivisão dessa categoria entre os 

nacionais do Haiti. 

 

Figura 2 – Faixa etária adulta dos(as) haitianos(as). 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados CRAI/Eirenè-NAIR-UFSC.  
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Denota-se na Figura 2 que a maior parte dos homens e 

mulheres pertencem ao intervalo de idade de 25 a 34 anos 

(homens: 59,7%; mulheres: 62,8%), enquanto a menor parte 

pertencia ao intervalo etário de 55 a 64 anos (homens: 1,3%; 

mulheres: 1,2%). Esse detalhamento confirma a capacidade 

produtiva da grande maioria dos(as) migrantes haitianos(as) 

que chegam ao Brasil. Pode-se, ainda, salientar que nessa faixa 

etária não há grandes diferenças relevantes entre homens e 

mulheres.  

 

3.2 ESCOLARIDADE 

No que tange ao grau de instrução dos(as) haitianos(as), 

destaca-se que não foi solicitada nenhuma comprovação do 

grau de ensino declarado. A escolaridade é um dado de difícil 

precisão, uma vez que se revela dificultoso comparar dois 

sistemas educacionais diferentes: o do Haiti e o do Brasil. Além 

disso, em razão das barreiras linguísticas, não se descarta a 

possível ocorrência de compreensão equivocada – tanto por 

parte do(a) atendente como por parte do(a) migrante – durante 

o questionamento acerca desta informação, o que acarretaria em 

certo grau de imprecisão desse dado. A Figura 3, exibida a 

seguir, representa o nível de escolaridade dos haitianos e 

haitianas atendidos pelo CRAI/SC. 

De modo geral, notam-se semelhanças entre as 

escolaridades de homens e mulheres do Haiti61. A maioria 

possui ensino médio completo (27% homens, 29,9% mulheres), 

                                                
61 Anteriormente foi mencionado que os homens haitianos são mais 

inseridos no meio escolar do que as mulheres haitianas. No entanto, 

quando comparadas suas escolaridades, observou-se certa igualdade 

entre elas. Assim, a hipótese seria de que as mulheres haitianas que 

emigram possuem, em geral, mais escolaridade do que as haitianas 

que permanecem em seus países. 
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ou ensino médio incompleto (32,5% homens, 33,8% mulheres). 

Destaca-se também o ensino fundamental incompleto (14,8% 

homens, 12,6% mulheres) e ensino fundamental completo 

(10,8% homens, 10,1% mulheres). Apenas 3,4% dos homens e 

4,5% das mulheres possuem ensino superior completo. Para os 

casos de ensino superior completo ou em andamento, denota-

se a dificuldade de validação de matérias e diplomas de ensino 

superior no Brasil, especialmente em SC. Aponta-se, ainda, que 

o analfabetismo consistiu em apenas 0,7% dos homens e 1,1% 

das mulheres.  

Como visto, a maioria dos(as) cidadãos(ãs) do Haiti que 

compuseram esta amostra possui ensino médio incompleto. 

Isso é consequência, segundo informações prestadas pelos(as) 

próprios(as) imigrantes atendidos(as) no CRAI/SC, do fato de 

que, no Haiti, deve-se realizar uma avaliação nacional para ser 

aprovado no último ano do ensino médio, exame que é 

considerado de alta dificuldade. Alguns alunos demoram anos 

para passar na prova, e muitos não conseguem a aprovação, 

permanecendo com grau de escolaridade denominado pelos 

haitianos(as) como “klas reto”62 (penúltimo ano do ensino 

médio), sem lograr atingir a chamada “klas filo” (último ano). 

Para um melhor entendimento acerca da Figura 3, a Tabela 1, 

abaixo, informa as respostas mencionadas pelos(as) imigrantes 

acerca de seu nível escolar. 

 

  

                                                
62 As denominações “klas reto” e “klas filo” são expressões no idioma 

crioulo. “Reto” e “filo” são as denominações do ensino médio, logo não 

possuem tradução, e “klas” significa classe. 



Karine de Souza Silva; Jonatan Carvalho de Borba; Juliana Müller (Org.). 

 

188 

Figura 3 – Nível de escolaridade de homens e mulheres 

haitianos(as). Legenda das respostas obtidas: Analfabeto; 

Criança; EFINC – Ensino Fundamental Incompleto; EFC – 

Ensino Fundamental Completo; EFA – Ensino Fundamental em 

Andamento; EFIND – Ensino Fundamental Indeterminado; 

IND – Indefinidos; EMINC – Ensino Médio Incompleto; EMC – 

Ensino Médio Completo; EMIND – Ensino Médio 

Indeterminado; EMA – Ensino Médio Em Andamento; Técnico; 

ESINC – Ensino Superior Incompleto; ESC – Ensino Superior 

Completo; ESIND – Ensino Superior Indeterminado ESA – 

Ensino Superior Em Andamento; Pós-graduação; Mestrado. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados CRAI/Eirenè-NAIR-UFSC. 
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Tabela 1 – Escolaridade de homens e mulheres haitianos(as). 

ESCOLARIDADE HOMENS MULHERES 

ANALFABETO 0,70% 1,10% 

CRIANÇA 0,30% 1,10% 

EFINC 14,80% 12,60% 

EFC 10,80% 10,10% 

EFA 0,10% 0,30% 

EFIND 0,40% 0,50% 

IND 1,70% 1,40% 

EMINC 32,50% 33,80% 

EMC 27% 29,90% 

EMIND 0,40% 0,80% 

EMA 0,20% 0,00% 

TÉCNICO 1,70% 0,30% 

ESINC 5,30% 3,30% 

ESC 3,40% 4,50% 

ESIND 0,30% 0,30% 

ESA 0,30% 0,00% 

Pós-graduação 0,10% 0,00% 

Mestrado 0,00% 0,10% 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados CRAI/Eirenè-NAIR-UFSC. 

 

Confirma-se a tese de que muitos(as) haitianos(as) 

enxergam no Brasil oportunidades para continuarem seus 

estudos e adentrarem no ensino superior. Para Gomes (2017), o 

acesso à universidade é uma possibilidade de ascensão 

econômica, mas também uma inserção em uma nova posição 

simbólica, marcada por mais legitimidade e reconhecimento 
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social. Conforme aponta Souza (2018) a partir de pesquisa 

realizada em Joinville, os(as) haitianos(as) buscam continuar 

seus estudos formais e/ou ingressar em novos espaços de 

qualificação profissional. 

No entanto, são grandes as dificuldades enfrentadas 

pelos(as) imigrantes para continuarem seus estudos, visto que 

necessitam do trabalho remunerado para se manterem e, ainda, 

enviar remessas para familiares que permaneceram no Haiti. 

Eles(as) possuem como principais barreiras: (1) o 

reconhecimento de diplomas e certificados; (2) o conhecimento 

do idioma para entrar na escola; e (3) o horário das aulas 

incompatíveis com a atividade laboral desenvolvida (RIBEIRO; 

FERNANDES; MOTA SANTOS, 2019). 

Em estudo realizado em diversas cidades, Ribeiro, 

Fernandes e Mota Santos (2019) observaram que o curso 

escolhido pela maioria masculina e feminina haitiana foi o de 

língua portuguesa. Os(as) haitianos(as) almejam aprender o 

português63, mas nota-se que muitos deles(as) já dominam três 

ou quatro idiomas, sendo estes o francês (aprendido na escola), 

espanhol, inglês e creole (língua nativa do Haiti). Conforme 

Bordignon e Piovezana (2015), as aulas de português 

frequentadas pelos(as) haitianos(as) possuem alta rotatividade, 

uma vez que muitos desistem ou viajam para outros estados, 

mudam de turno de trabalho, sentem cansaço ou dificuldade de 

aquisição de aprendizagem elementar. Há também aqueles que 

consideram que já aprenderam o suficiente e deixam de 

frequentar as aulas.  

                                                
63 No CRAI/SC eram divulgadas as aulas de português gratuitas que 

ocorrem em Florianópolis e região, e são específicas para a população 

imigrante e/ou refugiada.  
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É importante destacar que muitos(as) dos(as) 

haitianos(as) empregados(as) não conseguem atuar em suas 

áreas de formação. Há uma clara dissociação entre a formação e 

a inserção laboral, o que caracteriza o(a) migrante de uma forma 

geral, e o(a) haitiano(a) em nosso país de maneira especial 

(GAIRF, 2015). Para aqueles com ensino superior ou técnico, na 

maioria dos casos, “há uma inconsistência de status na medida 

em que exercem atividades aquém das suas formações e 

experiências nos países de origem” (CAVALCANTI; 

OLIVEIRA; TONHATI, 2014, p. 15).  

 

3.3 LOCAL DE RESIDÊNCIA 

Um dos dados coletados dos homens e mulheres 

nacionais do Haiti durante o atendimento no CRAI/SC foi o 

local de residência, dado importante para a elaboração de 

políticas públicas por medir a distribuição e necessidade de 

atendimento nas diferentes regiões de Santa Catarina. Essa 

relação pode ser visualizada na Figura 4. 

Tal Figura evidencia que a maioria dos(as) imigrantes 

atendidos(as) reside em Florianópolis (54% homens, 59,2% 

mulheres) ou na região metropolitana da Grande Florianópolis: 

São José (18% homens, 17,4% mulheres), Palhoça (16,1% 

homens e 13% mulheres), Biguaçu (3,2% homens, 3,3% 

mulheres) e Santo Amaro da Imperatriz (1,7% homens, 1,7% 

mulheres). Essa predominância se deve ao fato de o CRAI/SC 

estar situado/localizado na capital catarinense. 
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Figura 4 – Local de residência de homens e mulheres 

haitianos(as). 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados CRAI/Eirenè-NAIR-UFSC. 

 

Alguns aspectos podem ser destacados dentre os dados 

observados. Um deles é que, embora haja atendimento para 

imigrantes e refugiados(as) na Faculdade Municipal da 

Palhoça64, muitos(as) haitianos(as) percorreram cerca de 22 

quilômetros para serem auxiliados pelo Centro de Referência 

em Florianópolis. Já os(as) residentes de São José percorreram 

cerca de 16 quilômetros para serem atendidos no CRAI/SC. 

Regiões como Balneário Camboriú, São João Batista e Tijucas 

representaram juntas, aproximadamente, 4% dos(as) imigrantes 

vindos(as) ao CRAI/SC, e uma pequena parcela dos(as) 

atendidos(as) não teve definido(a) seu local de residência. 

Além das cidades mencionadas na Figura 4, estiveram 

presentes no CRAI/SC mulheres haitianas de Blumenau, 

Canelinha, Itajaí e Urubici. No que se refere aos homens, estes 

                                                
64 Além de aulas de português e informática, a Faculdade Municipal 

da Palhoça tem realizado diversos atendimentos burocráticos. Para 

saber mais, está disponível em: http://fmpsc.edu.br/lefis/. Acesso em: 

20 out. 2019. 

http://fmpsc.edu.br/lefis/
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também vieram de cidades como Blumenau, São Bonifácio, 

Concórdia, Lages, Criciúma, Gaspar, Itajaí, Jaraguá do Sul, 

Joinville, Tubarão, Governador Celso Ramos, Vacaria e Jardim 

Toscano (sendo estas duas últimas cidades situadas no Rio 

Grande do Sul). Também foram atendidos(as) haitianos(as) em 

situação de rua. 

Dentre os elementos que influenciam na escolha do local 

de residência estão a indicação de amigos, a reunião familiar65 e 

as oportunidades de trabalho e de estudos (MARTIORI; 

BISSANI, 2016). A presença haitiana nos municípios brasileiros 

revela uma característica importante dessa imigração no Brasil: 

“sua circulação por diferentes espaços migratórios, ou seja, a 

expressão da migração interna como fenômeno de reprodução 

social dessa população no contexto nacional” (BAENINGER; 

PERES, 2017, p. 131). 

 

3.4 SITUAÇÃO LABORAL 

Para coleta de dados acerca da situação laboral, o cadastro 

apresentava as seguintes opções: “Trabalha”; “Não trabalha”; 

“Criança”; e “Indefinidos/Sem Resposta”. A Figura 5, a seguir, 

permite observar a respostas dos homens e mulheres 

atendidos(as) no CRAI/SC. Tanto entre os haitianos como entre 

as haitianas da amostra de pesquisa há um alto número de 

pessoas sem emprego, principalmente se comparado à taxa de 

desemprego no Brasil, que é de 11,6% segundo o IBGE (2019), e 

à taxa de desemprego de SC, que está em 5,8% (NSC, 2019; 

WEBER et al., 2019). É evidente, no entanto, a discrepância entre 

homens e mulheres, sendo as mulheres muito mais afetadas 

pela falta de oportunidades de trabalho. 

                                                
65 Reunião familiar é chamado o procedimento no qual os(as) 

familiares se juntam a outros(as) que aqui já estavam. 
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Figura 5 – A inserção de homens e mulheres haitianos(as) no 

mercado de trabalho. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados CRAI/Eirenè-NAIR-UFSC. 

 

As dificuldades de obtenção de emprego entre o gênero 

feminino se baseiam em diversos fatores, dentre os quais se 

destaca o duplo preconceito sofrido por este coletivo de 

mulheres no Brasil, tanto pela discriminação racial como pela 

de gênero. Assim, elas também enfrentam o machismo, 

impregnado na sociedade, cumulativamente com o racismo, 

arraigado na cultura. Ademais, tendo em vista a realidade 

brasileira, na qual a maioria das mulheres negras é também 

pobre, essa opressão, muitas vezes, pauta-se triplamente: de 

gênero, de raça e de classe (FREITAS, 2017). A 

interseccionalidade tende a condensar a presença de formas 

múltiplas e articuladas de opressão (BIROLI; MIGUEL, 2015).  

Outro fator é a falta de capacitação profissional que atinge 

esse contingente, devido às já mencionadas menores 

oportunidades de educação e trabalho formal para as mulheres 

no Haiti. Além da falta de empregos, as haitianas se deparam 

também com a baixa remuneração (FORTUNA; 

NASCIMENTO, 2018), e muitas enfrentam jornadas de trabalho 
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pesado cuja carga horária não é justa em relação ao salário 

(RIBEIRO; FERNANDES; MOTA SANTOS, 2019).  

Adicionalmente, o mercado de trabalho tem uma 

inclinação a se manter diferenciado segundo os papéis de 

gênero (CAVALCANTI; OLIVEIRA; TONHATI, 2014). Sendo 

assim, alguns ramos como, por exemplo, a construção civil – 

campo de trabalho considerado específico para o sexo 

masculino – empregam muitas vagas para mão de obra de 

haitianos (FORTUNA; NASCIMENTO, 2018), mas 

desconsideram as mulheres migrantes. 

Segundo Silva et al. (2019), em São Paulo, as mulheres 

haitianas ocupam predominantemente postos de cozinheiras 

em restaurantes e de faxineiras em estabelecimentos terciários. 

Elas também passaram a ocupar trabalhos informais, 

principalmente após 2015. Como afirmam Schiavini e Souza 

(2019), frequentemente o trabalho desempenhado pelas 

mulheres haitianas no Brasil é menos remunerado do que o que 

desempenhavam em seu país de origem. 

Muitas mulheres se frustram no Brasil, uma vez que 

possuíam um status social melhor no Haiti ou na República 

Dominicana, contando com empregadas domésticas em suas 

casas e levando uma vida de “gwo limena” (mulher bem-

sucedida) e de “gran fanm” (literalmente, grande mulher). No 

Brasil, por sua vez, estas mesmas mulheres vêm a ocupar postos 

de baixa remuneração, como o de empregada doméstica 

(HANDERSON; JOSEPH, 2015). No entanto, Ribeiro, 

Fernandes e Mota Santos (2019) também indicam que muitas 

imigrantes haitianas sentem que o emprego remunerado fora 

do lar lhes traz maior empoderamento, liberdade e 

autoconfiança, pois lhes permite renegociar seus papéis 

tradicionais de gênero em um novo contexto social e cultural.  
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Com relação à situação laboral dos homens haitianos, 

salientam-se alguns elementos. Primeiro, conforme Etechebere 

(2018), o de que o marcador raça é um dos mais relevantes no 

que tange ao mercado de trabalho. O racismo, portanto, 

também está amplamente presente nas relações de trabalho dos 

migrantes do sexo masculino. Uma das consequências desse 

preconceito é apontada por Ribeiro, Fernandes e Mota Santos 

(2019, p. 137): “o desrespeito na relação entre patrão e 

empregado, ou até mesmo com colegas de trabalho são queixas 

relatadas pelos imigrantes haitianos homens”.  

Esta subjugação acontece devido a dois fatores: primeiro, 

o tipo de trabalho precário66 que realizavam e, segundo, o 

tratamento degradante que recebiam dos superiores. Essa 

opressão acarreta a mudança constante de trabalho por parte 

dos haitianos, os quais visam melhores condições de trabalho e 

remunerações mais justas (RIBEIRO; FERNANDES; MOTA 

SANTOS, 2019). Ademais, a barreira linguística aparece 

também como um obstáculo para a comunicação nos ambientes 

trabalhistas, bem como para entendimento das leis que regem 

essas relações. Todos estes fatores contribuem para que os 

haitianos possuam poucas opções de escolha de trabalho, sendo 

muitos submetidos a serviços braçais, em péssimas condições 

                                                
66 Para trabalho precário se pode citar a definição de Hirata (2009) que 

cita três indicadores do trabalho precário: 1) ausência de proteção 

social e de direitos sociais, inclusive de direitos sindicais; 2) horas 

reduzidas de trabalho, que resultam em salários baixos; 3) níveis 

baixos de qualificação. Ainda, como cita Hirata (2009, p. 26), “Esses 

indicadores direcionam-se para uma marcada divisão sexual da 

precariedade, já que as mulheres são mais numerosas do que os 

homens tanto no trabalho informal quanto no trabalho em tempo 

parcial: número inferior de horas trabalhadas, níveis mais baixos na 

escala de qualificação”. 
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de trabalho, e, em alguns casos, até a condições semelhantes ao 

trabalho escravo, a fim de arcar com a própria subsistência 

(RIBEIRO; FERNANDES; MOTA SANTOS, 2019).  

 

3.5 DEMANDAS JUNTO AO CRAI/SC 

Os atendimentos realizados pelo CRAI/SC eram 

classificados por setores: proteção (documentação), integração 

(inserção ao mercado de trabalho, cursos, currículos, aula de 

português) e psicossocial (psicologia e serviço social). Abaixo, 

na Figura 6, verifica-se a demanda de atendimentos dos homens 

e mulheres da amostra de pesquisa. 

 

Figura 6 – Atendimento de homens e mulheres haitianos(as) 

por setores. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados CRAI/Eirenè-NAIR-UFSC. 

 

Observa-se na Figura 6 que a ampla maioria dos 

procedimentos foi resolvida no setor de proteção (69% para 

homens, 55% para as mulheres), o que demonstra a vasta 

demanda desse coletivo para auxílio em regularização 

migratória. Com relação à área de integração, evidencia-se que 

esta foi mais procurada pelas mulheres do que pelos homens 

para obtenção de currículos e busca por vagas de emprego, o 



Karine de Souza Silva; Jonatan Carvalho de Borba; Juliana Müller (Org.). 

 

198 

que se justifica na alta taxa de desemprego da população 

feminina avaliada – conforme verificado na Figura 5.  

Supõe-se, ainda, que a presença em maior porcentagem 

dos homens na área da proteção para regularização migratória 

demonstraria que esses indivíduos estão chegando no estado de 

Santa Catarina e na região da Grande Florianópolis em 

quantidade maior do que as mulheres. Constata-se, também, 

que as mulheres (3%) procuraram mais que os homens (1%) a 

área psicossocial. Esse dado demonstra que os homens 

haitianos buscam menos ajuda para atendimento psicológico do 

que o público feminino, ocorrendo o mesmo no campo da 

assistência social. 

Salienta-se que, além dos serviços mencionados, durante 

o atendimento no CRAI/SC os(as) imigrantes também eram 

encaminhados para órgãos como a Secretaria de Assistência 

Social, Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), 

Sistema Nacional de Emprego (SINE), Defensoria Pública da 

União (DPU), Defensoria Pública do Estado (DPE), Polícia 

Federal (PF) e Ministério da Economia, entre outros. 

A partir da identificação das peculiaridades da inserção 

dos(as) nacionais do Haiti na sociedade catarinense 

demonstrou-se, por exemplo, que as mulheres haitianas se 

encontram em situação de maior vulnerabilidade quando 

comparadas aos homens, principalmente no que se refere ao 

mercado de trabalho. As características apresentadas são 

importantes para a melhor compreensão acerca das 

necessidades dessa população.  
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4 DESAFIOS ENFRENTADOS PELOS(AS) 
HAITIANOS(AS) NO BRASIL E EM SANTA CATARINA 

Tendo sido analisada o perfil da imigração haitiana no 

estado é necessário expor as barreiras encontradas por esta 

população, principalmente aos(as) nacionais do Haiti. O 

entendimento dessas dificuldades é essencial para caracterizar 

as demandas necessárias para a integração social desse coletivo 

e estabelecer a melhor forma de atuação para atendê-las. Esses 

empecilhos são decorrentes da falta de políticas públicas e dos 

estranhamentos com a cultura, o modo de vida e o idioma. 

É importante destacar que a nova Lei de Migrações foi um 

avanço na matéria de acolhimento de imigrantes, mas ao Estado 

cabe ainda facilitar os dispositivos jurídicos que autorizam sua 

permanência em solo brasileiro, criando instrumentos 

socioculturais que promovam a inserção deles na sociedade. A 

pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 

2015) relatou que, no estado de Santa Catarina, as principais 

dificuldades de acesso a serviços e direitos pelos(as) imigrantes, 

independente da nacionalidade, são: 

 
a) dificuldades de comunicação; b) 

reconhecimento de diplomas e acesso a 

trabalho qualificado; c) acesso ao trabalho 

para mulheres; d) dificuldades na obtenção 

de documentos; e) disponibilidade de 

alojamento; f) relações de trabalho e 

respeito dos direitos trabalhistas; g) falta de 

creches; h) falta de capacitação de 

servidores públicos para trabalhar com 

imigrantes e sobre temas migratórios; i) 

falta de informação e orientação aos 

imigrantes sobre direitos e serviços (IPEA, 

2015, p. 122). 
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Esse mesmo relatório, em levantamento acerca da região 

catarinense, constatou que idioma (17,8%), trabalho (23,5%) e 

documentação (11,8%) figuram entre as maiores dificuldades 

no estado. Também a subsistência (11,8%) e as discriminações 

(11,8%) se revelam como grandes entraves, assim como a 

utilização de serviços públicos e gratuitos como saúde (8,9%), 

educação (8,9%) e creche (5,8%). Essa pesquisa do IPEA, embora 

seja do ano de 2015 – e não seja especificamente para migrantes 

haitianos(as) – reflete a realidade dos(as) imigrantes 

haitianos(as) em Santa Catarina, conforme é possível concluir a 

partir dos dados analisados no segundo tópico do capítulo. 

A língua portuguesa, portanto, é um dos grandes 

entraves para os nacionais do Haiti, principalmente para as 

mulheres, que constantemente se veem dependentes de um 

homem (marido, primo, amigo) para auxílio na tradução. 

Também o desemprego apresenta um grande problema para 

essa população, gerando grande frustração para aqueles que se 

deslocaram de seu país justamente em busca de novas 

oportunidades de trabalho. Essa decepção é agravada pela 

grande dificuldade de validação de diplomas, o que impede 

os(as) imigrantes de atuar em sua área do conhecimento. 

Ademais, a burocracia para obter os documentos necessários 

para a regularização migratória também gera aflição. A falta de 

informação acerca dos procedimentos necessários e a demora 

para emissão desses documentos coloca o(a) imigrante em um 

limbo jurídico. 

Ademais, como já comentado no tópico anterior, o 

respeito aos direitos trabalhistas dos(as) imigrantes é 

negligenciado de forma corriqueira. É comum que nacionais do 

Haiti troquem de trabalho com frequência, na busca por 

condições mais dignas e de melhores salários. Nesse sentido, 

outra demanda sempre presente é a busca de mães haitianas 
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por creche, devido à falta de vagas disponíveis. Na maioria das 

vezes, as mães haitianas ficavam em uma fila de espera, o que 

as impedia de trabalhar para colaborar com a economia 

familiar. Destaca-se que, no CRAI/SC, o setor do serviço social 

realizava as inscrições em creches e tirava as dúvidas 

pertinentes a esses casos. Atualmente, a Defensoria Pública do 

Estado (DPE) desenvolve essa atividade. 

Também os alojamentos para acolhimento de imigrantes 

recém-chegados são escassos, devido à falta de políticas 

públicas direcionadas a abrigar essa população. Uma das lutas 

vivenciadas em Florianópolis é a busca por uma casa de 

acolhida para imigrantes e refugiados, uma vez que esses, 

muitas vezes, chegam ao estado somente com a roupa do corpo 

e não possuem estabilidade financeira para se manter. Para 

muitos governantes, os recém-chegados que não possuem 

locais para se estabelecer devem buscar os albergues públicos67, 

no entanto, são necessários locais para atendimento 

especializado de imigrantes e refugiados, tendo em vista suas 

condições particulares de vulnerabilização social, tais como a 

barreira do idioma. 

Além de todos os pontos já destacados, os servidores 

públicos, em geral, não possuem capacitação para trabalhar 

com o tema migratório. São comuns episódios em que um(a) 

imigrante vá a uma instituição – como ao Ministério da 

Economia para solicitar sua carteira de trabalho, ou na Polícia 

Federal para conseguir sua residência – e saia sem obter êxito 

em decorrência de diversos obstáculos, entre eles, linguísticos. 

                                                
67 O Centro Pop oferece casas de acolhidas e albergues. Há também 

um albergue ofertado pelos Maçons em Florianópolis e há outros 

estabelecimentos que recebem mulheres em situação de violência 

doméstica. 
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É notável, nestas instituições, a ausência de pessoas que falem 

línguas estrangeiras e que sejam especializadas na área 

migratória. A falta de capacitação acarreta na falta de 

informação aos(as) migrantes acerca de procedimentos e 

serviços, bem como de orientação sobre seus próprios direitos 

no Brasil. Uma prova disso é que grande parte dos(as) 

imigrantes e refugiados(as) atendidos(as) no CRAI/SC 

desconhecia a existência de auxílios governamentais, como o 

bolsa família68. 

Há, ainda, as barreiras de sociabilidade. Os(as) 

haitianos(as) relatam sentir falta de vínculos mais profundos 

com os brasileiros e de maior integração na sociedade local 

(GAIRF, 2015). Uma das dificuldades no processo de 

sociabilização dos(as) migrantes é o preconceito racial, muito 

presente na sociedade brasileira. Ainda que seja crime 

inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão 

(BRASIL, 1988), frequentemente imigrantes haitianos(as) são 

hostilizados(as) com base na cor de sua pele. Trata-se de 

herança colonial impregnada de forma estrutural no Brasil, 

estabelecendo-se como componente fundamental nas formas de 

exploração e dominação que sofrem as pessoas negras no 

contexto nacional (BIROLI; MIGUEL, 2015). 

Como pontua Ribeiro (2018), o racismo é um sistema de 

opressão que tem por objetivo negar direitos a um grupo a 

partir de uma ideologia estabelecida. Grada Kilomba (2019) 

refere ainda que o preconceito racial é um problema estrutural 

e institucional que é experimentado pelas pessoas negras, em 

                                                
68 Durante o atendimento no CRAI/SC, o(a) migrante era 

questionado(a) se o(a) mesmo recebia algum auxílio governamental – 

como o bolsa família – e a maioria não sabia responder a esta 

pergunta. 
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que questões como intimidação e patologia individual se 

tornam normais. Silvio Almeida (2018) acrescenta que essa 

discriminação fundamentada na raça se manifesta por 

intermédio de práticas conscientes e inconscientes, que 

resultam em desvantagens ou privilégios para indivíduos. 

Embora existam políticas e leis de proteção ao(a) 

imigrante e refugiado(a) para o combate ao racismo e as 

discriminações, não é de hoje a ocorrência de inúmeras 

denúncias de violação de direitos humanos dessa população 

(GOMES, 2017). Entre os exemplos de casos de xenofobia, é que 

foi aos gritos de “Haitianos, vocês roubam nossos empregos!” 

que seis imigrantes foram baleados(as) na região central de São 

Paulo69. Outro exemplo de violência contra haitianos presente 

no estado catarinense foi a morte recente de Kerby Tinge, de 32 

anos, que foi empurrado e atropelado na BR-101, em São José, 

na Grande Florianópolis (G1 SC, 2019). Esse preconceito se 

reflete também nos dados do IBGE (2018, n.p.), que 

demonstram que, “em média, os brancos têm os maiores 

salários, sofrem menos com o desemprego e são maioria entre 

os que frequentam o ensino superior, por exemplo”. Ou seja, as 

pessoas negras têm mais dificuldade de inserção no ensino 

superior e passam por maiores obstáculos para conquistarem 

cargos de trabalho. 

Em pesquisa feita com imigrantes haitianas, Schiavini e 

Souza (2019) apontam que as mesmas relataram episódios de 

racismo sofrido em todos os lugares, até mesmo nas salas de 

aula. Além do preconceito racial, esse contingente sofre ainda 

                                                
69 Para saber mais detalhes sobre a notícia, vide Operamundi. 

Disponível em: https://operamundi.uol.com.br/politica-e-

economia/41277/seis-imigrantes-haitianos-sao-baleados-na-regiao-

central-de-sao-paulo. Acesso em: 30 out. 2019. 

https://operamundi.uol.com.br/politica-e-economia/41277/seis-imigrantes-haitianos-sao-baleados-na-regiao-central-de-sao-paulo
https://operamundi.uol.com.br/politica-e-economia/41277/seis-imigrantes-haitianos-sao-baleados-na-regiao-central-de-sao-paulo
https://operamundi.uol.com.br/politica-e-economia/41277/seis-imigrantes-haitianos-sao-baleados-na-regiao-central-de-sao-paulo
https://operamundi.uol.com.br/politica-e-economia/41277/seis-imigrantes-haitianos-sao-baleados-na-regiao-central-de-sao-paulo
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com outras discriminações, como a de gênero. E, como 

observam Moraes e Silva (2019), o racismo e o sexismo estão 

intrinsecamente ligados à opressão de classe da sociedade 

capitalista. Dessa forma, não é possível pensar as opressões de 

maneira isolada, pois elas estão interseccionadas70 e 

indissociáveis. Segundo Crenshaw (2002), a interseccionalidade 

é: 

 
Uma conceituação do problema que busca 

capturar as conseqüências estruturais e 

dinâmicas da interação entre dois ou mais 

eixos da subordinação. Ela trata 

especificamente da forma pela qual o 

racismo, o patriarcalismo, a opressão de 

classe e outros sistemas discriminatórios 

criam desigualdades básicas que 

estruturam as posições relativas de 

mulheres, raças, etnias, classes e outras 

Além disso, a interseccionalidade trata da 

forma como ações e políticas específicas 

geram opressões que fluem ao longo de tais 

eixos, constituindo aspectos dinâmicos ou 

ativos do desempoderamento” 

(CRENSHAW, 2002, p. 177). 

 

Assim, a interseccionalidade é um modo de compreender 

as consequências da interação entre formas de subordinação, 

tais como sexismo, racismo e patriarcalismo (MORAES; SILVA, 

2019). Essa sobreposição de opressões é evidente no dia a dia 

                                                
70 A “interseccionalidade” foi desenvolvida nos países anglo-

saxônicos a partir da herança do Black Feminism, desde o início dos 

anos de 1990, por Kimberlé Crenshaw e outras pesquisadoras 

inglesas, norte-americanas, canadenses e alemães (HIRATA, 2014).  
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das mulheres haitianas imigrantes no Brasil, as quais sofrem 

pela discriminação racial e também pela opressão de gênero – 

advinda tanto dos(as) nacionais como dos(as) próprios(as) 

imigrantes –, subordinações que estão atreladas, ainda, ao 

preconceito de classe. Dessa forma, analisados os desafios 

enfrentados pela população haitiana no Brasil e em Santa 

Catarina, é possível uma melhor compreensão de quais são suas 

necessidades e demandas, a fim de direcionar adequadamente 

a formulação de políticas públicas e de ações em prol desses 

coletivos.  

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar de o fenômeno migratório ser ainda marcado 

internacionalmente por traços de masculinidade, a feminização 

da migração tem, por sua vez, visibilizado a mulher migrante, 

que se tornou um agente ativo nos deslocamentos globais na 

contemporaneidade. A partir dos dados analisados, foi possível 

especificar alguns aspectos da presença haitiana na região. Com 

relação à idade, houve predominância da faixa etária adulta, o 

que demonstra que a imigração haitiana de Santa Catarina está 

majoritariamente em sua fase produtiva, possuindo, portanto, 

o potencial de colaborar com o desenvolvimento do estado. No 

entanto, para isso, é necessário que esta população tenha mais 

oportunidades de emprego. A situação laboral está entre as 

principais dificuldades que a caracterização do perfil dos(as) 

imigrantes haitianos(as) apontou. Além disso, a necessidade de 

acesso ao ensino do idioma português também é evidente, 

sobretudo, entre as haitianas.  

Além da barreira linguística e da falta de vagas de 

emprego, há ainda as condições indignas de trabalho e a 

dificuldade para validação de diplomas e, assim, exercer suas 

profissões. Perpassando todos esses aspectos, está mais um 
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obstáculo: o racismo estrutural. O preconceito racial se alia, 

ainda, à opressão de gênero, no caso das haitianas. O racismo e 

o sexismo, muitas vezes atrelados também à discriminação de 

classe, fazem com que a situação de vulnerabilização, seja 

agravada.  

A partir destas análises, notou-se que há o aumento na 

situação de vulnerabilidade de uma população que já sofre com 

inúmeras barreiras e obstáculos inerentes às condições de 

mobilidade internacional. Conclui-se que este trabalho 

pretendeu construir conhecimento local acerca da região de 

Santa Catarina que, além de colaborar com a produção 

acadêmica global acerca de migrações internacionais, contribua 

para o desenvolvimento de uma política migratória suficiente 

no estado. A partir da análise dos maiores obstáculos 

enfrentados pelos(as) haitianos(as), entende-se necessária a 

implementação de políticas públicas adequadas, sensíveis às 

questões de raça e gênero, e que acolham as demandas 

específicas destes(as) migrantes, proporcionando assim uma 

facilitação no seu processo de integração.  

 

REFERÊNCIAS 

 
ALMEIDA, Silvio de. O que é racismo estrutural? Belo Horizonte: 

Grupo Editorial Letramento, 2018. 

ARAÚJO, Adriano Alves de Aquino. Limitações e Estratégias de 

Ação Feminina na Sociedade Haitiana: Categorias de Articulação/ 

Interseccionalidades. Agenda Social, Nova Friburgo, v. 9, n. 2, p. 19-

28, jan. 2015.  

BAENINGER, Rosana; PERES, Roberta. Migração de Crise: a 

migração haitiana para o Brasil. Revista Brasileira de Estudos de 

População, Belo Horizonte, v. 34, n. 1, p. 119-143, jan./abr. 2017. 



Pessoas, travessias e encontros: dinâmicas atuais da migração sul-sul em Santa Catarina 

207 

BORDIGNON, Sandra de Avila Farias; PIOVEZANA, Leonel. 

Inserção social e escolar dos haitianos em Santa Catarina. 2015. 

Disponível em: http://www.necso.ufrj.br/vi_esocite_br-

tecsoc/gts/1440717125_ARQUIVO_INSERCAOSOCIALEESCOLARD

OSHAITIANOSEMSANTACATARINA.pdf. Acesso em: 15 set. 2019. 

BRASIL, Congresso Nacional do. Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988. Brasília, 1988.  

BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologis e Inovações. Recursos 

Humanos - Indicadores sobre o mercado de trabalho. Disponível em: 

https://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/indicadores/detalhe/Recur

sos_Humanos/RH_3.7.1.html. Acesso em: 20 set. 2019. 

CAVALCANTI, Leonardo; OLIVEIRA, Antonio Tadeu; TONHATI, 

Tânia (Org.). A Inserção dos Imigrantes no Mercado de Trabalho 

Brasileiro. Brasília: Cadernos do Observatório das Migrações 

Internacionais, 2014. Disponível em: 

https://oestrangeirodotorg.files.wordpress.com/2014/11/relatorio-

parcial-a-inserc3a7ao-dos-imigrantes-no-mercado-de-trabalho-

brasileiro.pdf. Acesso em: 27 jul. 2017. 

CRENSHAW, Kimberle. Documento para o Encontro de 

Especialistas em Aspectos da Discriminação Racial Relativos ao 

Gênero. Revista Estudos Feministas, v. 10, n. 1, p. 171-188, 2002. 

ETECHEBERE, Rafaela Gava. Cotidiano na Diaspora: Uma 

etnografia sobre haitianas na cidade de Santa Barbara d’Oeste, 

interior de São Paulo. 2018. 119f. Dissertação (Mestrado em 

Antropologia Social) – Programa de Pós-Graduação em 

Antropologia Social, Universidade Estadual de Campinas Instituto 

de Filosofia e Ciências Humanas, Campinas, 2018. 

FORTUNA, Sandra Lourenço de Andrade; NASCIMENTO, Silmara 

Aparecida do. Mulher, negra e estrangeira: um estudo sobre as 

mulheres haitianas no Brasil. In: ENCONTRO NACIONAL DE 

PESQUISADORAS/ES EM SERVIÇO SOCIAL, 16., 2018, Vitória. 

Anais [...]. Vitória: UFES, 2018.  

http://www.necso.ufrj.br/vi_esocite_br-tecsoc/gts/1440717125_ARQUIVO_INSERCAOSOCIALEESCOLARDOSHAITIANOSEMSANTACATARINA.pdf
http://www.necso.ufrj.br/vi_esocite_br-tecsoc/gts/1440717125_ARQUIVO_INSERCAOSOCIALEESCOLARDOSHAITIANOSEMSANTACATARINA.pdf
http://www.necso.ufrj.br/vi_esocite_br-tecsoc/gts/1440717125_ARQUIVO_INSERCAOSOCIALEESCOLARDOSHAITIANOSEMSANTACATARINA.pdf
https://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/indicadores/detalhe/Recursos_Humanos/RH_3.7.1.html
https://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/indicadores/detalhe/Recursos_Humanos/RH_3.7.1.html
https://oestrangeirodotorg.files.wordpress.com/2014/11/relatorio-parcial-a-inserc3a7ao-dos-imigrantes-no-mercado-de-trabalho-brasileiro.pdf
https://oestrangeirodotorg.files.wordpress.com/2014/11/relatorio-parcial-a-inserc3a7ao-dos-imigrantes-no-mercado-de-trabalho-brasileiro.pdf
https://oestrangeirodotorg.files.wordpress.com/2014/11/relatorio-parcial-a-inserc3a7ao-dos-imigrantes-no-mercado-de-trabalho-brasileiro.pdf


Karine de Souza Silva; Jonatan Carvalho de Borba; Juliana Müller (Org.). 

 

208 

FREITAS, Larissa Viegas de Mello. Feminismos, exclusão e 

branquitude na era da internet: uma análise das publicações do 

blogueiras negras. In: SEMINÁRIO INTERNACIONAL FAZENDO 

GÊNERO, 11., WOMEN’S WORLDS CONGRESS, 13., 2017, 

Florianópolis. Anais [...]. Florianópolis: UFSC, 2018.  

G1 SC. Polícia investiga morte de haitiano atropelado após ser 

empurrado para a BR-101 em SC. 2019. Disponível em: 

https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2019/06/07/policia-

investiga-morte-de-haitiano-atropelado-apos-ser-empurrado-para-a-

br-101-em-sc.ghtml. Acesso em: 20 out. 2019. 

GAIRF. Novos Imigrantes e Refugiados na Região da Grande 

Florianópolis: observações preliminares sobre suas experiências e 

demandas. S.l., 2015. Disponível em: 

https://imigrafloripa.files.wordpress.com/2015/08/relatc3b3rio-gairf-

versao-publicar-ult.pdf. Acesso em: 10 set. 2019. 

GOMES, Marcela Andrade. Os impactos subjetivos dos fluxos 

migratórios: os haitianos em Florianópolis (SC). Psicologia & 

Sociedade, [s.l.], v. 29, p. 1-11, 7 dez. 2017.  

HANDERSON, Joseph. JOSEPH, Rose Myrlie. As Relações de 

Gênero, de Classe e de Raça: mulheres migrantes haitianas na França 

e no Brasil. Revista de Estudos e pesquisas sobre as Américas, 

Brasília, v. 9, n. 2, 2015.  

HIRATA, Helena. A precarização e a divisão internacional e sexual 

do trabalho. Sociologias, Porto Alegre, n. 21, p. 24-41, jan./jun. 2009.  

HIRATA, Helena. Gênero, classe e raça: Interseccionalidade e 

consubstancialidade das relações sociais. Tempo social: revista de 

sociologia da USP, São Paulo, v. 26, n. 1, p. 61-73, 2014. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). 

Desemprego fica em 11,6% e subutilização tem queda no tri 

encerrado em outubro. 2019. Disponível em: 

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-

https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2019/06/07/policia-investiga-morte-de-haitiano-atropelado-apos-ser-empurrado-para-a-br-101-em-sc.ghtml
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2019/06/07/policia-investiga-morte-de-haitiano-atropelado-apos-ser-empurrado-para-a-br-101-em-sc.ghtml
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2019/06/07/policia-investiga-morte-de-haitiano-atropelado-apos-ser-empurrado-para-a-br-101-em-sc.ghtml
https://imigrafloripa.files.wordpress.com/2015/08/relatc3b3rio-gairf-versao-publicar-ult.pdf
https://imigrafloripa.files.wordpress.com/2015/08/relatc3b3rio-gairf-versao-publicar-ult.pdf
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/26122-desemprego-fica-em-11-6-e-subutilizacao-tem-queda-no-tri-encerrado-em-outubro


Pessoas, travessias e encontros: dinâmicas atuais da migração sul-sul em Santa Catarina 

209 

de-noticias/noticias/26122-desemprego-fica-em-11-6-e-subutilizacao-

tem-queda-no-tri-encerrado-em-outubro. Acesso em: 29 nov. 2019. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). 

IBGE mostra as cores da desigualdade. 2018. Disponível em: 

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-

de-noticias/noticias/21206-ibge-mostra-as-cores-da-desigualdade. 

Acesso em: 10 ago. 2019. 

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA). 

Migrantes, apátridas e refugiados: subsídios para o aperfeiçoamento 

de acesso a serviços, direitos e políticas públicas no Brasil. 2015. 

Disponível em: http://pensando.mj.gov.br/wp-

content/uploads/2015/12/PoD_57_Liliana_web3.pdf. Acesso em: 22 

out. 2019. 

KILOMBA, Grada. Memórias de Plantação. Rio de Janeiro: Cobogó, 

2019. 

MARINUCCI, Roberto. Feminization of migration? Remhu: Revista 

Interdisciplinar da Mobilidade Humana, Brasília, v. 15, n. 29, p. 5-22, 

set. 2007.  

MARTIORI, Taciane; BISSANI, Niloar. Perfil dos trabalhadores 

haitianos em uma agroindustria do município de chapecó/sc. Revista 

Tecnológica, [s.l.], v. 4, n. 1, p. 215 - 229, maio. 2016.  

MEJÍA, Margarita Rosa Gaviria; CAZAROTTO, Rosmari Terezinha. 

As mulheres imigrantes na família transnacional haitiana no Brasil. 

In: SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL, 8., Santa Cruz do Sul. Anais [...]. Santa Cruz do Sul: 

UNISC, 2017. p. [1-22]. 

MORAES, Eunice Lea de; SILVA, Lucia Isabel Conceição da. 

Feminismo Negro e a Interseccionalidade de Gênero, Raça e Classe. 

Cadernos de Estudos Sociais e Políticos, Rio de Janeiro, v. 7, n. 13, 

p. 58-75, ago. 2019. 

MOREIRA, Vitória Sacramento. Migrações Femininas e a Nova Lei 

de Migrações: uma análise sobre a ausência da perspectiva de gênero 

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/26122-desemprego-fica-em-11-6-e-subutilizacao-tem-queda-no-tri-encerrado-em-outubro
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/26122-desemprego-fica-em-11-6-e-subutilizacao-tem-queda-no-tri-encerrado-em-outubro
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/21206-ibge-mostra-as-cores-da-desigualdade
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/21206-ibge-mostra-as-cores-da-desigualdade
http://pensando.mj.gov.br/wp-content/uploads/2015/12/PoD_57_Liliana_web3.pdf
http://pensando.mj.gov.br/wp-content/uploads/2015/12/PoD_57_Liliana_web3.pdf


Karine de Souza Silva; Jonatan Carvalho de Borba; Juliana Müller (Org.). 

 

210 

na nova lei. Cadernos de Gênero e Diversidade, Salvador, v. 4, n. 4, 

p. 50-67, out./dez. 2018.  

PEREIRA, Moacir. Santa Catarina tem a menor taxa de desemprego 

do Brasil. Florianópolis: NSC total, 2019. Disponível em: 

https://www.nsctotal.com.br/colunistas/moacir-pereira/santa-

catarina-tem-a-menor-taxa-de-desemprego-do-brasil. Acesso em: 1 

nov. 2019. 

OPERAMUNDI. Seis imigrantes haitianos são baleados na região 

central de São Paulo. Disponível em: 

https://operamundi.uol.com.br/politica-e-economia/41277/seis-

imigrantes-haitianos-sao-baleados-na-regiao-central-de-sao-paulo. 

Acesso em: 30 out. 2019. 

RIBEIRO, Carolina; FERNANDES, Duval; MOTA SANTOS, 

Carolina. Inserção no mercado de trabalho brasileiro por haitianos: 

uma perspectiva de gênero. Revista Latino Americana de Geografia 

e Gênero, Ponta Grossa, v. 10, n. 1, p. 126145, 2019.  

RIBEIRO, Djamila. Quem tem medo do feminismo negro? São 

Paulo: Companhia das Letras, 2018.  

ROSA, Renata de Melo. Xenofobização da mulher negra migrante 

no processo de construção do feminino em emigração: a migração 

feminina haitiana em Santo Domingo. REMHU - Revista 

Interdisciplinar de Mobilidade Humana, [s.l.], v. 15, n. 29, p. 71-85, 

2007.  

SCHIAVINI, Karina; SOUZA, Angela Maria de. As experiências 

diaspóricas de mulheres haitianas estudantes da Universidade 

Federal da Integração Latino-Americana. Revista Extraprensa, São 

Paulo, v. 12, n. 2, p.48-67, jan./jun. 2019.  

SILVA, Camila Rodrigues da; et al. Novos olhares para migração de 

mulheres: haitianas, angolanas, venezuelanas e bolivianas na cidade 

de São Paulo – SP. In: ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDOS 

POPULACIONAIS, 21., 2018, Poços de Caldas. Anais [...]. Poços de 

Caldas: ABEP, 2018.  

https://www.nsctotal.com.br/colunistas/moacir-pereira/santa-catarina-tem-a-menor-taxa-de-desemprego-do-brasil
https://www.nsctotal.com.br/colunistas/moacir-pereira/santa-catarina-tem-a-menor-taxa-de-desemprego-do-brasil
https://operamundi.uol.com.br/politica-e-economia/41277/seis-imigrantes-haitianos-sao-baleados-na-regiao-central-de-sao-paulo
https://operamundi.uol.com.br/politica-e-economia/41277/seis-imigrantes-haitianos-sao-baleados-na-regiao-central-de-sao-paulo


Pessoas, travessias e encontros: dinâmicas atuais da migração sul-sul em Santa Catarina 

211 

SOUZA, Sirlei de. Imigração haitiana em Joinville (SC): os desafios 

da educação no processo de inclusão. In: CONGRESSO BRASILEIRO 

DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO, 41., 2018, Joinville. Anais [...]. 

Joinville: UNIVILLE, 2018.  

SOUZA, Sirlei de; BOING, Eliziane Meurer. A imigração haitiana em 

Joinville (SC) e as estratégias de inserção em busca da cidadania. In: 

CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO, 

40., 2017, Curitiba. Anais [...]. Curitiba: Universidade Positivo, 2017.  

UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME. Human 

Development Indices and Indicators: 2018 Statistical Update. New 

York: UNDP, 2018.  

WEBER, João Luis Almeida; et al. Imigração Haitiana no Rio Grande 

do Sul: Aspectos Psicossociais, Aculturação, Preconceito e Qualidade 

de Vida. Psico-usf, Bragança Paulista, v. 24, n. 1, p. 173-185, jan./mar. 

2019.  

ZLOTNIK, Hania. The global dimensions of female migration, 

Migration Policy Institute, mar. 2003. Disponível em: 

https://www.migrationpolicy.org/article/global-dimensions-female-

migration. Acesso em: 22 out. 2019. 

  

https://www.migrationpolicy.org/article/global-dimensions-female-migration
https://www.migrationpolicy.org/article/global-dimensions-female-migration


Karine de Souza Silva; Jonatan Carvalho de Borba; Juliana Müller (Org.). 

 

212 

 

  



Pessoas, travessias e encontros: dinâmicas atuais da migração sul-sul em Santa Catarina 

213 

A IMIGRAÇÃO HAITIANA EM 
FLORIANÓPOLIS E O ACESSO AO MERCADO 

LABORAL 
 

Karine de Souza Silva 

Ana Elisa Bini 
 

1 INTRODUÇÃO71 
A migração Sul-Sul é uma realidade incontestável no 

campo da mobilidade humana. Nos últimos 15 anos os 

deslocamentos neste eixo têm superado a antiga rota Sul-Norte. 

Neste contexto, o Brasil, em especial a região Sul, tem se 

configurado nos últimos 10 anos como um importante polo de 

atração para imigrantes de países periféricos que procuram 

majoritariamente oportunidades de incorporação no mercado 

de trabalho. 

A migração Sul-Sul é protagonizada, sobretudo, por 

pessoas racializadas como não-brancas. O Brasil, no entanto, 

tem um longo histórico de normas e políticas restritivas à 

imigração desses corpos (SILVA, 2020). Esses novos fluxos 

chegaram no país ainda sob a égide do Estatuto de Estangeiro 

que foi aprovado na década de 1980, ainda no contexto da 

ditadura militar. Este marco regulatório, sob o pretexto de 

proteger a segurança nacional e o trabalhador brasileiro, impôs 

notadas barreiras à regularização de imigrantes, sobretudo, 

daqueles/as originários/as de países do hemisfério Sul. Mesmo 

não condizente com a Constituição de 1988, o Estatuto vigorou 

até 2017, quando foi substituído pela nova Lei da Migração. 

Apesar de considerar a migração como um direito humano, a 

                                                
71 Esta pesquisa foi realizada com o apoio do CNPq por meio de bolsa 

de IC. 
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Lei n.º 13.445 ainda não tem sido aplicada integralmente, por 

diversas razões, o que torna o sonho de inserção laboral de 

muitos imigrantes uma realidade distante (DPU, OIM, 2020). 

Neste contexto, a militância de coletivos de imigrantes e 

de atores da sociedade de acolhida desempenha um papel 

muito relevante na conquista de direitos previstos na norma. 

Entre os principais atores dedicados ao acolhimento de 

imigrantes em Santa Catarina, destaca-se o Eirenè – Centro de 

Pesquisas e Práticas Decoloniais e Pós-Coloniais da 

Universidade Federal de Santa Catarina que, desde 2014, 

desenvolve ações de Extensão por meio do seu Núcleo de Apoio 

a Imigrantes e Refugiados (Eirenè/NAIR). Desde a abertura do 

Centro de Referência no Acolhimento a Imigrantes e 

Refugiados (CRAI) em 2018, os atendimentos a imigrantes e 

refugiados/as foram realizados em parceria com o Eirenè/NAIR 

(CASTELAN; SILVA, 2019). As atividades do CRAI foram o 

resultado de várias ações de advocacy patrocinadas por 

entidades não governamentais e governamentais, a exemplo da 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), e por coletivos 

de imigrantes. Localizado no Centro de Florianópolis, o CRAI 

foi responsável pelo auxílio e atendimento diário de imigrantes 

e refugiados/as durante o período de fevereiro de 2018 até 

setembro de 2019 (CASTELAN; SILVA, 2019). Os dados 

coletados pela entidade em parceria com o Eirenè/NAIR 

durante esse período são extremamente importantes para uma 

compreensão do perfil e das demandas das pessoas atendidas 

e, em última instância, são fundamentais à elaboração de 

políticas públicas específicas para a região. 

O objetivo deste capítulo é apresentar o perfil dos/as 

imigrantes haitianos/as atendidos/as pelo CRAI em parceria 

com o Eirenè-NAIR/UFSC, com atenção especial à inserção 

desses coletivos no mercado de trabalho local. A partir das 
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informações coletadas, foi possível identificar o grau de 

escolaridade, a faixa etária, o gênero, o nível de escolaridade, a 

situação laboral e as principais demandas. Estas informações 

são de grande valia para compor um retrato da população 

descrita e, sobretudo, produzem subsídios para a formulação 

de políticas públicas estaduais e municipais que priorizem a 

integração laboral desses grupos. Observa-se que durante a sua 

existência, o CRAI desenvolveu ações concretas e efetivas de 

integração laboral, que podem ser verificadas no capítulo 

destinado ao tema neste livro. Desta forma, este estudo não 

ingressará nesta especificidade do tema. 

Por meio de uma pesquisa quantitativa, torna-se possível 

a análise dos dados, relacionando-os aos possíveis obstáculos 

na empregabilidade haitiana. Os dados foram coletados no 

cadastro eletrônico preenchido pelos funcionários do CRAI e 

pelos extensionistas do Eirenè durante os atendimentos. 

Em relação à nacionalidade haitiana, observou-se, a partir 

da contabilização dos dados totais do CRAI – fevereiro de 2018 

até setembro de 2019 –, o total de 10.048 atendimentos a 3.220 

nacionais do Haiti. No entanto, o CRAI foi encerrado em 

setembro de 2019, não completando dois anos de 

funcionamento. Portanto, para a presente pesquisa, há uma 

delimitação temporal de um ano, de abril de 2018 a abril de 

2019, visando uma análise mais precisa. Neste período, o CRAI 

obteve o total de 8.141 atendimentos, contabilizando 2.586 

haitianos e haitianas, com a média de retorno 3,1 por pessoa. 

Isto é, observou-se 8.141 demandas, que foram reagrupadas em 

18 categorias, incluindo-se nestas os dados não declarados. 

Após a remoção dos perfis repetidos, para que cada pessoa 

fosse contabilizada apenas uma vez, analisou-se a faixa etária, 

o gênero, a situação laboral e a escolaridade dos 2.586 haitianos 

e haitianas. 
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Justifica-se a escolha da nacionalidade haitiana para este 

estudo, uma vez que a partir de 2010, o Brasil foi destino de 

muitos haitianos e haitianas, e Santa Catarina (SC), neste 

contexto, tornou-se um destino atrativo para esses contingentes 

que buscam melhores condições de vida (MAGALHÃES, 2017). 

Ademais, defende-se aqui a importância da existência de uma 

política pública como o CRAI na inserção social e econômica 

dos haitianos e haitianas em Florianópolis e região. 

 

2 A MIGRAÇÃO HAITIANA EM SANTA CATARINA 
O Sul do Brasil é, cada vez mais, uma região atrativa para 

imigrantes e refugiados. Os três estados possuem um 

considerável índice de desenvolvimento e de incorporação no 

mercado de trabalho, assim como uma qualidade de vida alta 

em comparação aos outros estados do país (SILVA; SILVA, 

2018). Florianópolis, neste contexto, tornou-se casa para muitos 

imigrantes e refugiados/as. Muitos/as haitianos/as chegaram 

em Santa Catarina por meio do recrutamento de empresas 

catarinenses que buscavam estes coletivos no Acre, e pelo 

incentivo de compatriotas já assentados aqui que concediam 

apoio na chegada. 

No início, quando chegavam em Florianópolis, as pessoas 

do Haiti, normalmente, procuravam apoio da 

Pastoral/Eirenè/UFSC para promoção de sua regularização 

migratória. Naquela época, ainda estava em vigor o Estatuto do 

Estangeiro. As condições de acolhida em Florianópolis 

mudaram com a abertura do CRAI em 2018 e a aprovação da 

nova Lei de Migração (13.445). O CRAI resultou de convênio 

entre a Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e 

Habitação e a Ação Social Arquidiocesana (ASA), e atuava 

principalmente “em quatro eixos: proteção, integração, 

psicologia e serviço social”. Muito além de ser um centro de 
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encontro e socialização, o CRAI se tornou também uma 

comunidade (SIMPÓSIO, 2019). Entretanto, o fechamento do 

CRAI em setembro de 2019 por decisão do governo estadual, 

significa um retrocesso em matéria de aplicação da Lei Nacional 

de Migração.  

Não obstante, cabe citar a importância de algumas das 

entidades que compõem a rede de apoio da grande 

Florianópolis: O Grupo de Apoio a Imigrantes e Refugiados em 

Florianópolis (GAIRF), o Grupo de Trabalho de Apoio aos 

Imigrantes e Refugiados da Assembleia Legislativa de Santa 

Catarina (GTI – ALESC), a Pastoral do Imigrante, a Defensoria 

Pública da União e a Círculos de Hospitalidade, entre outros, 

são referências quando o assunto é acolhimento e proteção 

(SIMPÓSIO, 2019; SILVA; SILVA, 2018). 

A UFSC também tem atuado diretamente nas questões de 

imigração e refúgio, tanto na pesquisa e ensino sobre o tema, 

como na extensão desde 2014. O projeto de extensão do Eirenè, 

o NAIR – Núcleo de Apoio a Imigrantes e refugiados – 

dessempenhou um papel essencial nos atendimentos da 

Pastoral do Imigrante, do CRAI e, atualmente, da Defensoria 

Pública da União. Estes atores, junto a outros setores 

progressistas, têm tomado a liderança nas demandas para 

construção de políticas públicas de integração aos imigrantes e 

refugiados, devido à omissão dos poderes públicos estaduais e 

municipais (SILVA; MULLER; SILVEIRA, 2018). 

No que concerne sua importância, o CRAI recebeu 

durante todo seu funcionamento (fevereiro de 2018 até 

setembro de 2019) 13.303 demandas de todas as nacionalidades, 

com 5.924 pessoas atendidas. A nacionalidade haitiana 

representa 10.048 dessas demandas e 3.320 destas pessoas, ou 

seja, 75% das demandas realizadas e 56% das pessoas 

atendidas. 
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Já no período analisado (abril de 2018 a abril 2019), o 

CRAI recepcionou 10.712 demandas, acolhendo 3.863 pessoas. 

Destes, 8.141 foram demandas feitas por haitianos(as), 

representando 2.586 pessoas. Ou seja, de abril de 2018 a abril de 

2019, 75,99% das demandas do CRAI foram feitas pela 

nacionalidade haitiana e 66,94% de todas as pessoas atendidas 

foram haitianos(as). Os/as extensionistas do Eirenè notaram nos 

atendimentos da Pastoral do Imigrante o aumento marcante da 

nacionalidade haitiana, principalmente a partir de 2016 (SILVA; 

SILVA, 2018). Portanto, percebe-se a importância desse 

contingente para subsidiar os argumentos da militância sobre a 

necessidade de abertura, como também em todo o 

funcionamento do CRAI. 

Torna-se evidente também, ao considerar a alta procura e 

os procedimentos realizados, a importância do CRAI como 

política pública e seu papel de inclusão da população haitiana 

na capital catarinense. Nas atas do GTI da ALESC analisadas, 

de março de 2016 a novembro de 2018, vê-se que haitianos/as e 

representantes de redes locais trabalharam juntos na luta pela 

abertura e pela manutenção de um Centro de Atendimento aos 

Imigrantes em Florianópolis. Nas reuniões, destacou-se mais de 

uma vez o aumento do fluxo de haitianos(as) na região e a 

urgente necessidade da garantia de seus direitos. Isto é, tanto o 

CRAI foi importante para o acolhimento e para o acesso a 

direitos da comunidade haitiana, como esta também foi 

essencial para sua abertura do Centro. 

Na sequência estão apresentados as figuras contendo 

informações que revelam o perfil e as demandas desse/as 

imigrantes. Esses elementos são, em última instância, relevantes 

para a elaboração de políticas públicas. Os dados do cadastro 

eletrônico coletados pelo CRAI/Eirenè-NAIR-UFSC mostram a 

faixa etária, o gênero e a escolaridade e, por fim, a relação entre 
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a porcentagem de trabalhadores empregados e as maiores 

demandas. Estas informações são de grande valia para compor 

um perfil laboral da população descrita. 

A Figura 1 expressa a faixa etária dos haitianos e haitianas 

no período analisado. O intervalo de idade adotado tem base na 

classificação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). Observa-se que a grande maioria dos/as assistidos/as é 

composta por adultos (de 25 a 64 anos), sendo 80% do total ou 

2.073 pessoas. Em seguida, encontram-se os jovens (de 15 a 24 

anos), representando 15% (396 pessoas). As crianças (até 14 

anos) são apenas 4% (94 pessoas) do total. Percebe-se que a 

quantidade de idosos (mais de 65 anos) corresponde a 0%, 

sendo menor que a porcentagem de dados de não declarados, 

1%.  

 

Figura 1 – Faixa etária dos nacionais haitianos e haitianas 

atendidos no CRAI. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados CRAI/Eirenè-NAIR-UFSC. 
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Ao somar as porcentagens, unindo os jovens e os adultos 

– considerando, portanto, dos 15 aos 64 anos – percebe-se que a 

idade trabalhista representa 95% da nacionalidade haitiana 

atendida no CRAI. Em consonância, os haitianos e haitianas que 

migraram para o Brasil no período de 2010-2017, considerando 

também a delimitação etária de 15 a 64 anos (OLIVEIRA, 2018), 

representavam 94,88% do total. Segundo as Nações Unidas, os 

imigrantes mais jovens são a maioria nos países do Sul 

(UNITED NATIONS, 2019). Este fato fica evidente quando 

contextualizado à faixa etária de haitianos(as) atendidos no 

CRAI, como também àqueles que migraram para o Brasil como 

um todo. 

No que concerne as análises de gênero72 da nacionalidade 

haitiana, a Figura 2 expressa o total de 1.023 mulheres, 

representando 40% das pessoas. Já o masculino compõe 60%, 

1.549 homens. A porcentagem não declarada ou de outros 

gêneros é quase nula, contabilizando 14 pessoas. Cabe ainda 

ressaltar que a verificação do gênero não foi feita através da 

autopercepção dos/as trabalhadores/as de CRAI e dos/as 

extensionistas do Eirenè. O gênero era compreendido a partir 

da verificação dos documentos das pessoas atendidas. Desta 

forma, entende-se que os dados dos não declarados ou outros 

(14 pessoas) se devem aos erros durante o atendimento e não à 

decisão de imigrantes de não identificarem o gênero. 

  

                                                
72 Salienta-se que, uma vez que a coleta de dados com relação ao 

gênero dos imigrantes se deu a partir da verificação de documentos 

de identidade, reconhece-se a limitação desta pesquisa em não 

representar outras diversas formas de expressão de identidade de 

gênero tendo em vista que a mesma utiliza informações baseadas em 

um sistema binário homem/mulher e sem distinção entre sexo 

biológico e identidade de gênero. 
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Figura 2 – Gênero dos nacionais haitianos atendidos no CRAI. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados CRAI/Eirenè-NAIR-UFSC. 

 

As mulheres representavam apenas 42,4% dos migrantes 

provenientes do Haiti para o mundo, no ano de 2015 (IOM, 

2020), sendo, portanto, similar aos dados de gênero coletados 

no cadastro eletrônico do CRAI. O número de mulheres 

haitianas que imigraram para o Brasil no período de 2010-2017 

é ainda menor, 32,2% (SINCRE, 2018, cálculo nosso). Diferindo 

das mulheres migrantes no Norte, as mulheres migrantes no Sul 

se encontram em menor quantidade dos que os homens 

migrantes. No ano de 2019, o número de mulheres migrantes 

da América Latina e do Caribe no mundo ainda estavam abaixo 

de 50% (UNITED NATIONS, 2019). Na imigração que chega no 

Brasil, por exemplo, o predomínio de pessoas do gênero 

masculino também é uma característica marcante (OLIVEIRA, 

2018), assim como no contexto de Florianópolis e região. 

A análise do nível de escolaridade dos haitianos e 

haitianas também possui limitações (Figura 3). A difícil precisão 

se deve a possíveis dificuldades linguísticas, tanto da pessoa 

que anotou os dados, quanto do/a imigrante que os informou. 
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Outro fator limitante é a difícil comparação dos sistemas de 

ensino do Brasil e do Haiti. Ademais, destaca-se que não foi 

demandado a comprovação do grau de escolaridade declarado. 

 

Figura 3 – Escolaridade dos nacionais haitianos e haitianas 

atendidos no CRAI. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados CRAI/Eirenè-NAIR-UFSC. 

 

A porcentagem referente ao Ensino Médio completo é de 

28%, não havendo diferença significativa da porcentagem de 

Ensino Médio incompleto, com totalidade de 33%. Já 14% dos 

haitianos(as) possuem Ensino Fundamental incompleto e 10% 

Ensino Fundamental completo. Assim como o Ensino Médio, os 

dados de Ensino Fundamental se assemelham. Ainda assim, a 

porcentagem em ambos é maior para o Ensino incompleto. 

Assim como Ensino Superior completo, a porcentagem de 

Ensino Superior incompleto é de 5%. Cerca de 2% dos 

haitianos(as) não declararam seu grau de escolaridade, e 2% 
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estão na categoria “não alfabetizado”73. Do total, 1% declarou 

cursar Ensino Técnico. 

Cabe destacar a importância da acessibilidade linguística 

para o acolhimento e, consequentemente, para o ingresso 

escolar e no mercado laboral. Neste sentido, as entidades 

educacionais têm um papel fundamental, como por exemplo a 

UFSC que promove o Projeto de Extensão “Português como 

língua de acolhimento” (PLAM-UFSC) (CASTELAN; SILVA, 

2019). O não conhecimento do idioma é uma barreira na 

inclusão da população haitiana no ensino brasileiro (SÁ; SILVA, 

2016). 

No Brasil, no geral, os imigrantes possuem extrema 

dificuldade na revalidação e reconhecimento de documentos e 

diplomas, devido aos processos demasiadamente 

burocratizados (GIROTO; PAULA, 2020; LAPA et al., 2019). 

Os/as haitianos/as atendidos/as no CRAI, por exemplo, 

possuíam obstáculo “em relação ao diploma, que, por ter sido 

emitido em seu país natal, muitas vezes não é considerado uma 

validação necessária para exercer a profissão no Brasil”, de 

acordo com Luciano da Silva Filho, coordenador da entidade, 

em relato ao Diário do Alto Vale (2018). Esta dificuldade se 

intensifica também por conta das barreiras para a tradução dos 

documentos (GIROTO; PAULA, 2020), tornando ainda mais 

difícil a continuidade dos estudos e o ingresso no mercado de 

trabalho brasileiro. 

Mas, mesmo com os diplomas de alto nível validados no 

Brasil e com alta qualificação profissional, os/as haitianos/as se 

deparam com diversas dificuldades de contratação 

correspondente ao seu real nível de formação (SILVA; SILVA, 

                                                
73 Ao realizar o cadastro de bebês, os valores de default correspondiam 

a “não alfabetizado” ou deixar em branco, isto é, “não declarado”. 
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2018). O Programa Emergencial em Educação Superior Pró-

Haiti–Graduação74, por exemplo, foi, no ano de 2010, uma 

iniciativa relevante dos governos progressistas. No entanto, a 

falta de políticas públicas de inclusão específica para estes 

imigrantes, todos/as negros/as, dificulta extremamente a 

integração e potencializa atos de preconceito em ambientes 

majoritariamente brancos, tais como as universidades 

brasileiras (BIZON; DANGUIÓ, 2018). 

As dificuldades vividas pelos haitianos(as) egressos desse 

programa se estendem a outros campos da vida neste país, ao 

passo que o racismo – nas palavras de Seguy (2015a, p. 522) – 

“com o qual se deparam [os haitianos e haitianas] no “país de 

todos” que é o Brasil é, para dizer o mínimo, espantoso”. O 

racismo mostra claramente a continuidade do padrão de poder 

colonial no Brasil (QUIJANO, 2005). Em Santa Catarina, por 

exemplo, obteve um aumento de 211,2 nos registros de injúria 

racial do ano de 2017 para 2018 (FÓRUM BRASILEIRO DE 

SEGURANÇA PÚBLICA – FBSP, 2019).  

Portanto, as barreiras impostas pelo idioma, a 

burocratização intensiva do estado brasileiro na validação de 

documentos e o preconceito racial nos espaços ocupados em 

grande maioria pelos brancos torna a inclusão dos/as 

haitianos/as no ensino e no mercado de trabalho brasileiros um 

desafio. Cabe, neste contexto, reforçar a necessidade de 

políticas públicas visando a aplicabilidade da Lei de Migração 

de 2017. 

A Figura 4 exibe que 738 dos haitianos e haitianas (28%) 

possuíam emprego no período em apreço. Os que se encontram 

                                                
74 Programa que concedeu “bolsas de estudos a estudantes das 

instituições de ensino superior de Porto Príncipe em Instituições de 

Ensino Superior brasileiras (IES)” (BIZON; DANGUIÓ, 2018). 



Pessoas, travessias e encontros: dinâmicas atuais da migração sul-sul em Santa Catarina 

225 

na categoria “Não trabalha” totalizam 1.662 (64%). Cerca de 4% 

dos acolhidos, ou seja 94, são crianças, e 92 pessoas (4%) não 

declararam sua situação laboral. É importante registrar que na 

categoria “Não trabalha” se identificou, também, os casos de 

trabalho informal. 

 

Figura 4 – Situação laboral dos nacionais haitianos e haitianas 

atendidos no CRAI. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados CRAI/Eirenè-NAIR-UFSC. 

 

Na Figura 5, nota-se que as maiores demandas foram: 

Busca de Trabalho, com 3.368 (41%) do total; Acolhida 

Humanitária75, com 1.174 (14%); Consulta de Processos e 

Documentos, com 896 (11%) e Outros (ligações, usar 

                                                
75 BRASIL. Portaria Interministerial n.º 10 que dispõe sobre visto 

humanitário aos haitianos e apátridas. De forma a regulamentar “o 

visto temporário para acolhida humanitária previsto na Lei de 

Migração (Lei n.º 13.445/2017)”. Para saber mais: 

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/18622-visto-

humanitario-para-haitianos. Acesso em: 8 jun. 2020. 

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/18622-visto-humanitario-para-haitianos
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/18622-visto-humanitario-para-haitianos
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computador etc.), com 715 (9%) dos atendimentos. Não 

obstante, 512 (6%) haitianos e haitianas buscaram o CRAI para 

Autorização de Residência (registro na Polícia Federal), 325 

(4%) para Renovação de Passaporte e 281 (4%) solicitando 

Reunião Familiar. O número de demandas de Serviços 

Socioassistenciais, 187, quase se iguala às demandas pela 2ª via 

da Carteira de Registro Nacional Migratório (CRNM), 186, 

ambos representando 2% do total. A demanda pela realização 

da Certidão Consultar e de Solteiro também se encontra em 

torno de 2%, com 173 buscas. 
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Figura 5 – Principais demandas dos nacionais haitianos e haitianas atendidos no CRAI. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados CRAI/Eirenè-NAIR-UFSC. 
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Buscou-se o CRAI, em menor intensidade, por Interesse 

de Estudo, 83; Autorizações de visto e viagem internacional, 60; 

pedidos de Naturalização, 45; e 41 buscando por Tradução 

Juramentada, as quatro demandas compondo 1% cada. Já o 

Serviço Psicológico obteve 19 buscas, o Encaminhamento 

jurídico para a Defensoria Pública da União (DPU), seis, e a 

Equivalência de Diploma, quatro, possuindo porcentagem 

quase nula – 0% cada. Ainda, salienta-se que em 66 (1%) dos 

atendimentos, os dados referentes à demanda não foram 

declarados. As porcentagens desses dados foram arredondadas 

para melhor visualização dos resultados. 

As demandas foram contabilizadas com base nos 

atendimentos feitos pelo CRAI/Eirenè-NAIR, dos haitianos(as) 

que foram atendidos. A média de retorno por pessoa foi de 3,1 

vezes. Desta forma, a mesma pessoa pode ter buscado o CRAI 

mais de uma vez pela mesma demanda. Acredita-se que uma 

das possíveis razões para a Busca por Trabalho ser tão 

representativa é a dificuldade de encontrar emprego, levando 

ao retorno da mesma pessoa para solicitar a mesma demanda 

mais de uma vez. Sendo, no mínimo, alarmante a discrepância 

entre a procura por emprego – 41% do total das demandas, em 

contrapartida com a porcentagem de desempregados – 64%. 

Mas isto pode ser explicado pelo fato de que, no princípio, o 

CRAI contava com a presença de uma pessoa do Sistema 

Nacional de Emprego (SINE) que apoiava na pesquisa por 

oportunidades de trabalho para os assistidos. Após sua saída, 

essa demanda ficou restrita à confecção e impressão de 

currículos, com 10 cópias por atendimento. Muitas vezes, por 

não encontrar emprego, as pessoas voltavam ao CRAI para 

imprimir mais cópias e buscar vagas por conta própria. Do 

mesmo modo, algumas pessoas que não precisavam de 

currículo, dirigiam-se ao CRAI para solicitar serviços de outra 
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ordem. O número de desemprego pode, também, ser justificado 

em parte pelo fato de que as pessoas recorriam ao CRAI logo 

quando chegavam ao país e, por isso, ainda não tinha trabalho.  

O incremento de haitianos/as buscando melhores 

condições em Santa Catarina “se deve ao fato de que boa parte 

quando chegou encontrou trabalho”, divulgando as 

oportunidades para seus círculos familiares e de amigos, como 

relata a professora Glaucia Assis (BAZZO, 2018). No entanto, a 

intensificação da crise econômica brasileira nos últimos anos, 

reduziu as ofertas de emprego e, portanto, dificultou as 

condições de vida de imigrantes racializados como não brancos 

que, mesmo quando contratados, muitas vezes, são submetidos 

a condições laborais que remetem ao que Florestan Fernandes 

(1979, p. 54) chamou de “várias formas de trabalho semilivre e 

de trabalho escravo disfarçado que continuam a existir”. Em um 

país que continua mantendo hierarquias que evocam a era da 

escravidão o racismo, “na verdade, não perdeu nem um til de 

sua soberba. Permanece intacto até os dias de hoje, embora 

tenha mudado de retórica” (SEGUY, 2015b, p. 531). 

Os/as haitianos/as representavam1, no ano de 2018, “o 

principal coletivo de migrantes no mercado de trabalho formal” 

(GALLO, 2018, p. 7). Santa Catarina, também no ano de 2018, 

era o segundo estado com mais imigrantes no mercado formal, 

atrás apenas de São Paulo (CAVALCANTI et al., 2018). No 

entanto, na maioria dos casos, essa inserção se dá em setores 

laborais “como serviços de limpeza, operações portuárias, de 

logística e construção civil”, levando, como consequência a 

                                                
1 Cabe destacar, porém, que os haitianos foram, de 2012 até 2018, a 

maior nacionalidade registrada no Brasil (BRASIL, 2018?). Disponível 

em: https://www.justica.gov.br/news/collective-nitf-content-

1566502830.29. Acesso em: 9 jun. 2020. 

https://www.justica.gov.br/news/collective-nitf-content-1566502830.29
https://www.justica.gov.br/news/collective-nitf-content-1566502830.29
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condições de superexploração e sub-remuneração 

(MAGALHÃES, 2017), com circunstâncias trabalhistas 

precárias, o que vulnerabiliza as suas condições, sobretudo, em 

caso de acidentes laborais. Outro fator importante para 

considerar no campo da empregabilidade é a falta de 

capacitação profissional de uma parte desse contingente. 

A marcação racial vulnerabiliza mais a condição da 

pessoa quando se adiciona o gênero e a nacionalidade (SILVA, 

2020). Assim, quando mais se acumula recortes de opressão, 

pior é a condição de vida do/a imigrante. Isto se reflete, 

sobretudo, na precariedade dos empregos na sociedade de 

acolhimento. Mesmo Santa Catarina sendo, no ano de 2014, o 

estado que mais empregou haitianos/as – e que também mais 

demitiu – é o estado com menor remuneração para este 

trabalhador em comparação com os outros estados que mais 

empregaram (CAGED/MTE, 2015). Assim, um sistema que 

prioriza a mão-de-obra estrangeira, mas que apresenta sinais de 

sub-remuneração nesta preferência (MAGALHÃES, 2017). 

Portanto, esta pesquisa aponta que mesmo com o alto 

interesse de ingresso no mercado de trabalho brasileiro, ainda 

assim, mais da metade – 64% – de imigrantes da nacionalidade 

haitiana se encontravam não empregados – e, muitas vezes, 

quando contratados acabavam em situações de sub-

remuneração e exploração trabalhista. A baixa adesão no 

mercado de trabalho se deve não só à intensificação da crise no 

Brasil, à falta de capacitação profissional que atinge esse 

contingente e às barreiras linguísticas, como também às 

narrativas tóxicas da imagem construída e consolidada do 

imigrante racializado do Sul; e além do “ser imigrante”, os/as 

haitianos/as se deparam com uma sociedade extremamente 

racista, classista e sexista, o que dificulta as suas possibilidades 
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de usufruírem dos direitos que estão prescritos na Lei de 

Migração e nas normas internacionais. 

Os mecanismos de exploração explicados por Magalhães 

(2017, p. 201-202) se combinam para “extração de mais-valor”, 

tendo efeitos não só na unidade de trabalho, mas se replicando 

socialmente nas formas de “discriminação, segregação e 

vulnerabilidade”. No ano de 2018, muitos brasileiros ainda 

viam os/as imigrantes como uma ameaça, a partir da premissa 

errônea2 que os empregos estariam sendo roubados, e que os 

atos de xenofobia seriam assim justificados (SPBANCARIOS, 

2018). 

Essa xenofobia, muitas vezes, vem acompanhada pelo 

racismo. O haitiano Kerby Tinguae, foi espancado e morto em 

São José, sendo o caso antes identificado apenas como 

atropelamento (WANDELLI, 2019). O CRAI, não obstante, 

recebeu diversos relatos de imigrantes sobre racismo e 

xenofobia (DIÁRIO DO ALTO VALE, 2018). Atos de violência 

como esses encontram abrigo em discursos xenofóbicos 

crescentes no Brasil (KADLETZ, 2019).  

Essas réplicas sociais dos mecanismos de exploração 

(MAGALHÃES, 2017) se contextualizam, destarte, em Santa 

Catarina que, mesmo ostentando uma reputação de estado 

multi-étnico, na prática se nota um processo “antigo e 

persistente de marginalização e desqualificação das etnias não 

europeias, não brancas” (SILVA; MULLER; SILVEIRA, 2018, p. 

283). A história do estado catarinense tem sido moldada e 

contata a partir de uma perspectiva que não instiga a reflexão 

                                                
2 Os imigrantes não só contribuem para o crescimento econômico, pela 

diversidade e maior produtividade, como também geram empregos 

com os seus empreendimentos locais. Imigrantes pagam impostos 

assim como brasileiros, que, por sinal, também buscam emprego no 

exterior (DPU, OIM, 2020). 
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crítica, beneficiando as populações brancas nacionais e 

imigrantes e privando os negros de direitos fundamentais 

(RIBEIRO, 2019). O racismo se reflete em manifestações de 

violência e preconceito, impactando a inclusão social dos 

haitianos e haitianas e, como consequência, a inserção laboral e 

suas condições.  

Os atos de racismo e xenofobia dificultam a integração da 

população haitiana, não só no ensino e no mercado de trabalho, 

como também na cultura brasileira. De acordo com Choute 

Vinsky (MOSER; CORNELLI, 2016, p. 9), do Movimento de 

Haitianos em Santa Catarina, a inter-comunicação cultural 

“pode ser a saída para a quebra de preconceito e o melhor 

viver.” “Não chegamos aqui vazios. Não somos um povo vazio. 

Temos muita cultura para compartilhar”, relata o haitiano Paul 

André (MOSER; CORNELLI, 2016, p. 9). Resta o “país de 

todos”, expressão usada por Seguy (2015a, p. 522), ser mais 

acolhedor. 

Nesta inclusão, o Estado possui papel fundamental. Mas, 

a falta de interesse destes na formulação e implementação de 

políticas públicas eficientes de acolhimento é revelada por meio 

do fechamento do CRAI. O desmantelamento desta política 

pública3 reflete a necropolítica estatal, considerando que, como 

visto, a imensa maioria dos imigrantes que chegam em SC são 

negros. Os poderes públicos mediante ação ou omissão definem 

“quem importa e quem não importa, quem é “descartável” e 

quem não é” (MBEMBE, 2016, p. 146), pela privação de direitos 

fundamentais. Dessa forma, o fechamento mostra a 

colonialidade, e suas hierarquias de raça, gênero, e classe e 

                                                
3 A artigo de Silva, Muller e Silveira (2018) aponta a falta de interesse 

na coleta de dados eficientes na elaboração de políticas públicas. O 

CRAI, neste contexto, representa uma fonte de dados muito valiosa. 
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sexualidade, como padrão operante nas relações sociais, 

políticas e econômicas neste país. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A nova Lei de Migração de 2017, em contrapartida, 

inaugurou uma nova era na política migratória brasileira, mas, 

as dificuldades de aplicá-la são evidententes (DPU, OIM, 2020). 

Por isso, a reabertura do CRAI facilitaria a aplicação da Lei n.º 

13.445. Como política pública de inclusão, o CRAI recebeu 

10.048 demandas da nacionalidade haitiana, acolhendo 3.220 

pessoas desta nacionalidade, no período de abril de 2018 até 

setembro de 2019. A vinda da população haitiana em grande 

volume para SC foi um elemento impulsionador para a abertura 

do CRAI e para a criação de uma rede local de acolhimento. Por 

outro lado, o CRAI impactou positivamente a vida desses 

contingentes, assim como de outras nacionalidades, sobretudo, 

no que se refere à acessibilidade documental, que é um 

elemento importante para a inserção no mercado de trabalho. 

Todos os serviços que foram prestados pelo CRAI eram 

“qualificados e direcionados para um público com necessidades 

e demandas particulares, que exigem dos agentes formação e 

treinamento específicos”. O setor da integração do CRAI 

realizou ações muito bem-sucedidas de inclusão laboral, como 

pode ser verificado no capítulo destinado ao tema neste livro. 

O seu encerramento é, portanto, um retrocesso (SIMPÓSIO, 

2019, p. 22), e com certeza, considerando o número de 

acolhimentos, uma perda no que concerne à garantia dos 

direitos fundamentais aos imigrantes e refugiados da região de 

Florianópolis. A privação de direitos se mostrou evidente 

principalmente na inserção da população haitiana no ensino e 

no mercado de trabalho. 
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Os reflexos dessa estrutura, que se alimenta da exploração 

de trabalhadores para continuar a existir, agravam ainda mais 

a situação da comunidade haitiana nos “(não) espaços” da 

sociedade brasileira. Portanto, as dificuldades enfrentadas 

pelos imigrantes, como obstáculos do idioma e falta de 

informação – e perda – dos direitos previstos na Constituição e 

na Lei da Migração de 2017 caminham ao lado da condição de 

vulnerabilidade imposta e a agravada pelo 

“preconceito/xenofobia/racismo/sexismo”. E a partir disso são 

moldadas as condições trabalhistas que lhes são impostas 

(LOBÔ, 2017, p. 46).  

A UFSC tem atuado diretamente nas questões de 

imigração e refúgio, tanto na pesquisa e ensino sobre o tema, 

como na extensão. Os extensionistas do Eirenè possuíram papel 

essencial nos atendimentos da Pastoral do Imigrante, do CRAI 

e, atualmente, da Defensoria Pública da União. Estes atores, 

junto a políticos progressistas, têm tomado frente de liderança 

nas políticas públicas de integração aos imigrantes e refugiados, 

devido à omissão dos poderes públicos estaduais e municipais 

(SILVA; MULLER; SILVEIRA, 2018). 
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A FLORIANÓPOLIS QUE FALA ESPANHOL: 
IMIGRANTES DO MERCOSUL NA ILHA DE 

SANTA CATARINA NO PERÍODO 1997 A 2020 
 

Karine de Souza Silva 

Paulo Roberto Ferreira  

Thalia Pasetto Biléssimo  
 

1 INTRODUÇÃO4,5 
Para as/os habitantes de Florianópolis, a relação estreita 

com nacionais da América do Sul não é nenhuma novidade. No 

verão, é comum encontrar números elevados de nacionais de 

países vizinhos, sobretudo, da Argentina em praias e pontos 

turísticos da ilha. Segundo dados da Fecomércio-SC, em 2019, 

esse grupo representou 20,6% do turismo catarinense, 

localizando-se principalmente em Balneário Camboriú e na 

capital. Apesar dessa relação migratória já ser bem conhecida 

para a própria população local, as/os Mercosulinas/os como um 

todo possuem uma história com Florianópolis e Santa Catarina 

que vai muito além do mero turismo passageiro; para muitas/os 

aqui foi, e ainda é, um local de permanência. 

Normalmente, Santa Catarina se auto-refere como a 

“Europa brasileira”, situando-se como o lar de imigração 

europeia, especialmente da alemã e italiana que teriam sido as 

responsáveis por “colonizar” a região. Essa visão eurocêntrica, 

no entanto, negligencia os povos originários que já estavam 

aqui antes da ocupação colonial, e as outras que aportaram 

nestas terras, como as/os africanos/as que foram 

                                                
4 Esta pesquisa foi desenvolvida com recursos do CNPq. 
5 Agradecemos ao Prof. Dr. Daniel Castelan pela leitura atenta e pelas 

sugestões para o aprimoramento do texto. 
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sequestrados/as de seu continente e aqui foram escravizadas/os, 

árabes, sul-americanas/os e caribenhas/os e de várias outras 

partes do globo. Para muito além de servirem como simples 

mão de obra, essas pessoas são, em conjunto, as responsáveis 

pela construção do que conhecemos hoje como a identidade 

catarinense. 

Ainda que Florianópolis tenha passado a ser destino de 

novos fluxos provenientes majoritariamente do Sul global, 

especialmente do Haiti, Venezuela e diferentes países da África, 

os/as mercosulinos/as não perderam seu local de destaque nos 

números da região. O objetivo deste estudo é apresentar o perfil 

da migração mercosulina na grande Florianópolis a partir dos 

dados coletados no atendimento a esta população, 

desenvolvidos pelas seguintes entidades: a Pastoral do 

Migrante, o Eirenè – “Centro de Pesquisas e Práticas 

Decoloniais e Pós-Coloniais aplicadas às Relações 

Internacionais e ao Direito Internacional” da Universidade 

Federal de Santa Catarina, o Centro de Referência no 

Atendimento ao Imigrante (CRAI)6 e a Defensoria Pública da 

União (DPU). O Eirenè realiza atendimentos em parceria com a 

Defensoria Pública da União desde 2016. De 2015 a 2017, os 

atendimentos eram realizados pelo Eirenè em parceria com a 

Pastoral do Migrante, e de 2018 a 2019 com o CRAI, quando este 

foi fechado por decisão do governo estadual. O Eirenè, desde 

                                                
6 O CRAI foi inaugurado em fevereiro de 2018, como uma resposta 

para a necessidade de uma instituição especializada no acolhimento 

de imigrantes em SC. Em outubro de 2019, suas atividades foram 

encerradas por decisão do governo estadual de Santa Catarina. 

Durante seu funcionamento, foram mais de 13.000 atendimentos a 

pessoas de mais de 60 nacionalidades. 
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2014 desenvolve ações de Extensão por meio do seu Núcleo de 

Apoio a Imigrantes e Refugiados (doravante Eirenè-NAIR)7. 

No conceito de mercosulina/o aqui utilizado estão 

todos/as aqueles/as nacionais provenientes do chamado 

Mercosul “expandido” ou “ampliado”, que inclui os Estados 

Parte (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai) e também os 

Estados Associados (Bolívia8, Colômbia, Chile, Equador, 

Guiana, Peru e Suriname) ao bloco. As/os venezuelanas/os não 

foram incluídos/as como mercosulinos/as em razão da 

Venezuela se encontrar atualmente suspensa do Mercosul, além 

do fato do fluxo migratório venezuelano ser marcado por 

características bastante singulares que o faz merecer um estudo 

em separado. 

O recorte temporal escolhido cobre os períodos de 1997 a 

2020. Serão expostas informações sobre nacionalidade, gênero, 

raça, idade, escolaridade, situação sócio-econômica e principais 

demandas, assim como a identificação de quais os principais 

pontos que podem gerar a vulnerabilização desse grupo. Para 

além, será realizada uma análise crítica a partir dos dados 

obtidos, levando-se em consideração o vácuo existente entre as 

legislações aplicáveis e a realidade prática enfrentada. Em 

última instância, a divulgação destes dados se destina, também, 

aos poderes públicos para que possam formular políticas 

públicas específicas de proteção e acolhimento para esses 

coletivos. 

 

                                                
7 O Eirenè/NAIR desenvolve as ações da Cátedra Sérgio Vieira de 

Mello para Migrações e Refúgios da Universidade Federal de Santa 

Catarina (CSVM/UFSC). 
8 A Bolívia se encontra em processo de adesão ao Bloco para se tornar 

um Estado parte. 
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2 BREVE HISTÓRICO E TENDÊNCIAS MIGRATÓRIAS 
NO BRASIL E EM SANTA CATARINA 

Antes da apresentação dos dados colhidos acerca da 

população mercosulina em Florianópolis entre 1997 e 2020, cabe 

uma síntese acerca das tendências migratórias que se dirigiram 

ao Brasil e ao estado de Santa Catarina nos últimos anos, assim 

como o papel que as/os mercosulinas/os ocupavam nesses 

números. Dessa maneira, será possível traçar comparações 

entre o cenário regional e o nacional além de verificar as 

mudanças ocorridas no decorrer dos anos.  

Importa pontuar que os dados trazidos a seguir se 

baseiam em fontes diversas e apresentam cada qual seu recorte 

específico. Dados do IBGE, por exemplo, são referentes à 

população que vive no Brasil, seja regularmente ou não. Já 

dados provenientes da Polícia Federal, no geral, tratam apenas 

daqueles imigrantes que compareceram ao órgão e estão 

devidamente regularizados/as. Além disso, outros dados 

podem ser provenientes de fontes secundárias, de estudos 

sobre a temática, com metodologias e interpretações variadas. 

Em razão disso, não é raro encontrar números diferentes acerca 

da população migrante em relação ao mesmo período histórico. 

Dessa forma, a utilização de fontes variadas tem o intuito de 

tentar montar o cenário fático mais próximo possível do real. 

Esclarecida a metodologia utilizada nesta seção, apresentamos 

os resultados encontrados. 

Partindo da análise micro para a macro, recentemente, 

Florianópolis ocupava a 9ª posição como município com o 

maior número de imigrantes, com 13.045 pessoas 

contabilizadas entre 2010 e 20189 (IBGE, 2019). Considerando-

                                                
9 As primeiras colocações eram ocupadas respectivamente por São 

Paulo, Rio de Janeiro, Boa Vista, Brasília, Curitiba, Manaus, Macaé e 

Porto Alegre. 
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se apenas as/os recém chegadas/os na capital catarinense, 

segundo análise dos microdados da Polícia Federal, das/os 

imigrantes que procederam ao registro migratório em 2019 e 

residiam na cidade10, cerca de 34% eram mercosulinos/as. 

Dentre os/as mercosulinos/as, mais da metade eram 

argentinos/as (60,6%), seguidos por uruguaias/os (15,9%) e 

colombianas/os (10,2%). 

No âmbito estadual, Santa Catarina apresenta 

considerável relevância na recepção de fluxos migratórios. Em 

2010, o estado ficava na 6ª colocação, atrás de São Paulo, Rio de 

Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. De 2000 a 

2009, devido principalmente ao saldo positivo de Santa 

Catarina, que a região Sul do Brasil apresentou saldo positivo 

de migrações – que inclui tanto as migrações nacionais como as 

internacionais (BAENINGER, 2012). Fazendo uso de dados 

laborais, a partir de 2010, a região Sul passou a se destacar como 

receptora de grandes porcentagens de imigrantes inseridos no 

mercado formal, posto até então ocupado majoritariamente 

pela região sudeste, encabeçada pelo estado de São Paulo. Em 

2010, São Paulo, Paraná e Santa Catarina eram respectivamente 

os locais que se encontravam 48,5%, 6,5% e 4,6% dos imigrantes 

laborando de maneira formal; em 2018, esses números 

passaram para 33,5%, 13,4% e 15,6% (SIMÕES; HALLAK 

NETO; CAVALCANTI; OLIVEIRA; MACEDO, 2019).  

Já em relação à migração oriunda dos países do Mercosul 

para o território brasileiro no geral, vemos diferentes 

porcentagens no decorrer das últimas décadas. Alguns dados 

                                                
10 Esse número é referente apenas àqueles imigrantes que procederem 

à regularização migratória no ano de 2019 e declararam residir em 

Florianópolis. Assim, não estão aqui contabilizados os imigrantes 

indocumentados, os que já estavam registrados na Polícia Federal e os 

que já residiam em Florianópolis. 
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expressos em Patarra e Baeninger (2004), Sala e Carvalho (2008) 

e Soares et al. (2015) ilustram a situação migratória geral dos/as 

mercosulinos/as no Brasil até 2010, fazendo uso de dados dos 

censos demográficos de 1991, 2000 e 201011. Entre as décadas de 

1980 e 1990, nacionais do Mercosul Ampliado representaram 

cerca de 40% das imigrações internacionais recebidas pelo 

Brasil (PATARRA; BAENINGER, 2004). Em 1991, as/os 

nascidas/os no Mercosul representavam cerca de 14,14% do 

total de estrangeiros/as já residentes no Brasil, em 2000 

passaram para 18,93% e em 2010 para 27,27%, com 

paraguaios/as e bolivianas/os ocupando os maiores números 

(SOARES; LOBO; MATOS, 2015). Percebe-se, em Sala e 

Carvalho (2008), a tendência de aumento de mercosulinos/as na 

década de 1990. Das principais nacionalidades, a imigração 

paraguaia foi a de maior relevância entre 1980 e 2000, seguida 

pela boliviana que resultou apenas ligeiramente menor. Já os 

fluxos argentino e uruguaio, ainda que não os de maior 

expressividade, dobraram entre a década de 1980 e 1990. 

Enquanto os primeiros apresentam maior concentração em 

Santa Catarina, as/os uruguaias/os se localizavam 

majoritariamente no Rio Grande do Sul.  

Ao passo que a porcentagem de mercosulinos/as no Brasil 

cresceu durante as décadas finais do século XX e o primeiro 

decênio do século XXI, a da totalidade de estrangeiras/os em 

relação a população total do país apresentou decrescimento. Em 

1991, essa porcentagem era de 0,52%, reduzindo para 0,4% em 

2000 e 0,31% em 201012 (IBGE, 2010). Assim, durante o século 

                                                
11 As/os próprias/os autores/as afirmam que dados provenientes de 

censos demográficos possuem muitos problemas de não 

representarem fielmente a população de imigrantes no país. 
12 Soares, Lobo e Matos (2015) junto dos dados de populaçao total do 

IBGE. Também utilizados dados de Sala et al. (2004) para os anos de 
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XX e até ao menos a primeira década do século XXI, a população 

de mercosulinos/as residentes se expandiu enquanto a de 

europeus e asiáticos/as retraiu, ou seja, houve o crescimento do 

saldo migratório da população regional e diminuição da 

ultramar (SALA; CARVALHO, 2008). 

Essa tendência no aumento dos movimentos intra-

regionais para o Brasil se encontra em consonância com o 

crescimento global das migrações Sul-Sul especialmente a partir 

dos anos 2000. Até 2010, as migrações Sul-Norte ainda eram as 

de maior volume, situação que se transforma entre 2010 e 2015: 

enquanto as movimentações entre países do Sul global 

resultaram em 90,2 milhões de pessoas, as Sul-Norte fecharam 

em 85,3 milhões (DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS 

ECONÔMICOS E SOCIAIS DAS NAÇÕES UNIDAS, 2016). 

Migrantes que antes pretendiam ir para países desenvolvidos e 

usavam de outros países do Sul meramente como rotas de 

passagem acabaram fazendo destes o seu destino final, 

tendência essa que se refletiu também na América do Sul. 

A partir da década de 1980, o Brasil, e a América Latina 

como um todo, passaram por uma massiva onda de emigração 

com destino para os Estados Unidos. Com a chegada dos anos 

2000, ainda que o país estadunidense continuasse como o 

principal receptor dos/as migrantes latinos/as, os fluxos se 

reorientaram e se destinaram a outras regiões, como Canadá, 

Europa e a própria América do Sul. Os índices crescentes de 

desenvolvimento econômico, humano e das taxas de emprego 

– assim como a diminuição da pobreza e das desigualdades – 

estão entre os fatores que transformaram os países da região em 

destinos atraentes para seus vizinhos (ORGANIZAÇÃO 

                                                

1991 e 2000. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/ 

sociais/populacao/25089-censo-1991-6.html?=&t=series-historicas 

https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/25089-censo-1991-6.html?=&t=series-historicas
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/25089-censo-1991-6.html?=&t=series-historicas
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INTERNACIONAL PARA AS MIGRAÇÕES, 2012). A crise 

econômica em curso a partir de 2008 acrescentou ainda mais a 

dificuldade de residência nas clássicas áreas de destino, como 

Estados Unidos e Europa. Além de ter ocorrido uma 

diminuição da capacidade de acolhimento de mão-de-obra, o 

crescente desafio em cruzar fronteiras, a diminuição de 

seguridades sociais e a penalização ostensiva de residentes 

indocumentados, dificultam o estabelecimento de imigrantes 

(ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL PARA AS 

MIGRAÇÕES, 2012).  

No caso da América do Sul, o principal incentivo para as 

migrações intra-regionais gira em torno especialmente de 

necessidades laborais (ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL 

PARA AS MIGRAÇÕES, 2012), variando de acordo com os 

ciclos econômicos, as atividades agrícolas e a construção de 

grandes obras, e aparece com maior intensidade nas cidades de 

fronteira (PATARRA; BAENINGER, 2004).  

Na última década, diferentes nacionalidades e fluxos 

migratórios se somaram ao cenário brasileiro, o que por 

consequência também interferiu na representatividade da 

migração mercosulina diante do todo. A partir do relatório 

produzido em 2019 pelo Observatório das Migrações 

Internacionais13 (OBMigra), que usa como base os números de 

registro de imigrantes na Polícia Federal, é possível observar as 

tendências de imigração para o Brasil a partir de 2010. Importa 

                                                
13 O Observatório das Migrações Internacionais, OBMigra, funciona 
pela cooperação do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 
e da Universidade de Brasília (UnB) e tem como meta ampliar o 
conhecimento sobre os fluxos migratórios internacionais no Brasil, 
mediante estudos teóricos e empíricos, e apontar estratégias para a 
inovação social de políticas públicas dirigidas às migrações 
internacionais. Mais informações em: https://portaldeimig 
racao.mj.gov.br/pt/observatorio  

https://portaldeimigracao.mj.gov.br/pt/observatorio
https://portaldeimigracao.mj.gov.br/pt/observatorio
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esclarecer, no entanto, que os dados aqui apresentados não são 

da soma total de imigrantes residentes no país, como eram os 

números dos censos expostos acima, mas dos que entraram no 

país em determinado ano e estão registrados na Polícia 

Federal14. Assim, aqueles que permanecem indocumentados 

não estarão aqui contabilizados. Isso distingue essa fonte de 

dados, por exemplo, dos números colhidos pelo IBGE e também 

dos dados coletados pelo CRAI.  

A fins metodológicos, o relatório do OBMigra dividiu 

os/as imigrantes em três categorias: migrantes de longo termo, 

temporários e fronteiriços. Nos de longo termo estão incluídos 

aquelas/es com o objetivo de estabelecer residência no país e 

que geralmente permanecem por período superior a 1 ano. Os 

temporários, em grande medida, destinam-se ao exercício de 

atividade laboral de curta duração; enquanto os fronteiriços 

constituem o movimento pendular nas fronteiras brasileiras. 

Pelo fato dos dados trazidos no tópico 2 serem provenientes de 

instituições de acolhimento de imigrantes localizadas em 

Florianópolis, que normalmente atendem migrantes que 

buscam fixar residência no país – migrantes de longo termo, 

serão apresentados abaixo, no Quadro 1, os números de 

migrantes de longo termo encontrados pelo relatório, 

permitindo assim futuras comparações entre o cenário local e o 

nacional. 

                                                
14 Estar registrado na Polícia Federal faz referência ao ato de 
regularização migratória, que no Brasil é, no geral, efetuado por meio 
deste órgão. Para adquirir autorização de residência e poder 
permanecer no país regularmente, é necessário que o imigrante se 
encaixe em alguma das opções elencadas pela legislação e proceda à 
sua regularização mediante a apresentação dos documentos 
requisitados ante o órgão competente. Em regra, o imigrante 
comparecerá à Polícia Federal em ao menos uma das etapas do seu 
processo de regularização. 
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Quadro 1 – Número de migrantes de longo termo registrados/as na Polícia Federal entre 2011 e 2018, 

por ano de entrada. 

 
Fonte: Elaborado pelo OBMigra a partir dos dados da Polícia Federal, SisMigra (2019). 
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Quadro 2 – Migrantes mercosulinos/as de longo termo registrados/as na Polícia Federal entre 2011 

e 2018, por ano de entrada. 

Taxa de crescimento 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  

Bolívia 6867 6296 7131 4860 5065 4695 5052 4305  

  -8,32% 13,26% -31,85% 4,22% -7,31% 7,60% -14,79% -5,3% 

Colômbia 909 1673 3730 4087 5227 6125 7156 4914  

  84,05% 122,95% 9,57% 27,89% 17,18% 16,83% -31,33% 35,3% 

Argentina 1673 2089 2671 3683 3569 3761 3287 1589  

  24,87% 27,86% 37,89% -3,10% 5,38% -12,60% -51,66% 4,1% 

Peru 1224 2220 2164 2653 2579 2435 2217 1665  

  81,37% -2,52% 22,60% -2,79% -5,58% -8,95% -24,90% 8,5% 

Paraguai 1653 2108 2295 2755 2565 1971 1918 1480  

  27,53% 8,87% 20,04% -6,90% -23,16% -2,69% -22,84% 0,1% 

Uruguai 685 792 1047 1296 1687 1705 1976 3607  

  15,62% 32,20% 23,78% 30,17% 1,07% 15,89% 82,54% 28,8% 

Chile 599 822 775 941 885 939 850 649  

  37,23% -5,72% 21,42% -5,95% 6,10% -9,48% -23,65% 2,9% 

Total 13610 16000 19813 20275 21577 21631 22456 18209  

  17,56% 23,83% 2,33% 6,42% 0,25% 3,81% -18,91%  

Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados OBMigra a partir dos dados da Polícia Federal, SisMigra (2019). 
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Conforme se vê no Quadro 1, nacionais advindos/as de 

países do Sul global ocuparam as primeiras colocações na 

última década, com destaque para aqueles/as do Haiti, Bolívia 

e Venezuela. Desde 2014, no entanto, a entrada de imigrantes 

de longo termo vem decaindo, atrelando-se tal tendência 

negativa ao cenário econômico desfavorável do Brasil1. No 

Quadro 2 foram separados as/os mercosulinas/os de longo 

termo2 e calculadas as taxas de crescimento ou decrescimento 

em relação ao ano anterior referente a cada nacionalidade. 

Ao contrário do número total de imigrantes de longo 

termo, como é possível perceber, os/as mercosulinos/as 

mantiveram uma entrada crescente até 2017, decaindo apenas 

em 2018. Observa-se também pelo Quadro 2 que os números de 

2016 e 2017 só resultaram positivos devido ao fluxo colombiano, 

que a partir de 2015 se torna o maior fluxo mercosulino a entrar 

no Brasil.  

Somados todos os dados de mercosulinos/as 

disponibilizados, até 2010, eles/as representavam 37,4% das 

entradas de migrantes de longo termo; entre 2011 e 2018 esse 

número passou para 31,2%. No geral, se somados antes e depois 

de 2010, as/os mercosulinas/os representaram 33% do total. 

Essa diminuição na representatividade após 2010 pode ser 

explicada pelo aumento exponencial da entrada de haitianos/as 

e venezuelanos/as, que representam respectivamente 15,1% e 

6,1%, contando o período anterior e posterior a 2010. Ou seja, 

pela base de dados de imigrantes de longo termo registrados/as 

na Polícia Federal até 2018, os/as integrantes do Mercosul 

                                                
1 OBmigra, 2019, p. 82. 
2 Nem todos os mercosulinos estão sendo contabilizados pois não 

apresentaram quantidade significativa para aparecer entre os 

principais países. Nesse caso, estão incluídos, além dos já citados, 

Paraguai e Chile, faltando ainda Equador, Guiana e Suriname. 
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expandido somados compõem o grupo de maior 

expressividade, cerca de ⅓ do total, com destaque para 

nacionais da Bolívia, Colômbia e Argentina. 

Na Figura 1 é possível visualizar com melhor clareza as 

nuances migratórias das diferentes nacionalidades 

mercosulinas para o Brasil na última década. Percebe-se o 

destaque de bolivianas/os dando lugar aos colombianos/os nos 

anos mais recentes, enquanto algumas nacionalidades possuem 

baixas variações, como é o caso dos/as nacionais do Chile, por 

exemplo. Em 2017, especificamente, nota-se um crescimento 

exponencial de uruguaias/os enquanto todas as outras 

nacionalidades apresentam diminuição. Em geral, nota-se o 

papel de grande importância que a imigração mercosulina 

sempre teve em relação Brasil. Ainda que com intensidades e 

nacionalidades variadas, que mudam especialmente em relação 

ao período e à região, o povo mercosulino possui grande 

representatividade na composição da população migrante 

residente no país. 
 

Figura 1 – Migrantes mercosulinos/as de longo termo 

registrados/as na Polícia Federal entre 2011 e 2018, por ano de 

entrada. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados CRAI/ Eirenè-NAIR-UFSC. 



Karine de Souza Silva; Jonatan Carvalho de Borba; Juliana Müller (Org.). 

 

252 

Quando essas/es imigrantes aqui chegam, no ano e da 

nacionalidade que forem, é necessário que solicitem 

autorização de residência caso desejem permanecer além do 

tempo concedido no visto de turista. Para a concessão de 

autorização de residência, a legislação migratória prevê 

diferentes requisitos para cada caso, variáveis em razão da 

nacionalidade e do motivo da permanência. Para os/as 

mercosulinos/as, há normativas específicas que versam sobre a 

sua regularização migratória. 

 

3 LEGISLAÇÕES PERTINENTES À MIGRAÇÃO 
MERCOSULINA 

Atualmente, há duas formas de regularização migratória 

no Brasil que cabem aos/as mercosulinos/as. A primeira delas é 

por meio do Acordo do Mercosul, e a segunda é via acordos 

bilaterais firmados por Brasília que favorecem pessoas da 

Argentina e do Uruguai. As pessoas provenientes da Argentina, 

Paraguai, Uruguai, Bolívia, Colômbia, Chile, Equador e Peru 

podem residir regularmente no Brasil devido, simplesmente, à 

sua nacionalidade, assim como as brasileiras também podem se 

fixar nesses países. Isso é possível, no entanto, apenas a partir 

2009 após o início da vigência do ‘Acordo sobre Residência para 

Nacionais dos Estados Parte do Mercosul, Bolívia e Chile’ 

(adiante “Acordo do Mercosul” ou “Acordo de Residência” ou 

“Acordo”). Importante pontuar que nem todos os países 

membros do Mercosul são signatários do Acordo de Residência, 

a Guiana e o Suriname fazem parte do bloco mas não fazem 

parte do Acordo. Apesar disso, os/as nacionais desses dois 

Estados também são contabilizados/as nos dados apresentados 

no tópico seguinte, uma vez que a intenção da pesquisa é 

analisar o perfil dos/as mercosulinas/os em geral, não apenas 

daquelas/es albergadas/os pelo Acordo de Residência. 
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Até 2009, por outro lado, quando ainda não havia 

legislação mercosulina versando sobre autorização de 

residência, as/os mercosulinas/os dependiam de outras 

maneiras para efetuar sua regularização migratória no Brasil. 

Normalmente, era apenas por meio do casamento, com 

brasileiro/a ou com imigrante já regularizada/o, e por meio de 

filha/o brasileira/o que esses imigrantes conseguiam adquirir 

status regular no país. Outra possibilidade que abrangeu 

diversos imigrantes foram as chamadas Leis de Anistia, que 

permitiam regularização para todas/os aquelas/es 

indocumentados/as3. 

O Acordo do Mercosul foi assinado de fato anos antes, em 

2002, mas a morosidade nos processos de internalização de 

alguns países fez com que levasse sete anos para que ele 

produzisse efeitos práticos. A partir dele, nacionais de qualquer 

país signatário passaram a ter direito à autorização de 

residência nos demais integrantes do Acordo, garantindo-lhes 

o exercício de direitos básicos e de extrema importância, como 

a igualdade de tratamento com os nacionais, o acesso ao 

mercado de trabalho, o envio de remessas e a reunião familiar.  

Para além da assinatura do Acordo, que foi o grande 

marco legislativo relacionado a questões migratórias no âmbito 

do Mercosul, outras normativas também contribuíram para a 

facilitação da migração regional e o acolhimento de imigrantes 

no bloco. Dentre eles, destacam-se a possibilidade de soma de 

tempos de contribuição previdenciária em diferentes países 

(1997); a permissão do trânsito fronteiriço (1999); a isenção de 

                                                
3 A última anistia migratória ocorreu em 2009 por meio da Lei n.º 

11.961, que permitia autorização de residência provisória para 

imigrantes irregulares. A nova Lei de Migração n.º 13.445 lançada em 

2017 possuía previsão para uma nova Anistia, o artigo, no entanto, foi 

alvo de veto pelo então Presidente da República, Michel Temer. 



Karine de Souza Silva; Jonatan Carvalho de Borba; Juliana Müller (Org.). 

 

254 

tradução para documentos voltados a trâmites migratórios 

(2000); a união de esforços contra o tráfico de pessoas (2005 e 

2006) e a extinção da necessidade de apresentação do 

passaporte para viagens intra-bloco, possibilitando o uso 

apenas do documento de identidade (2008) (LUNARDI, 2016). 

Quando o Acordo do Mercosul começou a produzir 

efeitos no Brasil através do Decreto n.º 6.975, a legislação 

concernente a questões migratórias ainda era o Estatuto do 

Estrangeiro. Baseado em premissas marcadamente de 

segurança nacional próprias do período militar, o Estatuto 

lançava sobre o imigrante um olhar de inimizade e 

desconfiança. Inserido nesse contexto, o Acordo significou um 

avanço em termos de direitos humanos e migratórios ao 

permitir a regularização de imigrantes em razão unicamente de 

sua nacionalidade. Em consonância, a atual Lei de Migração n.º 

13.445 de 2017 traz princípios e diretrizes que seguem a mesma 

linha de proteção aos diversos migrantes internacionais. 

O Acordo, apesar de trazer direitos inovadores e garantir 

a autorização de residência para uma extensa população de 

imigrantes, é posto em prática através de procedimentos e 

requisitos que acabam, por vezes, em desvirtuar o caráter 

inclusivo pretendido pela normativa.  

 

3.1 FUNCIONAMENTO DO ACORDO DE RESIDÊNCIA DO 

MERCOSUL 

A obtenção da residência baseada no Acordo de 

Residência pode ser dividida em duas etapas. Na primeira, o/a 

migrante obtém a autorização de residência temporária4, que 

                                                
4 Na atual legislação migratória, Lei n.º 13.445/17, a autorização de 

residência do tipo temporária que foi prevista pelo Acordo do 

Mercosul é agora denominada de autorização de residência por tempo 
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possui validade de dois anos. Na seguinte, 90 dias antes do 

vencimento da temporária se pode requerer a residência 

permanente. Os documentos requeridos para a primeira etapa 

podem parecer, à primeira vista, simples; são eles5: documento 

comprobatório de identidade (geralmente passaporte ou 

documento de identidade), certidão com dados de filiação 

(geralmente certidão de nascimento ou certidão consular), 

certificado de antecedentes policiais no país de origem e no 

Brasil, declaração de ausência de antecedentes internacionais 

penais ou policiais e pagamento de taxas de serviço6. Já para a 

transição da residência temporária para a permanente7 é 

necessário um documento de identidade válido do país de 

origem, ausência de antecedentes criminais no Brasil, o 

pagamento de uma taxa e a comprovação de que a pessoa 

possui meios de vida lícitos que permitam a subsistência sua e 

de sua família. As experiências práticas mostram, no entanto, 

dificuldades usuais enfrentadas para a obtenção de alguns 

desses documentos. Normalmente, os com maiores entraves 

para obtenção são os antecedentes criminais do país de origem 

                                                

determinado, enquanto a autorização de residência permanente é 

chamada de autorização de residência por prazo indeterminado. A 

linguagem “temporária” e “permanente” é a utilizada no próprio 

texto normativo do Decreto n.º 6975, por isso foi mantida no presente 

trabalho. 
5 A lista de documentos está prescrita no art. 4º do Decreto n.º 6.975, 

que institui o Acordo de Residência do Mercosul no Brasil. 
6 No Brasil custam o total de R$ 372,9 em 2020, o que inclui duas taxas, 

a Taxa de Processamento e Avaliação de Pedidos de Autorização de 

Residência, código da Receita STN 140066, que custa R$ 168,13; e Taxa 

de Emissão da Carteira de Registro Nacional Migratório, código da 

Receita STN 140120, no valor R$ 204,77. 
7 Esses documentos estão previstos no art. 5º do Decreto n.º 6.975. 
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e a certidão com dados de filiação. Essas dificuldades são 

decorrentes de três fatores principais: distância física, 

necessidade de legalização/apostilamento e a validade de 90 

dias dos documentos. Além disso, no momento de 

transformação da autorização de residência temporária para 

permanente, a exigência de comprovação de meios de 

subsistência também se torna um obstáculo comum. 

Dentre os desafios encontrados, a distância física é aquela 

inerente a todas as situações que um/a imigrante enfrenta 

quando está em um local que não o seu de origem. 

Procedimentos especialmente burocráticos, como são os 

pedidos de autorização de residência, enfatizam a dificuldade 

que é residir longe de casa. Se a obtenção de documentos 

públicos já demanda esforço para aquelas/es que estão no local 

da sua emissão, o trabalho é exponencialmente multiplicado 

quando o/a solicitante se encontra a centenas ou milhares de 

quilômetros de distância. 

Em relação à legalização/apostilamento8, trata-se de um 

procedimento para validação de documentos provenientes do 

exterior. Caso o/a cidadão mercosulino/a já saia de seu país de 

origem ciente de todos os documentos necessários para sua 

regularização e já os tenha providenciado previamente, um dos 

passos que precisará efetuar é a legalização/apostilamento 

daqueles emitidos fora do Brasil. Esse procedimento serve para 

atestar a veracidade e a validade dos documentos emitidos fora 

                                                
8 Usamos os dois termos, legalização e apostilamento, pois a partir de 

2015 o Brasil passou a fazer parte da Convenção que instituiu a 

chamada Apostila de Haia, que tem intuito de facilitar esse processo 

de validação de documentos estrangeiros e instituir um procedimento 

padrão para todos os Estados. Os países que não são signatários da 

Convenção não fazem o apostilamento dos documentos, mas sim sua 

legalização por outro procedimento estabelecido internamente. 
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do país que os recebe; para que o Brasil, nesses casos, tenha a 

garantia de que o papel apresentado está dentro dos parâmetros 

legais. A legalização/apostilamento é feito diretamente no país 

de origem do documento, de forma que uma certidão de 

nascimento paraguaia, por exemplo, deve ser 

legalizada/apostilada no Paraguai para que, posteriormente, 

possa ser utilizada no Brasil. Para os casos de regularização 

migratória, é no geral necessário a legalização/apostilamento de 

dois documentos: certidão de nascimento e antecedentes 

criminais do país de origem. Em razão disso, ainda que em 

muitos casos o/a imigrante possua a certidão de nascimento 

consigo, é usual que ela não esteja legalizada/apostilada, 

tornando-a ineficaz para fins de regularização migratória. 

Uma alternativa que pode substituir a necessidade de 

legalização/apostilamento é a emissão de equivalentes pelos 

consulados localizados no Brasil. Em Florianópolis, no entanto, 

há apenas sede consular fixa da Argentina; pessoas de outras 

nacionalidades costumam encontrar a sede mais próxima 

somente na cidade de São Paulo. Por essa questão, não é raro 

encontrar quem peça a um/a familiar que retire o documento 

faltante diretamente no país de origem, proceda sua 

legalização/apostilamento e o mande via postal, ou até mesmo 

que a/o própria/o migrante prefira retornar ao seu país e 

diretamente providenciá-lo, onde os custos podem resultar 

mais baixos que aqueles aplicados pelos consulados.  

Somado a todas essas burocracias, documentos como 

certidões e declarações possuem validade de apenas 90 dias 

após sua expedição, o que faz com que, em muitas das vezes, 

eles já estejam vencidos quando da apresentação na Polícia 

Federal. Nessas ocasiões, o agente do atendimento tem a opção 

de aceitar os documentos que ultrapassam o prazo estabelecido, 

mas o ato não é obrigatório.  
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Já em relação à dificuldade encarada no momento de 

passagem da autorização de residência temporária para a 

permanente, que gira em torno da comprovação de meios de 

subsistência lícitos, nem todas/os as/os imigrantes têm 

maneiras viáveis de comprovar capacidade econômica nos 

ditames exigidos pela legislação. A Portaria Interministerial n.º 

3 de 27 de fevereiro de 2018 estabelece em seu artigo 6º o rol de 

documentos que podem ser usados para comprovar tal 

condição. O mais usualmente utilizado é o contrato de trabalho 

em vigor ou a anotação na Carteira de Trabalho, mas as outras 

possibilidades também incluem o cadastro como 

microempreendedor individual, o recebimento de 

aposentadoria, a posse de bens e outros casos diversos. O inciso 

XIV9, especificamente, é o que permite interpretação mais 

extensiva de modo a beneficiar imigrantes que possuem 

alguma renda fixa, mas nenhum dos documentos 

expressamente elencados anteriormente. Por ser mais genérico, 

consequentemente é o que também permite maior 

discricionariedade do atendente policial em aceitá-lo ou não. 

Apesar de o número de possibilidades para comprovação 

de meios de subsistência ser relativamente amplo (14 incisos), 

ele não resolve o problema central que se encontra no próprio 

Acordo. Ao solicitar comprovação de meios de subsistência, a 

normativa acaba por atrelar a regularização permanente dos/as 

imigrantes mercosulinos/as à sua condição econômica. Em 

decorrência disso, aquelas pessoas que não possuem renda fixa 

ou meios eficazes de comprová-la não são capazes de solicitar 

autorização de residência permanente. Nesses casos em que o 

                                                
9 Art. 6º, XIV – declaração, sob as penas da lei, de que possui meios de 

vida lícitos e suficientes que permitam a subsistência do interessado e 

de sua família no país. 
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imigrante não consegue efetuar a transformação da sua 

residência temporária para permanente, é possível solicitar 

novamente a temporária, fazendo com que permaneça nessa 

modalidade até que ele/a consiga comprovar de fato a aferição 

de renda conforme os requisitos estabelecidos. A residência 

temporária, no entanto, além de impossibilitar a naturalização 

brasileira e a participação na maioria dos concursos públicos, 

também pode ser motivo de impasses para obtenção de crédito 

em bancos, financiamentos, vagas de emprego e diferentes 

outros cercamentos de direitos.  

Dessa forma, nota-se que ainda que o Acordo tenha 

representado um grande avanço na questão migratória do 

bloco, no plano prático ainda são inúmeros os obstáculos que 

cada imigrante enfrenta antes de efetivamente conseguir obter 

sua regularização. Ainda, para além do Acordo de Residência 

no âmbito do Mercosul, outras negociações também resultaram 

em normas internacionais garantidoras do direito de 

autorização de residência no Brasil que afetam nacionais 

provenientes de países mercosulinos. Trata-se de dois acordos 

bilaterais assinados exteriormente ao Mercosul, quais sejam o 

Acordo bilateral firmado entre Brasil e Argentina e o Acordo 

bilateral assinado entre Brasil e Uruguai.  

 

3.2 ACORDO BILATERAL BRASIL X ARGENTINA 

Em 2005, quando o Acordo do Mercosul ainda não estava 

em vigência, Brasil e Argentina finalizaram tratativas para o 

estabelecimento de autorização de residência permanente para 

as/os nacionais dos dois Estados. Promulgado no Brasil pelo 

Decreto n.º 6.736, o “Acordo para Concessão de Permanência a 

Detentores de Vistos Temporários ou a Turistas” prevê que 

argentinas/os com visto de turista ou temporário no Brasil 

possam requerer a sua transformação em residência 
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permanente. Atualmente, tanto o acordo bilateral quanto o 

Acordo do Mercosul são aplicáveis a nacionais da Argentina. A 

vantagem do primeiro é que ele exime o/a beneficiário/a do 

pagamento de multa por tempo permanecido além do 

permitido, que pode chegar até a R$ 10.000,00. Já o acordo 

bilateral possui a vantagem de conferir a autorização de 

residência permanente de maneira imediata, sem a passagem 

pela residência temporária de dois anos que acontece com 

aquelas/es que se regularizam por meio do Acordo do 

Mercosul. Se a/o migrante argentina/o chega ao Brasil regular 

com visto de turista, é mais vantajoso que ela/e peça a residência 

pelo acordo bilateral. Já se a/o migrante está aqui irregular e 

acumula multa sem ter condições de pagá-la, normalmente o 

Acordo do Mercosul se torna mais benéfico. 

 

3.3 ACORDO BILATERAL BRASIL X URUGUAI 

Em 2006, foi a vez de Brasil e Uruguai concluírem 

tratativas sobre autorização de residência. Naquele ano, os dois 

países decidiram bilaterizar o Acordo do Mercosul para que ele 

pudesse ser aplicado de antemão entre si (PUCCI, 2010), sem 

precisar aguardar os processos de internalização de todos os 

demais signatários. Isso significou, na prática, a antecipação dos 

efeitos do Acordo para os nacionais desses dois Estados. Dessa 

maneira, já a partir de outubro de 2006, três anos antes do 

Acordo do Mercosul entrar efetivamente em vigor, 

uruguaios/as já podiam se regularizar no Brasil nas mesmas 

condições que mais tarde se aplicariam aos/as mercosulinos/as 

em geral: autorização de residência temporária por dois anos e 

sua posterior transformação em permanente. 

Com o Acordo do Mercosul já plenamente em vigor, 

Brasil e Uruguai voltam a negociar para trazer facilidades ainda 

maiores para a obtenção de autorização de residência de seus 
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nacionais no território vizinho. O novo acordo, promulgado em 

2017 pelo Decreto n.º 9.08910, estabelece que ao invés de solicitar 

primeiramente residência temporária de dois anos, a residência 

a uruguaios/as já será expedida de maneira permanente. Além 

disso, não há exigência da certidão de antecedentes criminais 

do país de origem (podendo ser substituída por uma declaração 

pessoal assinada pelo/a próprio/a solicitante), assim como a 

única taxa aplicada é a referente aos custos de emissão da 

carteira, no valor de R$ 204,77, e também, nesse caso, há isenção 

de possíveis multas decorrentes de estadia irregular. Assim 

como para as/os argentinas/os, tanto o acordo bilateral quanto 

o do Mercosul são aplicáveis as/aos uruguaias/os, mas nesse 

caso o bilateral se mostra muito mais vantajoso em qualquer 

ocasião.  

Dessa forma, há, atualmente, três acordos principais que 

versam diretamente sobre a autorização de residência para 

nacionais de Estados mercosulinos, são eles o Acordo do 

Mercosul, o Acordo bilateral entre Brasil e Argentina e o Acordo 

bilateral entre Brasil e Uruguai. Ainda que diferentes normas 

versam sobre os requisitos legais para que imigrantes possam 

permanecer regularmente em território estrangeiro, no dia a 

dia, inúmeros desafios ultrapassam o que está escrito no papel. 

Com o intuito de mostrar uma pequena parcela dessa realidade, 

a seguir serão apresentados os dados de imigrantes que 

buscaram o apoio de instituições de acolhimento em 

Florianópolis entre os anos de 1997 e 2020.  

 

  

                                                
10 Disponível em: http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/ 

index.jsp?data=07/07/2017&jornal=1&pagina=7&totalArquivos=176. 
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4 O/A MERCOSULINO/A EM FLORIANÓPOLIS E 
REGIÃO 

Quando um/a imigrante decide fixar residência fora do 

seu local de origem, seja na região de Florianópolis ou em 

qualquer outra parte do Brasil, muitas providências devem ser 

tomadas, a começar por encontrar uma moradia, cadastrar-se 

na Receita Federal (CPF), promover a regularização migratória, 

introduzir-se no mercado de trabalho ou no sistema de ensino, 

e tantas outras, a depender da necessidade de cada qual. 

Situações por vezes cotidianas para os nacionais, como ir ao 

banco ou tirar um documento de identidade, tornam-se 

verdadeiros obstáculos frente ao novo idioma, à falta de 

compreensão sobre a função dos órgãos públicos e à falta de 

capacitação dos profissionais que neles atuam. Por tais razões, 

redes de apoio que possam atender essa/e recém-chegada/o e 

suprir parte de suas necessidades se tornam muito importantes 

para a garantia de seus direitos e uma integração saudável na 

comunidade. 

Marcadamente caracterizado pela omissão dos poderes 

públicos, o acolhimento de imigrantes em Florianópolis se deu, 

na grande parte dos anos, por entidades da sociedade civil, 

sendo a Pastoral do Migrante a pioneira delas11, atuando na 

                                                
11 A Pastoral funciona na Igreja Santa Teresinha do Menino Jesus no 

bairro da Prainha e é uma entidade ligada à igreja católica formada 

pelos padres da ordem Scalabriniana – Missionários de São Carlos. A 

Congregação dos Missionários de São Carlos foi fundada em 1887 na 

Itália por João Batista Scalabrini em meio ao cenário de grandes saídas 

de italianos para os Estados Unidos e Brasil. Já naquele ano, foram 

enviados os primeiros missionários para o Brasil e Estados Unidos, 

com o dever de defender os direitos dos migrantes, acolhê-los, 

fornecer hospedagem e procurar auxiliá-los nas diversas demandas 

que põem em risco a integridade física e psíquica da população 
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cidade desde 1996. Além da Pastoral, outras entidades atuaram 

ou têm atuado com protagonismo nos últimos anos, 

destacando-se, entre elas, o Eirenè-NAIR/UFSC, a Defensoria 

Pública da União (DPU), o CRAI, entre outras. Em 2018, o 

Centro de Referência de Atendimento ao Imigrante de Santa 

Catarina (CRAI-SC) começou a funcionar e oferecer serviços 

nas quatro áreas principais: proteção (regularização 

migratória), integração (incluindo inserção laboral), atenção 

psicossocial e assistencial. O CRAI foi fechado em setembro de 

2019 e foi administrado pela Ação Social Arquediocesana 

(ASA). Durante todo o período de existência, o CRAI promoveu 

assistência aos imigrantes em conjunto com o Eirenè-NAIR. 

A seguir, serão apresentados os dados de atendimentos 

prestados nos períodos de 1997 a 2013 pela Pastoral do 

Migrante; de 2015 a 2017 os dados são dos serviços ofertados 

pela Pastoral do Migrante em parceria com o Eirenè-NAIR; de 

abril de 2018 a abril de 2019 é usado o banco de dados do CRAI-

SC em parceria com o Eirenè-NAIR; e de outubro de 2019 a 

março de 2020 os dados são da base da DPU conjunto com o 

Eirenè-NAIR. Estas bases de dados são frutos de parcerias 

estabelecidas pelo Eirenè/NAIR da Universidade Federal de 

Santa Catarina com as organizações citadas. O Núcleo iniciou 

seus trabalhos de extensão no ano de 2015 em parceria com a 

Pastoral. Em 2016, iniciou-se a colaboração com a DPU. Em 

2018, os trabalhos que eram desenvolvidos na Pastoral foram 

trasladados para o CRAI.  

                                                

migrante. Atualmente, os scalabrinianos são padres, irmãs, 

funcionários e voluntários que defendem e trabalham com a questão 

migratória em diversos locais do globo. Hoje, estão localizados em 

todos os cinco continentes, em mais de 30 países (http://www.simn-

global.org/map.php). 
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4.1 PASTORAL DO MIGRANTE (1997-2012) 

As atividades da Pastoral do Migrante em Florianópolis 

surgiram como uma extensão do trabalho já desenvolvido em 

Porto Alegre pela Missão Pompeia CIBAI Migrações e 

começaram frente à crescente demanda por atendimento dos/as 

mercosulinos/as na região da Grande Florianópolis e do litoral 

catarinense. Entre os anos de 1996 a 2002, o Pe. Joaquim Filippin 

foi o responsável pelo andamento das atividades em Santa 

Catarina. A partir de meados de 2002, o atendimento se 

manteve por meio de fax e telefone com trabalho presencial 

uma semana por mês, voltando à sua integralidade em 2007. 

Por meio de cadernos, Pe. Joaquim fazia, sempre que podia, o 

cadastro dos migrantes e suas respectivas demandas, com 

anotações sobre cada caso, número de familiares, endereço, 

data de chegada ao Brasil, relatos de suas histórias e até 

algumas impressões pessoais sobre cada um deles. Nessa 

primeira seção, serão apresentados os registros de 1997 a 201212 

baseados nessas anotações. Ainda que tais dados não consigam 

demonstrar números reais dos atendimentos feitos e muito 

menos o número de migrantes mercosulinos/as na cidade, eles 

conseguem exibir uma amostra do perfil migratório do período. 

Nas anotações, era costume que Pe. Joaquim anotasse os nomes 

de todos os integrantes da família, fazendo com que os dados 

apresentados não tratem apenas dos imigrantes atendidos, mas 

de todo o seu núcleo familiar. Pela simplicidade das anotações, 

há informações apenas acerca da nacionalidade e gênero das/os 

atendidas/os. 

Neste primeiro ínterim, estão anotadas nos cadernos 

1.072 pessoas de 20 nacionalidades estrangeiras, 258 

brasileiros/as e 16 sem o registro do país de origem. 

                                                
12 Não foram encontrados registros dos anos de 2003 e 2004. 
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Considerando-se apenas as/os não-brasileiras/os e com registro 

de nacionalidade (798), uruguaias/os representam 36,7% e 

argentinos/as 31,2%, que somados/as resultam em 67,8%. Já 

todos/as os/s mercosulinos/as somados/as13 compõem 96,7% 

das pessoas anotadas14, a quase totalidade. Referente ao 

gênero15, por volta de 55% eram homens e 45% mulheres. 

A quantidade de brasileiros/as anotada, que se somada 

corresponderia a 25% do total, é uma amostra do elevado 

número de famílias que procurava auxílio da Pastoral. No geral, 

os/as brasileiros/as registrados/as são filhos/as de imigrantes 

que vieram para cá e tiveram suas crianças em território 

nacional. Possuir prole brasileira era uma das principais 

possibilidades de regularização para os mercosulinos, que até 

2009 (com a vigência do Acordo de Residência do Mercosul) 

não possuíam outros meios de regularização16. Até então, os 

meios para tanto eram o casamento com brasileiro/a ou com 

                                                
13 Foram registrados nacionais da Argentina, Uruguai, Paraguai, 

Chile, Equador, Colômbia, Peru e Bolívia, sem registros de Suriname 

e Guiana. 
14 O restante da porcentagem inclui cidadãos da Itália (9), Estados 

Unidos, Espanha, Rússia, Alemanha, Índia, Japão, Portugal, Canadá, 

Líbano, Angola e França, todos com o máximo de três registros cada. 
15 Salienta-se que a coleta de dados com relação ao gênero dos 

imigrantes se deu a partir da verificação de documentos de 

identidade, motivo pelo qual se reconhece a limitação desta pesquisa 

em não representar outras diversas formas de expressão de identidade 

de gênero tendo em vista que a mesma utiliza informações baseadas 

em um sistema binário homem/mulher e sem distinção entre sexo 

biológico e identidade de gênero. 
16 À exceção dos argentinos e uruguaios que já a partir de 2005 e 2006, 

respectivamente, puderam solicitar regularização pela sua 

nacionalidade depois de Acordos bilaterais assinados entre o Brasil e 

os mesmos, como explicado no capítulo anterior. 
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imigrante já regularizado/a, ou o nascimento de filho/a 

brasileiro/a. Essa situação ainda permanece para aqueles que 

não se enquadram em nenhuma legislação de autorização de 

residência. 

 

4.2 PASTORAL DO MIGRANTE (JULHO/2013 – JULHO/2015) 

No período seguinte, de 2013 a 2015, utilizamos como 

fonte o relatório feito em 2015 pelo Grupo de Apoio a 

Imigrantes e Refugiados da Grande Florianópolis (GAIRF) que 

também faz uso do número de atendimentos da Pastoral que 

começou a atender com o Eirenè-NAIR no início de 201517. 

Nesses dois anos, de julho de 2013 a julho de 2015, 564 novos/as 

imigrantes foram cadastradas/os, dos/as quais 68% eram do 

gênero masculino. Conforme numericamente representado na 

Figura 2, das 30 nacionalidades, 38% eram argentinas/os, 34% 

haitianas/os e 11% uruguaias/os, sendo os três maiores 

números. Os/as mercosulinos/as somados/as18 compunham 

cerca de 62% dos atendimentos, sendo argentinas/os, 

uruguaios/as e equatorianos/as os de maior representatividade. 

Mesmo que as/os mercosulinas/os quando somados ainda 

representassem a maior parcela dos atendimentos, percebe-se a 

grande porção que já ocupavam os nacionais do Haiti, que 

começaram a chegar no Brasil no pós-terremoto que assolou o 

país caribenho. O aumento expressivo dessa população no 

primeiro semestre de 2015 fez com que número de registros 

                                                
17 Os dados presentes no relatório foram compilados pela antropóloga 

e agente da Pastoral à época, Tamajara da Silva que, a partir de 2015 

passou a receber o apoio do Projeto de Extensão Eirenè-NAIR para 

realização da coleta de dados e para execução dos atendimentos. 
18 Assim como no período anterior, foram registrados nacionais da 

Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Equador, Colômbia, Peru e 

Bolívia, sem registros de Suriname e Guiana. 
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totais nos sete primeiros meses daquele ano (278) já tivesse 

superado todo o montante de 2014 (203).  

 

Figura 2 – Atendimentos por país (julho/2013 – julho/2015). 

 
Fonte: Elaborado por Grupo de Apoio a Imigrantes e Refugiados em 

Florianópolis e região – GAIRF (2015). Base de dados Pastoral do Migrante 

(2020). 

 

O relatório também aponta que 77% dos/as migrantes no 

período em apreço tinham entre 19 e 40 anos e 6% eram crianças 

e adolescentes até 18 anos, destacando também o crescimento 

do grupo de infanto-juvenis. Em relação aos/as 

mercosulinos/as, é especificamente pontuada a migração de 

jovens mulheres recém-formadas do ensino médio e/ou da 

graduação que buscam inserção laboral na região; além da 

presença destacada de assentamentos de pessoas 

acompanhadas com familiares. Comparado aos haitianos/as, 

por exemplo, as/os mercosulinas/os possuem uma maior 

facilidade para migrar em família devido a proximidade 

geográfica, o que eleva o número de crianças e adolescentes 

registradas/os. 
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4.3 PASTORAL DO MIGRANTE E EIRENÈ-NAIR (2016-2017) 

Nos anos seguintes, entre 2016 e 2017, o cenário das 

migrações na Grande Florianópolis apresenta mudanças ainda 

mais acentuadas, como demonstra a Figura 3. Da amostragem 

de imigrantes não brasileiras/os utilizada (1146)19 através dos 

dados colhidos na Pastoral, 85% eram haitianas/os, seguidos 

por senegaleses (2,4%) e só então argentinos/as (2%), 

uruguaias/os e venezuelanos/as (ambos com 1,1%). Percebe-se 

que migrações advindas de outras regiões do Sul global, que 

não a América do Sul, passaram a incrementar a variedade das 

nacionalidades atendidas. Além de nacionais do Haiti, que 

passaram a ocupar a primeira posição com larga folga, 

senegaleses também ultrapassaram os números de 

argentinos/as e uruguaios/as. Ademais, também se visualiza o 

aumento de venezuelanas/os (1%), que nem chegaram a ser 

citados no relatório dos anos anteriores e que cresceram nos 

seguintes. 

Considerando-se os/as nacionais do Mercosul expandido 

como um único grupo, eles/as passam a ocupar a segunda 

posição com 5,4% dos cadastros, um número ainda muito 

abaixo comparado aos/as haitianas/os que ocupam a primeira 

colocação com 85%. Dos países do Mercosul, em ordem de 

representatividade quantitativa encontramos Argentina, 

Uruguai, Equador, Colômbia, Peru, Chile, Paraguai e Bolívia, 

como pode ser observado no Quadro 3. As/os argentinas/os 

                                                
19 O número da amostragem corresponde ao total de imigrantes que 

possuíam os dados cadastrados de maneira satisfatória e permite, 

assim, a correta contabilização das porcentagens apresentadas. Por 

consequência, a amostra não expressa o total de imigrantes 

cadastrados e muito menos o total de atendimentos. O número de 

brasileiros encontrados na amostragem foi 13, o que corresponderia a 

1,6% do total de 1155. 
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representam mais de um terço dos/as mercosulinos/as, 37,1% 

deles/as. 

 

Figura 3 – Principais nacionalidades atendidas, por 

porcentagem (2016-2017). 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados Pastoral do Migrante/Eirenè-

NAIR-UFSC 

 

Sobre o perfil desses/as mercosulinos/as, há 

especificidades sobre gênero, escolaridade e idade. No primeiro 

quesito, 54,8% eram do gênero masculino e 45,2% do feminino. 

Comparado ao período de 2013-2015 em que 68% do total 

das/os registradas/os eram do gênero masculino, percebe-se um 

maior número de mulheres do Cone Sul na migração da Grande 

Florianópolis. Sobre a escolaridade dos/as mercosulinos/as em 

geral, como aponta a Figura 4, a maioria possuía Ensino Médio 

completo (43,5%), seguidas/os daquelas/es com Ensino 

Superior completo (14,5%) e Ensino Médio incompleto (12,9%). 

Em comparação com os dados dos atendimentos totais do 

período, em que a segunda maior porcentagem era de pessoas 
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com Ensino Médio incompleto (33%), e que aquelas/es com 

Ensino Superior incompleto ou completo constituíam 11,4%, 

percebe-se que os/as mercosulinos/as possuem grau de 

escolaridade mais elevado que a média geral. 

 

Quadro 3 – Representatividade dos/as mercosulinos/as de 

acordo com a nacionalidade (2016-2017). 

MERCOSUL 

número 

absoluto 

% 

do total 

% entre 

mercosulinos 

Argentina 23 2,0% 37,1% 

Uruguai 13 1,1% 21,0% 

Equador 9 0,8% 14,5% 

Colômbia 5 0,4% 8,1% 

Peru 4 0,3% 6,5% 

Chile 3 0,3% 4,8% 

Paraguai 3 0,3% 4,8% 

Bolívia 2 0,2% 3,2% 

Total 62 5,4% 100,0% 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados Pastoral do Migrante/ 

Eirenè-NAIR-UFSC. 

 

Já no quesito idade, consoante Figura 5, a grande parcela 

possuía entre 18 e 30 anos (43,5%), seguidos/as daqueles/as com 

31 a 40 e 41 a 50, ambos representando 17,7%. Em comparação 

às porcentagens totais, em que 50% possuíam de 30 a 40 anos, 

percebe-se nas/os mercosulinas/os um perfil um pouco mais 

jovem ao mesmo tempo em que há uma maior presença 

daqueles/as com mais de 50 anos, que entre as/os 

mercosulinas/os contabilizavam 17,1% e apenas 4% no total. 
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Figura 4 – Escolaridade dos/as mercosulinos/as (2016-2017). 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados Pastoral do Migrante/ Eirenè-

NAIR-UFSC 

 

Figura 5 – Faixa etária dos/as migrantes mercosulinos/as (2016-

2017). 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados Pastoral do Migrante/Eirenè-

NAIR-UFSC 
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4.4 CRAI-SC/EIRENÈ-NAIR (ABRIL/2018 – ABRIL/2019) 

A partir de fevereiro de 2018 até setembro de 2019, os 

atendimentos a imigrantes passaram a ocorrer no CRAI, como 

já explicado anteriormente. Analisando os dados coletados pelo 

CRAI/NAIR-Eirenè entre abril de 2018 a abril de 2019 é possível 

aferir informações mais detalhadas acerca da população 

mercosulina assistida, nomeadamente o gênero, a escolaridade, 

o local de residência e principais demandas. No geral, as cinco 

nacionalidades mais atendidas nesse período foram, por ordem 

decrescente: haitiana, venezuelana, argentina, cubana e 

uruguaia. As/os haitianas/os representam 68% dos 

atendimentos, seguidos/as pelas porcentagens de 11,1% 

(Venezuela), 5,4% (Argentina), 3% (Cuba) e 2,1% (Uruguai). Na 

continuidade, encontram-se colombianas/os (1,1%), 

peruanos/as (0,9%), dominicanos/as (0,8%), senegaleses (0,7%) 

e sírias/os (0,7%), conforme Figura 6. 

 

Figura 6 – Principais nacionalidades atendidas (abril/2018 a 

abril/2019). 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados CRAI/Eirenè-NAIR-UFSC 
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Dentro das/os mercosulinas/os, a nacionalidade com 

maior preponderância é a argentina, que ocupou basicamente a 

metade dos atendimentos voltados a esse grupo. Em sequência, 

aparecem as/os uruguaias/os e colombianos/as com 

porcentagens bem menores, seguidos/as pelas outras 

nacionalidades conforme Quadro 4 a seguir. 

 

Quadro 4 – Representatividade dos/as mercosulinos/as de 

acordo com a nacionalidade (abril/2018 a abril/2019). 

MERCOSUL nº absoluto % do total 
% entre 

mercosulinos 

Argentina 201 5,4% 49,9% 

Uruguai 79 2,1% 19,6% 

Colômbia 41 1,1% 10,2% 

Peru 32 0,9% 7,9% 

Chile 24 0,6% 6,0% 

Equador 14 0,4% 3,5% 

Paraguai 9 0,2% 2,2% 

Bolívia 3 0,1% 0,7% 

Total 403 10,8% 100,0% 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados CRAI/Eirenè-NAIR-UFSC 

 

Tratados/as de outra maneira, se somados/as todos/as 

os/as nacionais de países pertencentes ao Mercosul expandido, 

esse grupo passa a ocupar a terceira colocação representando 

10,8% de imigrantes cadastradas/os, valor quase equivalente ao 

de venezuelanos/as, conforme exibido na Figura 7. De qualquer 

maneira, o atendimento a haitianos/as é com larga folga o de 

maior expressividade, sendo mais que seis vezes maior que o 

de venezuelanos/as ou de mercosulinas/os. Comparando-se ao 

período até o ano de 2015, em que mercosulinas/os formavam o 

principal público atendido, o cenário passou por mudanças 
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marcantes: enquanto entre 2013 e 2015 eles/as representavam 

62% dos atendimentos, em 2018 e 2019 passaram para apenas 

10,8%. Também no quesito nacionalidade, para além da 

haitiana, nota-se a crescente relevância quantitativa de 

cubanas/os, incrementando junto com os/as haitianos/as a 

imigração proveniente do Caribe; e venezuelanos/as, que 

aparecem nas primeiras colocações desde 2017. 

 

Figura 7 – Principais nacionalidades atendidas considerando-se 

Mercosul em separado (abril/2018 a abril/2019). 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados CRAI/Eirenè-NAIR-UFSC 

 

Sobre o perfil desses/as 403 mercosulinos/as, 61,7% eram 

do gênero masculino e 38,3% do feminino. No item 

‘escolaridade’20, 80,3% dos/as adultos/as possuía ao menos 

Ensino Médio completo, divididas/os em 0,3% com Pós-

Graduação, 14,8% com Ensino Superior incompleto, 15,6% com 

                                                
20 Foram desconsideradas as crianças e adolescentes para que haja 

uniformização dos dados utilizados. 
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Superior completo e a grande maioria com apenas o Ensino 

Médio completo (47,3%), conforme ilustrado na Figura 8. Já no 

quesito laboral, apenas 18% das/os mercosulinas/os alegaram 

estar trabalhando, seja formal ou informalmente, evidenciando-

se o alto nível de desemprego nessa população. Importante 

pontuar, no entanto, que o CRAI e outras instituições de 

acolhimento a imigrantes atendia muitos/as recém-chegados/as 

ao Brasil, o que contribui para as altas taxas de desemprego 

encontradas. 

 

Figura 8 – Escolaridade das/os mercosulinas/os (abril/2018 a 

abril/2019). 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados CRAI/Eirenè-NAIR-UFSC. 

 

Em referência ao local de residência, como pode ser 

observado na Figura 9, 68,2% moravam em Florianópolis. O 

segundo lugar, no entanto, surpreende por não ser uma cidade, 

mas uma situação: 45 pessoas estavam em situação de rua e três 

abrigados no Centro POP (Centro de Referência Especializado 

para População em Situação de Rua) da capital, totalizando 48 

mercosulinos/as sem residência fixa. Essa realidade expressa a 
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incapacidade do poder público em acolher essa população que 

acaba em situação de extrema vulnerabilidade. Além do natural 

risco físico e mental que todos enfrentam quando dormem em 

praças ou embaixo de marquises, são recorrentes os casos de 

imigrantes que têm seus documentos roubados ou extraviados, 

ou que simplesmente não o possuem devido aos custos 

elevados e a grande burocracia envolvida. Esses 

acontecimentos impedem sua regularização migratória e 

consequentemente sua inserção no mercado de trabalho formal 

brasileiro. Se não conseguirem um emprego, não possuirão 

renda para custear a documentação, e assim não combinarão as 

condições econômicas necessárias para providenciar 

documentos como certidão de nascimento e certidão de 

antecedentes criminais, gerando um ciclo auto sustentável que 

culmina com a continuidade dessas pessoas em situação em 

rua. 

 

Figura 9 – Local de residência das/os mercosulinas/os 

(abril/2018 a abril/2019). 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados CRAI/Eirenè-NAIR-UFSC. 
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Sobre o tipo de auxílio buscado no CRAI, mais da metade 

das demandas (64,5%) era referente à regularização migratória, 

inclusos/as nessa porcentagem os/as que procuravam apoio 

para agendamento na Polícia Federal. As/os que buscaram 

atenção para questões referentes à assistência social totalizam 

12,1% e para confecção de currículos e vagas de emprego 10,9%, 

conforme Figura 10. 

 

Figura 10 – Demanda dos/as mercosulinos/as (abril/2018 a 

abril/2019). 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Base de dados CRAI/Eirenè-NAIR-UFSC. 

 

4.5 DPU/EIRENÈ-NAIR (OUTUBRO/2019 – MARÇO/2020) 

Outra fonte de dados que pode ser utilizada a fins de 

estudo da população mercosulina na região da Grande 

Florianópolis é a proveniente da Defensoria Pública da União 

(DPU). O atendimento a imigrantes e refugiados/as na DPU já 

acontecia em parceria com o Núcleo Eirenè-NAIR desde 2016. 

Após o fechamento do CRAI em setembro de 2019, ocorre o 

incremento da equipe responsável por esse serviço e as 

atividades de extensão do Núcleo passam a ser centralizadas na 

DPU. Com essa mudança, um relatório dos seis primeiros 

meses de atendimento foi providenciado, cobrindo os meses de 

outubro de 2019 a março de 2020. Nesses dados, há uma maior 
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gama de informações sobre as/os imigrantes atendidas/os, 

como raça e questões sócio-econômicas detalhadas. 

No total, foram atendidos/as 1.266 imigrantes e 

refugiadas/os21 de 40 nacionalidades diferentes e um caso de 

apatridia. Os/as nacionais do Haiti ainda foram o de maior 

preponderância, com metade dos casos (50,2%), seguidos por 

nacionais da Venezuela (19,9%), Argentina (9,6%), Cuba (7,5%) 

e Uruguai (1,9%), consoante Figura 11. Esse crescimento na 

expressividade de venezuelanos/as na região já vem sendo 

delineada desde 2017, quando aparecem como a 5ª 

nacionalidade mais atendida. A partir de 2018 e até hoje 

ocupam a 2ª posição depois dos/as haitianos/as. 

 

Figura 11 – Principais nacionalidades atendidas (Out/2019 a 

Mar/2020). 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados DPU-SC/Eirenè-NAIR-UFSC. 

 

                                                
21 Foram descontados os/as brasileiros/as, que totalizaram cinco 

pessoas. 
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Se somados/as todos/as aqueles/as provenientes de países 

do Mercosul expandido, essa comunidade ocupa a terceira 

colocação, com 186 pessoas representando 14,7% do total, 

consoante Figura 12. A maior parte desses/as eram 

argentinos/as (65,6%), seguidos por uruguaios/as (12,9%), 

paraguaios/as (5,9%), peruanos/as (4,8%), colombianos/as 

(3,8%), chilenos/as (3,2%), guianenses e bolivianos/as (ambos 

com 1,6%) e equatorianos/as (0,5%). 

 

Figura 12 – Representatividade dos/as mercosulinos/as dentre 

as/os imigrantes (Out/2019 a Mar/2020). 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados DPU-SC/Eirenè-NAIR-UFSC. 

 

Se analisados os/as mercosulinos/as à parte a partir do 

Quadro 5, percebe-se que novamente a nacionalidade argentina 

aparece com maior preponderância seguida pela uruguaia. 

Essas duas sempre foram as de maior representatividade, 

enquanto as demais variam as posições a cada ano. 
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Quadro 5 – Representatividade das nacionalidades 

mercosulinas (Out/2019 a Mar/2020). 

MERCOSUL 
Número 

absoluto 

Porcentagem do 

total 

Porcentagem 

entre 

mercosulinos 

Argentina 122 9,6% 65,6% 

Uruguai 24 1,9% 12,9% 

Paraguai 11 0,9% 5,9% 

Peru 9 0,7% 4,8% 

Colômbia 7 0,6% 3,8% 

Chile 6 0,5% 3,2% 

Guiana 3 0,2% 1,6% 

Bolívia 3 0,2% 1,6% 

Equador 1 0,1% 0,5% 

TOTAL 186 14,7% 100,0% 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados DPU-SC/Eirenè-NAIR-UFSC. 

 

No tocante ao gênero, o número é paritário, com 

exatamente 50% de mulheres e homens. Ao contrário dos anos 

anteriores, neste relatório mais recente foi captado de maneira 

satisfatória dados sobre a raça desses imigrantes. 

Diferentemente da média dos atendimentos totais, em que a 

porcentagem de negros/as ultrapassa a metade (55,1%), em 

razão principalmente da grande porcentagem de haitianas/os, 

dentre os mercosulinas/os a grande maioria (82,8%) foi 

fenotipicamente percebida como branca, seguida por pardas/os 

e indígenas (10,8%) e, por fim, então negras/os (3,2%). Destaca-

se que a classificação foi feita com base na percepção fenotípica 
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dos atendentes em relação aos assistidos, dado que a barreira 

linguística ou cultural dificultava o questionamento sobre a 

percepção racial que a maioria da população migrante tem 

sobre si mesma. 

Já em relação à idade, como indica a Figura 13, a maioria 

dos/as mercosulinos/as (57,5%) possuía entre 18 e 40 anos. Em 

relação ao total de imigrantes, a porcentagem daquelas/es com 

mais de 50 anos se mostrou elevada, 14,5% contra 7% no total. 

Por tal razão, a média da idade das/os mercosulinas/os resultou 

ligeiramente maior que a total, 32,5 e 29,6 respectivamente. 

 

Figura 13 – Faixa etária dos/as mercosulinos/as (Out/2019 a 

Mar/2020). 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados DPU-SC/Eirenè-NAIR-UFSC. 
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No quesito local de residência22, 74,2% morava em 

Florianópolis, seguidos/as por 9,1% em Garopaba, 6,5% em 

Palhoça e 3,2% em São José. No geral e diferentemente dos 

mercosulinas/os, São José e Palhoça costumam ser mais 

frequentemente escolhidas pelos/as imigrantes como cidades 

de fixação, com 16,6% e 11,9% dos atendidas/os, 

respectivamente. Interessante notar como a segunda cidade de 

residência mais escolhida pelos/as mercosulinos/as é Garopaba, 

uma cidade litorânea com movimentação intensa especialmente 

no verão.  

Quanto à escolaridade, consoante Figura 14, assim como 

nos dados dos anos anteriores, a maioria possuía Ensino Médio 

completo (39,8%), seguidos nesse caso por aqueles com Ensino 

Superior completo ou incompleto (ambos com 17,7%). Em 

comparação ao total de imigrantes, as/os mercosulinas/os 

apresentaram grau de escolaridade mais elevado. As/os com 

Ensino Médio completo ou graus superiores representam 

76,2%, enquanto nos dados gerais essa porcentagem foi de 

56,1%.  

Acerca da empregabilidade, como refere a Figura 15, é 

identificado que 55,7% das/os mercosulinas/os em idade 

adulta23 estava em situação de desemprego, comparados/as a 

68,4% do total de atendidas/os na mesma situação. Ao mesmo 

tempo, enquanto 12,2% do total alegaram trabalhar 

informalmente, entre os/as mercosulinas/os essa porcentagem 

                                                
22 Nesses dados, infelizmente não foi colhida a questão específica 

sobre quantos estavam em situação de rua; essa informação está 

contida apenas no período que compreende abril de 2018 a abril de 

2019. 
23 Foram desconsideradas as crianças e adolescentes menores de 18 

anos para fins de análise de dados sobre inserção laboral, que 

totalizaram 28 pessoas. 



Pessoas, travessias e encontros: dinâmicas atuais da migração sul-sul em Santa Catarina 

283 

sobe para 26,6%. Já trabalhando formalmente, com carteira 

assinada, 12% dos/as mercosulinos/as e 18% do total. Dos/as 

aposentados/as, as/os mercosulinas/os representaram 5,1% 

enquanto do total são 1,2%.  

 

Figura 14 – Escolaridade dos/as mercosulinos/as (Out/2019 a 

Mar/2020). 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados DPU-SC/Eirenè-NAIR-UFSC. 

 

Dessa forma, ainda que os/as mercosulinos/as tenham 

apresentado situação menos gravosa em relação ao número de 

desempregados/as, a vulnerabilidade do grupo é acentuada 

pelo alto percentual de pessoas trabalhando informalmente, 

mais que o dobro daquela dos totais. Tal situação coloca 

esses/as imigrantes fora do rol de direitos previdenciários e 

laborais garantidos a quem é empregado de maneira formal, 

ficando desamparadas/os em casos de acidentes de trabalho, 

doença ou gravidez, por exemplo. 
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Figura 15 – Empregabilidade das/os mercosulinos/as (Out/2019 

a Mar/2020). 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados DPU-SC/Eirenè-NAIR-UFSC. 

 

Referente ao núcleo familiar, as porcentagens são bem 

variadas, mas a maior delas (25,8%) é de mercosulinos/as que 

moram sozinhos/as, seguidos/as por aquelas/es que moram em 

três, quatro e duas pessoas respectivamente. O número de 

pessoas vivendo sozinhas é mais alto entre as/os 

mercosulinas/os que entre o total, dos quais apenas 10,1% 

viviam nessa condição. Da mesma forma, enquanto a 

porcentagem do total que morava em mais de quatro pessoas é 

de 21,4%, nos/as mercosulinos/as esse montante é de apenas 

9,2%. Já em relação à renda per capita desse núcleo, enquanto a 

média geral foi de R$ 583, dentre os mercosulinos foi de R$ 

781,20, apresentando maiores porcentagens com renda a partir 

de R$ 1.000,00 por pessoa. Ao mesmo tempo, aquelas famílias 

que não possuem nenhuma renda foram mais preponderantes 

entre as/os mercosulinas/os que entre o total de cadastrados/as, 

chegando a constituir a maior porcentagem (26,3%), como 

aponta a Figura 16. 
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Figura 16 – Renda das/os imigrantes mercosulinas/os (Out/2019 

a Mar/2020). 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados DPU-SC/Eirenè-NAIR-UFSC. 

 

Além disso, a grande maioria declarou não possuir casa 

própria (85,5%), não possuir computador ou laptop em casa 

(60,8%), mas ter acesso à internet (74,7%), boa parte por meio de 

seus aparelhos telefônicos. Ainda que o número dos que 

dependem de aluguel seja bem alto, é menor que o do total de 

imigrantes, dos quais 94,3% pagam aluguel.  

Já sobre a demanda dessas/es imigrantes, como o 

atendimento na DPU é voltado para questões jurídicas, não há 

dados sobre questões psicossociais e laborais (elaboração de 

currículos, atendimento psicológico, entre outros), uma vez que 

tais assuntos passaram a ser tratados em outras instituições 

após o fechamento do CRAI, como nos CRAS e na ONG 

Círculos de Hospitalidade. Dos procedimentos realizados, 

96,2% dos atendimentos foram voltados à regularização 

migratória, a grande maioria (72%) se tratava da primeira 

autorização de residência no Brasil, 17,2% buscavam a 

renovação da Carteira de Registro Nacional Migratório 

(CRNM), 7% a solicitação da 2ª via da CRNM (casos de 
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roubo/furto ou perda da mesma), 2,2% naturalização, e 3% 

outros casos. Todas as demandas citadas dependem 

diretamente da atuação da Polícia Federal. O papel da 

Defensoria nesses casos é auxiliar e instruir as/os imigrantes e 

refugiadas/os a como procederem em cada pedido, quais 

documentos são solicitados e aceitos, verificar a validade deles, 

gerar os protocolos online necessários e providenciar um 

horário de atendimento. Essa última questão em específico, o 

agendamento, vêm gerando grandes obstáculos para a 

regularização dos imigrantes que vivem em Florianópolis e 

arredores. No período abrangido, 1.269 pessoas de variadas 

nacionalidades procuraram a Defensoria necessitando 

atendimento na Polícia Federal e menos de 300 o conseguiram, 

ou seja, mais de ¾ (76,3%) continuam irregulares por falta de 

horário disponível.  

Como é possível perceber pelo conjunto dos dados 

apresentados, inúmeras são as características da população 

mercosulina que residiu em Florianópolis nos últimos 20 anos. 

A análise crítica desses números nos leva a algumas conclusões 

que serão a seguir apresentadas. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os dados trazidos acima abarcam o período de 1997 a 

2020 no atendimento a mercosulinos/as (sejam provenientes de 

Estados Parte ou Associados) em Florianópolis e tratam de 

questões como nacionalidade, gênero, local de residência, 

escolaridade, raça, renda per capita e principais demandas. 

Tratando-se dos países que formam o bloco, as duas 

nacionalidades com maior preponderância foram 

constantemente aquelas de maior proximidade geográfica a 

Santa Catarina: argentina e uruguaia. Entre os anos de 1997 a 

2012, apesar das duas nacionalidades manterem porcentagens 
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aproximadas, a uruguaia resultou em números mais elevados. 

A partir de 2013, no entanto, os/as argentinos/as passam a 

ocupar a primeira colocação com diferenças consideráveis, 

enquanto as outras nacionalidades tiveram variações no 

decorrer dos anos e porcentagens bem menos expressivas. 

Apesar disso, destaca-se a presença de colombianos/as no 

período de 2018-2019, os quais corresponderam a 10,2% do total 

de mercosulinos/as e ficaram na 3ª colocação. No âmbito 

nacional, as/os colombianas/os foram o maior número de 

mercosulinas/os registrados/as na Polícia Federal em 2018. Já a 

imigração boliviana, que é grande destaque nos dados do 

Brasil, não possui a mesma relevância refletida na Ilha de Santa 

Catarina, ocorrência que coaduna com o fato de a maior parte 

delas/es se estabelecer na cidade de São Paulo (SALA et al., 

2004; SILVA, 2006). 

A porcentagem desses/as mercosulinos/as no total dos/as 

imigrantes mudou drasticamente no decorrer dos anos, 

conforme compilado abaixo no Quadro 6. Enquanto entre 1997-

2012 eles compunham 96,7% das pessoas atendidas, em 2017 

passaram a ser 5,4%, subindo moderadamente nos anos 

seguintes. Tal discrepância se deve principalmente à chegada 

maciça de haitianas/os na região a partir de 2015, 

posteriormente contribuída pelo fluxo venezuelano a partir de 

2018 e pela diversificação geral das nacionalidades, que passa a 

englobar mais de 60 países situados principalmente no Sul 

global. 
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Quadro 6 – Porcentagem de mercosulinos/as entre o total de 

imigrantes 1997-2020. 

Período 1997-2012 2013-2015 2016-2017 2018-2019 2019-2020 

Porcentagem 

de mercosu-

linos 

96,7% 62% 5,40% 10,80% 14,70% 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados Pastoral do 

Migrante/CRAI/DPU-SC/Eirenè-NAIR-UFSC. 

 

Se fosse feito um perfil do migrante mercosulino a partir 

dos dados médios obtidos, ele seria argentino, homem, branco, 

possuiria entre 18 e 30 anos, viveria em Florianópolis, teria 

Ensino Médio completo, estaria desempregado no momento do 

atendimento e procurou os serviços para fins de regularização 

migratória. Para além do imigrante médio, no entanto, vários 

outros perfis também compõem o fluxo mercosulino. 

Em relação ao gênero, as porcentagens variaram em uma 

média de 40 a 45% de mulheres, com a discrepância de exatos 

50% em 2019-2020. Apesar de o dado mais recente poder indicar 

uma feminização das migrações mercosulinas, ele por si só não 

é suficiente para corroborar essa hipótese, especialmente pela 

sua baixa amostragem. Segundo os microdados da Polícia 

Federal, dentre as/os mercosulinas/os residentes em 

Florianópolis que se cadastraram na Polícia Federal no ano de 

2019, cerca de 47,6% eram mulheres, estando mais próximo dos 

números encontrados recentemente. Já se analisadas todas as 

cidades incluídas na região metropolitana da Grande 

Florianópolis24, 42% dos/as registrados/as eram mulheres. 

                                                
24 A Região Metropolitana da Grande Florianópolis – RMF, instituída 

pelo art. 1º da Lei Complementar n.º 636, de 9 de setembro de 2014, é 

constituída pelos Municípios de Águas Mornas, Antônio Carlos, 
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Se comparados a imigrantes de nacionalidades africanas 

ou caribenhas, percebe-se que os/as imigrantes mercosulinas/os 

possuem escolaridade média mais alta, maior renda per capita 

e menores taxas de desemprego, resultando assim numa 

situação socioeconômica média mais favorável. Esses 

resultados podem ser explicados em si mesmos e pela soma de 

outros fatores que em conjunto se retroalimentam, como pela 

questão linguística do espanhol ser um idioma mais próximo 

do português – especialmente se comparada ao creole falado 

pelos/as haitianos/as – e pela questão racial. Enquanto a maior 

parte dos/as mercosulinos/as se considerava branco/a, mais da 

metade dos demais são negros/as. Considerando-se o racismo 

estruturalmente concebido na sociedade brasileira, não 

surpreende que aqueles tenham encontrado melhores 

condições sócio-econômicas. 

Em relação à demanda dos/as imigrantes, em todos os 

anos de captura desse dado a regularização migratória foi a 

principal causa de necessidade de auxílio. Isso mostra como, na 

prática, o procedimento de se regularizar no Brasil, muitas 

vezes, não é viável para que o público migrante o faça por conta 

própria. São inúmeros os documentos requisitados, emitidos 

em diferentes órgãos e sites, somados à falta de acessibilidade 

linguística em todos esses locais. Quando verificados os 

números daqueles/as que não possuem laptop em casa, que 

entre os mercosulinos correspondeu a 60,8%, o problema se 

torna ainda mais evidente. 

Para além dos números majoritários, há outras realidades 

que compõem especificamente o cenário mercosulino em 

Florianópolis e merecem atenção. Dentre elas, as porcentagens 

                                                

Biguaçu, Florianópolis, Palhoça, Santo Amaro da Imperatriz, São José, 

São Pedro de Alcântara e Governador Celso Ramos. 
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consideráveis de pessoas com mais de 50 anos e de pessoas que 

moram sozinhas. Em questão à situação sócio-econômica, ainda 

que os/as migrantes intra-regionais tenham apresentado 

condição mais favorável, tal panorama contrasta com as altas 

porcentagens de famílias que não possuem renda alguma e com 

o alto número de mercosulinas/os em situação de rua, que 

passou dos 10% desse coletivo atendido no período 2018-2019. 

Dessa maneira, apesar do grupo de migrantes intra-regionais 

possuir uma menor propensão média à vulnerabilidade se 

comparado com outros grupos como o de haitianos/as e 

venezuelanas/os, ainda há uma expressiva parcela afetada pela 

ausência de políticas públicas. 

Ainda que os acordos propostos no âmbito do Mercosul 

tenham significado progresso nas legislações de direitos aos/as 

imigrantes da região, a realidade descrita neste estudo sobre a 

situação prática na região da cidade de Florianópolis enseja, 

como base na literatura sobre o tema, observações e análises 

críticas inevitáveis. O acordo de Residência do Mercosul ainda 

carrega o problema do viés sedentário e da/o imigrante como 

ser econômico. Viés sedentário é o termo utilizado por muitos 

estudiosos para caracterizar as políticas públicas e os textos 

acadêmicos que partem das premissas (evidentes ou latentes) 

que supõem que migrar é um sintoma de vulnerabilidade 

social, de fracasso no desenvolvimento econômico do país de 

origem e um risco grave para o país de destino (CASTLES, 2004; 

BAKEWELL, 2008). Em suma, é a premissa de que imigrar não 

é normal. É por essa lógica que transitam políticas públicas e 

legislações sobre imigração com o intuito de controlar a 

mobilidade ao invés de assegurar e fornecer direitos. Aliada a 

esse viés, está a noção de que a imigração é, no geral, um 

problema do subdesenvolvimento (SKELDON, 2008). A/O 

imigrante é percebido/a como alguém que saiu de um lugar 
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inferior economicamente, que padece do subdesenvolvimento. 

E, ao mesmo tempo, fracassa enquanto indivíduo econômico no 

lugar de destino, tornando-se um/a imigrante vulnerável, um 

problema. Assim, o trabalho informal, de baixa remuneração e 

a irregularidade são condições naturalizadas por essas 

premissas enviesadas.  

Além do fato de o Acordo do Mercosul se basear nessa 

premissa equivocada, a atuação dos organismos que trabalham 

com a causa migratória, como a Pastoral do Migrante, o Eirenè-

NAIR/UFSC e o CRAI–SC, indicam que o diagnóstico e as ações 

positivas diante das condições das/os mercosulinas/os (e dos/as 

imigrantes no geral) devem partir do locus da cidade. São as 

cidades, com suas condições sociais e geográficas singulares, 

que apresentam os maiores desafios concretos e físicos aos/as 

imigrantes (MARINUCCI, 2018). Cria-se, por tal razão, um 

evidente gap entre o discurso nas legislações liberais de 

imigração nos Estados com a realidade nas cidades e 

localidades habitadas pelas/os imigrantes (CERNADAS, 2011; 

FREIER; ARCARAZO, 2015). As ações exigidas pelas 

legislações aos/as imigrantes não levam em consideração 

barreiras que existem nas cidades, como distâncias entre órgãos 

públicos, serviços públicos oferecidos somente em horário de 

trabalho, dificuldades de locomoção com os transportes 

oferecidos à população em geral e falta de agentes 

capacitadas/os para orientar, além das barreiras culturais e 

econômicas. Muitas dessas limitações também são enfrentadas 

pelos/as nacionais no dia a dia, mas a/o imigrante, devido ao 

viés sedentário que lhe é incubido, é visto/a como alguém que 

optou por estar nessa situação social inferiorizada, consciente 

das condições arriscadas e tortuosas inerentes ao ato de imigrar. 

Portanto, essas intempéries dizem respeito apenas à vida 

inerente que a/o imigrante escolheu para si, não às legislações 
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ou às políticas públicas sobre o tema. O viés sedentário confere 

ao/a imigrante a culpa pelas dificuldades enfrentadas, não ao 

sistema em que ele se encontra. Destarte, diante de tantas 

limitações, o/a migrante economicamente vulnerável 

contemplado/a pelo Acordo de Residência encontra muitas 

vezes mais facilidade em sobreviver sem se regularizar. O 

mercado de trabalho informal, paradoxalmente, por exemplo, é 

a alternativa mais imediata para que a/o migrante 

mercosulina/o possa suportar as necessidades econômicas 

diárias comparado ao incerto desafio burocrático da 

regularização. O resultado, então, é o reforço social do gap entre 

as legislações e o que a/o imigrante enfrentará no seu dia a dia. 

Por vezes, autoridades públicas podem ceder às pressões 

da sociedade civil pró-imigração terceirizando “o problema”. 

Atende-se aos reclames de um grupo engajado na melhoria de 

vida dos/as imigrantes ao transferir a ele o atendimento nessa 

área mediante o envio de recursos públicos. Localmente, há 

melhoras no apoio ao/a imigrante, mas as deficiências e gaps 

continuam em larga escala em centenas de cidades. Pode 

ocorrer ainda, através de decisões deliberadas de prefeituras e 

governos estaduais, o direcionamento de imigrantes para as 

cidades com entidades ou centros com atendimento 

qualificado, o que gera disfuncionalidades entre a capacidade 

de atendimento e demanda. 

Diante do exposto, fica patente como há um caminho a ser 

percorrido para a real aplicação do Acordo, sobretudo, nessa 

realidade de fechamento do CRAI. No plano do terreno, da 

vivência da/o imigrante mercosulina/o, as políticas públicas 

devem ser pensadas para reduzir os atritos sociais entre 

imigrantes e nativos/as. A transferência de responsabilidade e 

do alargamento do gap entre o direito a imigrar firmado nas 

legislações e as condições contrárias a esse direito geram 
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problemas sociais que podem ser previstos. Para tanto, o viés 

sedentário precisa ser superado. A despeito de todo o avanço 

positivo nas leis de governança migratória nos países da 

América do Sul, as políticas públicas aplicadas nas cidades e o 

Acordo de Residência do Mercosul têm que lidar com os 

desafios abordados para não fomentar indiretamente o controle 

de mobilidade e grandes barreiras burocráticas ao ato de 

imigrar. A integração regional no Cone Sul não pode prescindir 

de almejar condições estáveis para a efetiva livre circulação 

das/os mercosulinas/os. 
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ACESSIBILIDADE LABORAL E EDUCACIONAL: 
AÇÕES DO CRAI PARA INTEGRAÇÃO DE 

IMIGRANTES EM SANTA CATARINA 
 

Gabriela Martini dos Santos 
 

1 INTRODUÇÃO  

O setor integração foi parte do escopo de atuação do 

Centro de Referência de Atendimento ao Imigrante de Santa 

Catarina (CRAI/SC) desde o início das negociações junto à 

Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho e Habitação 

(SST). Com a finalidade de angariar parcerias junto ao setor 

privado para a garantia de trabalho decente para a população 

migrante do estado de Santa Catarina, o setor realizou mais de 

2000 atendimentos entre os meses de fevereiro de 2018 e maio 

de 201925. Apesar de o encaminhamento para o mercado de 

trabalho ser seu propósito central, o setor integração do 

CRAI/SC atuou e formalizou parcerias junto a instituições 

públicas e privadas nos âmbitos educacionais (promoção de 

cursos de português gratuitos territorializados, parcerias junto 

à Secretaria da Educação para revalidação de diplomas do 

ensino fundamental e médio, e produção de cartilhas 

informativas; parcerias para formação de turmas de imigrantes 

em cursos técnicos); na proteção dos direitos laborais dos 

trabalhadores migrantes (parcerias com o Escritório de 

Atendimento Jurídico (ESAJ) da Faculdade CESUSC para 

atendimento gratuito de imigrantes no campo do direito do 

                                                
25 É importante ressaltar que devido a problemas internos do sistema 

do CRAI/SC, é provável haver inconsistências nos números de 

atendimentos, pois a coleta de dados do mês de fevereiro foi 

prejudicada. 
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trabalho; capacitação de órgãos públicos e privados sobre 

direitos laborais dos imigrantes e refugiados no Brasil); e 

promoveu iniciativas no âmbito dos direitos das mulheres 

imigrantes e refugiadas (rodas de conversa sobre direitos das 

mulheres no Brasil; participação em eventos da rede; suporte 

para organizações que trabalham com o tema).  

O objetivo deste capítulo é, portanto, apresentar os 

resultados do setor integração do CRAI/SC, compreendendo o 

período de fevereiro de 2018 a maio de 2019. Na primeira seção, 

será apresentado o perfil dos e das imigrantes que buscaram o 

serviço de integração. Subsequentemente, serão apresentadas 

as parcerias e ações desenvolvidas nas áreas de i) integração 

laboral, ii) defesa dos direitos do trabalhador migrante, iii) 

projetos de geração de renda e educação inclusiva, iv) defesa da 

mulher migrante. Por fim, os resultados do trabalho e sua 

contribuição para possíveis políticas públicas municipais/ 

estaduais serão discutidas nas considerações finais. Por último, 

cabe ressaltar que todos os dados apresentados neste estudo são 

um compilado dos relatórios mensais produzidos pela agente 

de integração do CRAI/SC. 

 

2 PERFIL DOS E DAS MIGRANTES QUE BUSCARAM O 
SETOR INTEGRAÇÃO  

O setor integração foi um dos mais procurados pelo 

público migrante durante o período de execução do CRAI/SC. 

No documento de avaliação do primeiro ano de serviço, 

apresentado pela Ação Social Arquidiocesana (ASA)26 à 

Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho e Habitação 

(SST), consta que 40% (de um total de 5.467 pessoas) dos 

                                                
26 A Ação Social Arquidiocesana (ASA) foi a entidade selecionada pela 

Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho e Habitação (SST) 

para gerir o CRAI/SC, através do contrato n.º 111/2016. 
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imigrantes que procuraram assistência do CRAI/SC entre os 

meses de fevereiro e dezembro de 2018 demandaram algum 

serviço do setor de integração. De acordo com o relatório anual 

do setor de integração, que cobre o período de fevereiro de 2018 

a maio de 2019, 2008 migrantes27 procuraram o CRAI/SC em 

busca de oportunidades de emprego nesse período.  

O perfil geral desse público pode ser descrito como 

homens (52,1% do total de pessoas atendidas) e mulheres 

(47,9% do total), com faixa etária entre 18 e 40 anos (mais 

detalhes na Figura 1), com ensino básico completo (67,6%) 

(Figura 2). As nacionalidades predominantes foram a haitiana 

(83,3%, 1673 pessoas), a venezuelana (10,6%, 212 pessoas), 

outros países da América Latina (4,6%, 92 pessoas), e diversas 

nacionalidades africanas (1,2%, 24 pessoas) (Figura 3). Além de 

Florianópolis, os atendidos pelo setor integração residiam 

principalmente em cidades da grande Florianópolis: São José, 

Palhoça, Biguaçu, Santo Amaro da Imperatriz, São João Batista 

e Tijucas. Mais detalhes podem ser conferidos nas figuras e no 

Quadro 1.  

                                                
27 Tal número representa apenas os e as migrantes que procuraram o 

setor integração em busca de oportunidades de emprego / confecção 

de currículos. Outras demandas do setor, como encaminhamentos 

para cursos de português, revalidação de diplomas, e direcionamento 

para advogados trabalhistas eram registrados pelo setor 

administrativo. 
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Figura 1 – Faixa etária dos e das imigrantes que procuraram 

oportunidades de emprego no CRAI/SC. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados CRAI/Eirenè-NAIR-UFSC. 

 

Figura 2 – Escolaridade dos e das imigrantes que procuraram 

oportunidades de emprego no CRAI/SC.  

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados CRAI/Eirenè-NAIR-UFSC. 
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Figura 3 – Principais nacionalidades dos e das imigrantes que 

procuraram oportunidades de emprego no CRAI/SC. 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados CRAI/Eirenè-NAIR-UFSC. 

 

O perfil atendido pelo setor de integração está de acordo 

com a média nacional. Segundo o Relatório “A inserção de 

imigrantes, solicitantes de refúgio e refugiados no mercado de 

trabalho”, publicado pelo Observatório das migrações 

internacionais no ano de 2019, os venezuelanos (4.423 pessoas) 

representam a nacionalidade estrangeira que mais movimenta 

trabalhadores no mercado de trabalho formal brasileiro, 

seguida da nacionalidade haitiana (2.482 pessoas), e demais 

países sul americanos (Paraguai, Argentina e Bolívia) 

(CAVALCANTI et al., 2020). É importante ressaltar que o 

número de atendimentos de imigrantes venezuelanos e 

venezuelanas pelo setor integração cresceu um percentual de 

24% em 2019 (considerando apenas os meses de janeiro, 
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fevereiro, março, abril e maio). Portanto, segue a dinâmica 

nacional.  
 

Quadro 1 – Cidades de residência dos dos e das imigrantes que 

procuraram oportunidades de emprego no CRAI/SC. 

Cidade 
Atendimentos 

2018 

Atendimentos 

2019 
Soma dos anos 

Florianópolis 1059 466 1525 

São José 167 116 283 

Palhoça 90 43 133 

Biguaçu 23 14 37 

Santo Amaro da 

Imperatriz 
6 1 7 

São João Batista 1 1 2 

Tijucas 1 0 1 

Total 1347 641 1988 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados CRAI/Eirenè-NAIR-UFSC. 

 

Ainda analisando os dados apresentados pelo 

Observatório das migrações internacionais, nota-se a 

importância do estado catarinense no que tange à 

empregabilidade da mão de obra migrante: Santa Catarina foi a 

quarta unidade da federação que mais emitiu carteira de 

trabalho para imigrantes (3.623 emissões) no primeiro semestre 

de 2019 e o estado que mais movimentou trabalhadores e 

trabalhadoras migrantes no mercado de trabalho, com saldo de 

admissões de 1.812 empregados no setor formal, à frente do 

Paraná (775), e Mato Grosso do Sul (605) (CAVALCANTI et al., 

2020). A extinção do único Centro de Referência do estado 

representa, portanto, uma grande perda para os imigrantes e as 
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instituições públicas e privadas que trabalham com esse 

público, uma vez que o CRAI/SC atuava em várias frentes para 

a inserção de imigrantes no mercado de trabalho e promoção 

do trabalho digno. Estas serão apresentadas na próxima seção. 

 

2.1 PARCERIAS E ARTICULAÇÕES PROMOVIDAS PELO 

SETOR INTEGRAÇÃO PARA A INSERÇÃO LABORAL DE 

IMIGRANTES E A PROMOÇÃO DO TRABALHO DIGNO 

Durante os quase dois anos de atuação do CRAI/SC, o 

setor de integração formalizou parceria com um total de 11 

empresas28 e duas pessoas físicas, responsáveis por empregar 

um total de 16 imigrantes. Das empresas supracitadas, 25% 

foram prospectadas pela equipe do CRAI/SC e 75% buscaram o 

serviço espontaneamente. As empresas prospectadas possuem 

um mercado consumidor extenso em países da América Latina 

cujo idioma oficial é o espanhol – nesses casos, as funções de 

atendente de call center e sucesso do cliente foram as mais 

demandadas. Cabe ressaltar o caso de sucesso da empresa Peixe 

Urbano, que contratou sete imigrantes encaminhados pelo 

CRAI/SC para compor a equipe de atendimento. Em relação às 

empresas que procuraram o Centro de Referência 

espontaneamente, notável atenção pode ser dada ao fato de que 

40% souberam do serviço pela indicação de um conhecido, o 

que demonstra a importância do reconhecimento da 

comunidade e do trabalho em rede para alavancar os resultados 

do setor de integração. Outro fator importante é a divulgação 

do trabalho em veículos de comunicação, dado que 10% ficaram 

sabendo por meio de reportagens exibidas na televisão.  

                                                
28 Estas são: Peixe Urbano Florianópolis, Orisa Cabelo e Arte, Axxo 

Blindagem, IKR Store, Samaia It, Frango e Fritas, Eco Clean, Angeloni 

Beira Mar, Derivados Ferreira, Higex e o Hotel Campanario. 
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A intermediação do CRAI/SC foi citada por um dos 

parceiros como imprescindível para que a contratação de um 

imigrante ocorresse. Durante uma visita de acompanhamento 

realizada pelo setor de integração na empresa, o parceiro 

comentou: 

 
Tem sido a melhor experiência possível. Ele 

é super pontual e alto astral, 100% de 

frequência. Mesmo com as diferenças 

culturais e religiosas (ele é muçulmano), 

não houve nenhum atrito. Espero que ele 

evolua dentro da empresa, pois vamos ficar 

muito tempo com ele. [...] O CRAI foi 

essencial para que eu conseguisse contratá-

lo, não teria meios para buscar por conta e 

acredito que uma empresa de Recursos 

Humanos tampouco” (Parceiro 01, durante 

visita de acompanhamento do CRAI/SC no 

segundo semestre de 2018).  

 

Tal informação pode ser confirmada pelo fato de que 

muitas empresas de Recursos Humanos ainda desconhecem a 

documentação apresentada por imigrantes, solicitantes de 

refúgio e refugiados(as), ainda que os(as) mesmos(as) tenham 

direito à carteira de trabalho e o exercício do trabalho formal no 

Brasil. A intermediação do CRAI/SC foi solicitada inúmeras 

vezes por imigrantes que encontravam dificuldades durante o 

processo de contratação devido à falta de conhecimento de 

profissionais do ramo29.  

                                                
29 Durante todo o seu período de execução, o CRAI/SC recebeu 

inúmeras ligações de setores de Recursos Humanos de empresas 

privadas e dos próprios imigrantes relatando dificuldade em explicar 

a validade dos seus documentos. Nestes casos, orientações e mesmo 
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Nesse sentido, o CRAI/SC também atuou em espaços de 

conscientização acerca dos direitos laborais de imigrantes, 

refugiadas(as) e solicitantes de refúgio no Brasil. Destaca-se a 

apresentação “Migração e trabalho análogo à escravidão”, 

ministrada pela agente de integração do CRAI/SC para os 

membros do Conselho Estadual de Trabalho e Emprego – 

CETE/SC, a convite da SST, no dia 16 de outubro de 2018. Na 

ocasião, foram apresentadas as principais dinâmicas 

migratórias no Brasil e no estado de Santa Catarina, bem como 

os direitos laborais dos migrantes no Brasil e as formas de 

prevenção de trabalho análogo à escravidão. 

Ainda discorrendo sobre a defesa dos direitos dos 

trabalhadores migrantes, uma importante parceria foi firmada 

junto ao Escritório de Atendimento Jurídico (ESAJ) da 

Faculdade CESUSC. Este realizou o atendimento gratuito de 

imigrantes que haviam sofrido abusos em seus antigos postos 

de trabalho, como violência física e/ou psicológica, ou mesmo 

migrantes que haviam sido demitidos e não receberam os 

devidos benefícios ditados pela legislação trabalhista. Ao 

menos sete imigrantes foram assistidos pelo ESAJ na seara do 

direito do trabalho durante os anos de 2018 e 2019, o que 

demonstra a importância do CRAI/SC para o fomento de 

parcerias em defesa dos direitos do trabalhador migrante, uma 

vez que instituições públicas como a Defensoria Pública do 

Estado (DPE) e a Defensoria Pública da União (DPU) não atuam 

nesta área. 

Ademais dos treinamentos para instituições públicas e 

privadas, o CRAI/SC também realizou rodas de conversa 

                                                

encaminhamentos assinados pela agente de integração atestando a 

validade do Registro Nacional do Estrangeiro (RNE, atual Carteira de 

Registro Migratório CRM) foram enviadas.  
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quinzenais junto aos imigrantes que estavam desempregados. 

A ideia das rodas de conversa era apresentar a dinâmica do 

mercado de trabalho brasileiro para aqueles que nunca haviam 

trabalhado no Brasil, e promover um espaço de escuta para 

migrantes que haviam perdido seu emprego, além de alertar 

sobre os direitos dos trabalhadores formais no Brasil. Tais rodas 

ocorriam em uma sala cedida pelo Instituto de Geração de 

Oportunidades de Florianópolis (IGEOF), parceiro do 

CRAI/SC, e eram coordenadas em conjunto pelo setor 

integração e o serviço de psicologia do CRAI. Estudantes 

membros do PET Direito da UFSC também se faziam presentes 

para tirar dúvidas pontuais sobre a legislação trabalhista no 

Brasil. Por último, cabe ressaltar que o IGEOF foi um 

importante parceiro do setor de integração e seu papel não se 

limitou a ceder uma sala de reuniões, mas também se estendeu 

ao oferecimento de cursos profissionalizantes e à realização da 

Feira do Imigrante de Florianópolis, iniciativas que serão 

expostas mais detalhadamente na próxima seção. 

 

2.2 PARCERIAS NAS ÁREAS DE CAPACITAÇÃO LABORAL, 

GERAÇÃO DE RENDA E EMPREENDEDORISMO 

Além de parcerias para inserção no mercado de trabalho 

formal, uma das frentes de atuação do setor de integração foi o 

fomento à geração de renda e ao empreendedorismo. Nesse 

sentido, a realização da Feira do Imigrante foi a principal 

atividade promovida pelo CRAI/SC, em parceria com o IGEOF 

e a própria comunidade migrante. A primeira reunião para 

tratar do assunto ocorreu em outubro de 2018, quando ambas 

instituições se reuniram para pensar em formas de inserção de 

migrantes e refugiados no mercado de trabalho. 

Um dos principais pontos de discussão da instituição foi 

a institucionalização de uma Feira de Imigrantes com 
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frequência semanal. De início, o objetivo central do projeto era 

garantir um local de comercialização decente e seguro para os 

migrantes que comercializavam produtos étnicos e não 

possuíam alvará para vender em feiras. A partir daí, uma 

minuta do acordo passou a ser produzida por ambas as partes 

e dois meses depois, o documento foi finalmente assinado e 

promulgado através do Acordo de Cooperação 

005/IGEOF/201830. 

Desde o dia 27 de dezembro de 2018, a Feira tem ocorrido 

uma vez por semana na Rua Francisco Tolentino, Centro de 

Florianópolis. Esta continua operante mesmo após o 

fechamento do CRAI/SC31, o que demonstra que o papel do 

Centro de Referência foi importante para intermediar 

negociações junto a instituições públicas capazes de fomentar 

políticas públicas na área de migração. A Feira do Imigrante 

comprova, portanto, que o trabalho conjunto entre CRAI/SC, a 

comunidade migrante e o IGEOF foram potentes para 

promover uma política municipal sustentável e perene. 

                                                
30 O acordo entre o Município de Florianópolis e o CRAI/SC foi 

celebrado no dia 17 de dezembro de 2018. Disponível no Diário Oficial 

da Prefeitura de Florianópolis, o acordo observa “a Lei n.º 13.019/2014, 

de 31 de julho de 2014 e o Decreto Municipal n.º 17.361/2017, cujo 

objeto é conjugação de esforços das instituições signatárias para 

promover a geração de renda para imigrantes e refugiados por meio 

da Feira Gastronômica, a ser realizada semanalmente no Centro de 

Florianópolis” (Diário Oficial da Prefeitura de Florianópolis, 2018).  
31 Desde sua segunda edição, a logística da Feira tem sido feita pelos 

próprios imigrantes. Após o fechamento do CRAI/SC, estes 

continuam em contato com o IGEOF e com a Prefeitura para garantir 

a longevidade do projeto. Desde sua criação, mais de 40 imigrantes de 

10 diferentes nacionalidades já participaram da Feira.  
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O termo de cooperação técnico n.º 005/IGEOF/2018 

também englobou o oferecimento de cursos técnicos e oficinas 

de preparação para o trabalho para imigrantes e refugiados(as). 

Um dos objetivos principais do acordo foi a “conjugação de 

esforços das instituições signatárias [CRAI/SC e IGEOF] para 

qualificação, identificação, reconhecimento e inserção dos 

imigrantes no mercado de trabalho”. Para executar a parceria, 

o IGEOF se comprometeu a disponibilizar ao menos 15% das 

vagas de trabalho disponíveis em seu banco de dados a 

imigrantes/refugiados/solicitantes de refúgio e priorizar esse 

público nas oportunidades de cursos técnicos oferecidos pela 

entidade. No ano de 2018, o IGEOF ofertou mais de cinco mil 

vagas de cursos profissionalizantes para o público geral 

(incluindo imigrantes), e dezenas de imigrantes concluíram 

cursos técnicos oferecidos pela instituição.  

Ainda sobre parcerias para a capacitação laboral, outro 

importante parceiro foi o SENAC Santa Catarina – umidade 

Prainha. Este ofereceu três cursos de capacitação gratuitos 

exclusivamente para o público migrante: Atendente em 

Serviços de Alimentação, Serviços Hoteleiros e Técnicas de 

Cozinha. Os cursos ocorreram entre os meses de outubro e 

dezembro de 2018, e formaram 49 imigrantes. Destes, 32% 

estavam empregados após a conclusão dos cursos, de acordo 

com acompanhamento realizado pela equipe do CRAI.  

 

2.3 AÇÕES PARA INCLUSÃO DE IMIGRANTES NA ÁREA 

DA EDUCAÇÃO E AULAS DE PORTUGUÊS 

Além de parcerias realizadas com escolas técnicas para a 

inserção de migrantes no mercado de trabalho, também foram 

executadas ações visando sua inclusão no sistema de educação 

regular. A produção de uma cartilha em espanhol, inglês, 

crioulo haitiano, francês e português foi uma forma de 
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disseminar informações sobre o sistema educacional brasileiro 

de modo eficaz e pouco oneroso. Esta continha informações 

gerais (tais como endereço, horário de atendimento, números 

das linhas de ônibus que passam por perto, quais documentos 

levar) das instituições responsáveis pela validação de títulos 

escolares e universitários e cursos populares de preparação 

para o vestibular.  

Uma importante ação nessa seara foi a participação do 

CRAI/SC no grupo de trabalho (GT) da Universidade Federal 

de Santa Catarina (UFSC) para a criação de uma política 

especial de ingresso para imigrantes humanitários, 

refugiados(as), e solicitantes de refúgio nos cursos de 

graduação. As principais atividades do grupo foram: 

levantamento de editais e resoluções de outras instituições 

federais de ensino superior que já dispõem de política de 

ingresso especial para esse público; levantamento quantitativo 

da população migrante do estado de Santa Catarina e do Brasil, 

buscando identificar o público que poderia se beneficiar da 

política; elaboração de minuta de resolução que dispõe sobre a 

Política de Ingresso para Refugiados ou Portadores de Visto 

Humanitário (PRVH) na UFSC; e a elaboração de proposta de 

edital de processo seletivo. O GT realizou 10 encontros e o 

resultado foi o encaminhamento da minuta de resolução que 

dispõe sobre a Política de Ingresso para Refugiados ou 

Portadores de Visto Humanitário (PRVH) para o gabinete da 

reitoria em maio de 201932. 

                                                
32 Além do CRAI/SC, também compunham o GT as organizações: GTI 

(Grupo de Trabalho em defesa dos Imigrantes), da Comissão de 

Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Santa Catarina 

(ALESC), o Núcleo de Estudos sobre Psicologia, Migrações e Culturas 

(NEMPsiC), o Eirenè: “Centro de Pesquisas e Práticas Pós-coloniais e 

Decoloniais aplicadas às Relações Internacionais e ao Direito 
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Finalmente, cabe ressaltar o papel fundamental do 

CRAI/SC na divulgação de cursos gratuitos de português para 

a comunidade migrante em diferentes bairros e cidades da 

grande Florianópolis. Desde a sua inauguração, o CRAI/SC fez 

contato com sete entidades distintas, sendo três vinculadas às 

instituições de ensino superior33, uma escola municipal34, duas 

vinculadas a igrejas35 e uma vinculada a uma associação de 

imigrantes haitianos36. Destas, cinco se situam em diferentes 

bairros na cidade de Florianópolis, uma em São José e uma em 

Palhoça. É importante salientar que duas das cinco 

organizações que oferecem aulas de português gratuitas em 

Florianópolis nasceram de parcerias fomentadas pelo CRAI/SC 

e se localizam em bairros com alta concentração de imigrantes: 

Paróquia da Agronômica, bairro de residência de 20% dos 

imigrantes que buscaram trabalho no CRAI/SC e Pastoral do 

Migrante no bairro José Mendes, localidade de 4% dos 

imigrantes atendidos. Ambos projetos começaram com 10 

alunos na primeira turma e as turmas cresceram e chegaram a 

contar com mais de 40 alunos de distintas nacionalidades, cujos 

                                                

Internacional”, e Clarens Chéry, representante da comunidade 

migrante, além de diversos servidores de diferentes secretarias da 

UFSC.  
33 Estas são: projeto PLAM, implementado pelo curso de Letras 

Português da UFSC, operante no bairro Trindade; Organização pelos 

Refugiados (OPR) em parceria com o Instituto Federal de Educação 

(IFSC), operante no Centro de Florianópolis; Faculdade Municipal da 

Palhoça (FMP). 
34 Escola de Educação Básica Juscelino Kubitschek, em São José.  
35 Paróquia da Prainha e Paróquia da Agronômica, ambas em 

Florianópolis. 
36 Associação Beneficente Brasil-Haiti (HAIBRA), localizada no bairro 

Capoeiras, em Florianópolis. 
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professores eram voluntários selecionados e cadastrados junto 

ao CRAI/SC. Iniciativas de territorializar as aulas de língua 

portuguesa foram de suma importância, uma vez que o 

domínio do idioma costuma ser um pré requisito básico para a 

conquista do primeiro emprego, e o custo da passagem de 

ônibus torna inviável o comparecimento de migrantes que estão 

desempregados.  

 

2.4 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER MIGRANTE 

Por último, cabe-se destacar os projetos desenvolvidos 

pelo setor integração na inclusão da mulher migrante no 

mercado de trabalho e na promoção de seus direitos. No mês de 

combate à violência contra a mulher (novembro de 2018), foi 

realizada uma roda de conversa entre mulheres migrantes 

assistidas pelo CRAI/SC e a Delegada Patrícia Zimmerman, da 

Delegacia da Mulher. A conversa incluiu os diferentes tipos de 

violência sofrida pelas mulheres, onde e como denunciar 

abusos, e uma troca de experiências sobre como tais casos são 

atendidos em seus países de origem. Além da agente de 

integração do CRAI/SC e de uma estagiária do serviço social, a 

roda também contou com uma imigrante haitiana que atuou 

como intérprete voluntária.  

Outra iniciativa importante para a integração de 

mulheres migrantes no mercado de trabalho foi o programa de 

monitoria para mães migrantes nas aulas do SENAC. Neste, 

uma voluntária selecionada pela equipe do CRAI/SC esteve 

responsável pelas crianças de mães migrantes cujos filhos não 

estavam frequentando creches. O programa foi essencial para 

que as mulheres migrantes conseguissem concluir o curso. Um 

programa similar foi fomentado pelo projeto PLAM da UFSC, 

que contou com espaço kids para que as mães migrantes 

pudessem atender aulas de língua portuguesa uma vez por 
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semana. Tais iniciativas são cruciais para que a inserção de 

mulheres migrantes no mercado de trabalho ocorra: segundo 

dados do CRAI/SC, no ano de 2018, 63% dos imigrantes 

atendidos pela instituição não estavam empregados. Entre as 

mulheres migrantes, o percentual é de 71%, influenciado, 

principalmente, pela falta de vagas em creches da grande 

Florianópolis.  

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
O objetivo deste estudo foi expor os resultados do 

trabalho do setor integração do CRAI/SC entre os meses 

fevereiro de 2018 a maio de 2019 e seu impacto nas áreas de i) 

integração laboral, ii) defesa dos direitos do trabalhador 

migrante, iii) projetos de geração de renda e educação inclusiva, 

iv) defesa da mulher migrante e sua possível contribuição para 

o fomento de políticas públicas para imigrantes e refugiados no 

estado de Santa Catarina. Após apresentar os principais 

resultados das diferentes ações promovidas nestes quase dois 

anos de atuação, é possível fazer alguns apontamentos.  

Primeiramente, é possível afirmar que o setor de 

integração do CRAI/SC foi essencial para a articulação da rede 

e fornecimento de serviços gratuitos não existentes na área de 

inserção laboral de imigrantes no estado de Santa Catarina até 

então. A sensibilização do setor privado através de visitas a 

empresas e notícias na mídia local foram meios eficazes não 

somente para a criação de postos de trabalho para migrantes, 

mas também para que a comunidade conhecesse o trabalho do 

CRAI/SC.  

Em relação à defesa dos direitos laborais dos e dos(as) 

trabalhadores(as) migrantes, iniciativas como a parceria com o 

ESAJ foram de extrema importância para que migrantes 

desassistidos pudessem ter o seu caso atendido. As rodas de 
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conversa em parceria com o IGEOF e o PET Direito da UFSC 

complementam tal serviço ao prover informações úteis sobre os 

direitos laborais no Brasil e prevenir possíveis abusos futuros. 

Apesar de as pessoas atendidas serem, em sua maioria, 

residentes na Grande Florianópolis, treinamentos como o que 

ocorreu na CETE operaram como multiplicadores de 

informação sobre a defesa das pessoas migrantes em todo o 

estado de Santa Catarina, uma vez que os membros do conselho 

residem em distintas regiões do estado.  

Por último e não menos importante, é plausível reiterar 

que a principal potência do serviço foi o rico banco de dados 

sobre o perfil e as principais demandas da população migrante 

residente em Santa Catarina, bem como a articulação e 

socialização de informações das distintas organizações capazes 

de suprir tais necessidades. Iniciativas como a negociação da 

Feira do Imigrante junto à Prefeitura de Florianópolis e a 

colaboração na escrita da minuta de resolução que dispõe sobre 

a Política de Ingresso para Refugiados ou Portadores de Visto 

Humanitário (PRVH) da UFSC comprovam que a atuação do 

setor de integração deixou importantes aprendizados para o 

fomento de políticas públicas na área das migrações no estado 

de Santa Catarina.  
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ESCRAVO EM SANTA CATARINA: RELATÓRIO 
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1 INTRODUÇÃO 

O Tráfico de Pessoas é uma prática criminosa complexa 

cujos contornos conceituais foram delineados em âmbito 

internacional com a adoção do Protocolo Adicional à 

Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado 

Transnacional Relativo à Prevenção, Repressão e Punição do 

Tráfico de Pessoas, em Especial Mulheres e Crianças (conhecido 

como Protocolo de Palermo) no ano 2000. O documento foi 

rapidamente ratificado por um grande número de países que 

passaram a implementar ou reforçar, quando já existentes, suas 

políticas de enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. 

Com a aprovação pelo Congresso Nacional, o Protocolo 

de Palermo foi promulgado no Brasil no ano de 2004. A partir 

de então, passaram a ser tomadas medidas para adequação da 

legislação nacional e das políticas públicas concernentes ao 

tema. Em 2018, quando da elaboração já do III Plano Nacional 

de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, houve a inclusão de 

meta para que a Polícia Rodoviária Federal incorporasse a 

temática do tráfico de pessoas ao Projeto Mapear, dando ensejo 
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à elaboração do Projeto Executivo Mapear de Enfrentamento ao 

Tráfico de Pessoas (Mapear ETP). 

Este projeto foi então construído com o objetivo de 

ampliar o Projeto Mapear da Polícia Rodoviária Federal (PRF), 

atualmente direcionado para identificar pontos vulneráveis à 

exploração sexual de crianças e adolescentes ao longo das 

rodovias federais brasileiras, por meio de técnicas de 

inteligência policial e pesquisas sobre a vulnerabilidade ao 

Tráfico de Pessoas nas rodovias federais brasileiras. Para isto, o 

projeto foi implantado pioneiramente em Santa Catarina e 

pautado em três eixos: I – Pesquisa e Produção do 

Conhecimento; II – Execução e Acompanhamento; III – 

Sistemas e Equipamentos. 

O presente capítulo faz parte dos trabalhos do Eixo I – 

Pesquisa e Produção do Conhecimento, que é apoiado pela 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), através do 

Eirenè – “Centro de Pesquisas e Práticas Pós-coloniais e 

Decoloniais aplicadas às Relações Internacionais e ao Direito 

Internacional”, que contou com uma equipe formada por uma 

doutoranda e dois graduandos.  

Considerando que o Projeto prevê inicialmente um piloto 

em Santa Catarina para a criação de uma metodologia diferente 

da utilizada no Projeto Mapear atual, deliberou-se que, neste 

primeiro momento, a pesquisa faria um estudo do Tráfico de 

Pessoas e do Trabalho Escravo em Santa Catarina, de forma a 

subsidiar suas próximas etapas – especialmente a identificação 

dos indicadores de vulnerabilidade – bem como os trabalhos 

dos demais envolvidos no desenvolvimento e implementação 

do piloto. 

Para este fim, tendo em vista a quase inexistência de 

dados oficiais sobre a prática em questão, buscaram-se 

informações em processos judiciais, notícias divulgadas pela 
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mídia, trabalhos acadêmicos, bem como outros documentos em 

que houvesse dados pertinentes. Utilizou-se também os dados 

disponibilizados até o momento pelo Observatório da 

Erradicação do Trabalho Escravo e do Tráfico de Pessoas, 

desenvolvido pelo Ministério Público do Trabalho e OIT.  

Desta forma, a partir do material coletado, foram feitas 

análises quantitativas e qualitativas, na medida do possível, 

bem como a comparação dos dados, de forma a permitir a 

dedução de possíveis características dos crimes no estado. Após 

a apresentação das pesquisas, serão tecidas algumas 

considerações sobre os resultados e conclusões obtidas.  

 

2 O TRÁFICO DE PESSOAS E TRABALHO ESCRAVO EM 

SANTA CATARINA37 

A fim de subsidiar as demais etapas do Mapear ETP, esta 

primeira parte da pesquisa buscou identificar dados sobre o 

tráfico de pessoas e trabalho escravo em Santa Catarina nos 

últimos anos, em períodos que acabaram tendo algumas 

variações, conforme se demonstrará abaixo, devido às 

limitações de disponibilidade do material consultado. 

O destaque ao trabalho escravo, em separado do tráfico 

de pessoas, deve-se ao fato já destacado de que, até 2016, sob o 

nome “tráfico de pessoas” eram elencadas apenas as condutas 

com finalidade de exercício da prostituição e/ou exploração 

sexual. Desta forma, a análise dos casos de trabalho escravo se 

torna relevante para extrair possíveis indícios de tráfico de 

pessoas para este fim, mas que acabavam não sendo 

                                                
37 Todos as figuras apresentadas nesta parte do estudo foram 

elaboradas pelos próprios pesquisadores, com base na investigação 

descrita no corpo do texto. 
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classificadas como tal, em razão da limitação do tipo penal 

vigente. 

Tendo em vista praticamente não existirem dados oficiais 

sobre tráfico de pessoas, foram buscadas informações em 

diversas fontes sobre casos reportados como tráfico de pessoas 

ou como trabalho escravo, em especial nos tribunais, na mídia, 

em repositórios de órgãos oficiais e também pesquisas 

acadêmicas. O tráfico de pessoas é um crime subnotificado e, 

por vezes, equivocadamente compreendido, seja pela falta de 

visibilidade, seja pelas recentes modificações legislativas e a 

falta de preparação adequada dos agentes públicos para sua 

identificação. Assim, cada uma das fontes pesquisadas, apesar 

de suas debilidades, tem potencial para auxiliar na construção 

de um panorama do estado no que toca ao tráfico de pessoas. 

 

2.1 PROCESSOS JUDICIAIS 

Quando se trata de uma conduta criminal, a pesquisa dos 

julgados nos tribunais é sempre uma fonte importante de 

informações. Os dados, neste caso, servem como uma amostra 

dos casos ocorridos no estado e que foram judicializados, bem 

como da forma que os tribunais têm abordado o tema. Assim, 

considerando a competência para julgamento dos delitos em 

questão, realizou-se pesquisa no Tribunal Regional Federal da 

4ª Região quanto ao tráfico de pessoas e trabalho escravo, bem 

como no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina 

quanto ao delito, já revogado, de tráfico interno de pessoas. 

A pesquisa não foi realizada com restrição temporal, mas 

se limitou aos registros encontrados nos repositórios online dos 

tribunais em questão. Encontrou-se fatos julgados como tráfico 

de pessoas ocorridos entre os anos de 1997 e 2012, e como 

trabalho escravo entre 1993 e 2013. A maior parte dos casos de 

trabalho escravo, porém, ocorreu entre 2008 e 2013. Os 
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julgamentos foram proferidos entre os anos de 2002 e 2018. Os 

dados se referem aos julgados disponíveis até o dia 30 de junho 

de 2019. Não houve nenhum caso analisado em que se tenha 

investigado o tráfico de pessoas para fins de exploração do 

trabalho. Isso é justificável pelo fato de que o tráfico de pessoas 

estava, até 2016, vinculado à prostituição ou outro tipo de 

exploração sexual, conforme já destacado.  

 

a) Tráfico de Pessoas no Tribunal Regional Federal da 4ª Região 

Através da pesquisa de jurisprudência na página 

eletrônica do TRF4 foram identificadas cinco situações de 

Tráfico de Pessoas que chegaram a ser julgadas em segunda 

instância38 (Figura 1). 

A situação mais antiga identificada, data do ano de 1997. 

Trata-se do tráfico de duas adolescentes brasileiras para 

prostituição no Paraguai (Figura 2). As adolescentes foram 

aliciadas no município de Palmito-SC (região oeste do estado). 

Os aliciadores foram condenados nas sanções do art. 231 e §§1º 

e 3º (tráfico de mulheres, conforme a redação da época)39, do 

Código Penal.  

                                                
38 Foram utilizadas como parâmetros para a pesquisa as expressões: 

“tráfico de pessoas”; “tráfico internacional de pessoas”; “tráfico de 

seres humanos”; “tráfico internacional de seres humanos”; “tráfico de 

mulheres”; “tráfico internacional de mulheres”; “tráfico de crianças”; 

“tráfico internacional de crianças”. Sobre um mesmo caso, por vezes, 

havia mais de um processo. 
39 Art. 231 – Promover ou facilitar a entrada, no território nacional, de 

mulher que nele venha exercer a prostituição, ou a saída de mulher 

que vá exercê-la no estrangeiro: Pena – reclusão, de três a oito anos. § 

1º – Se ocorre qualquer das hipóteses do § 1º do art. 227: Pena – 

reclusão, de quatro a dez anos. § 2º – Se há emprego de violência, 

grave ameaça ou fraude, a pena é de reclusão, de 5 (cinco) a 12 (doze) 
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Figura 1 – Casos de Santa Catarina julgados em segunda 

instância. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados Eirenè-UFSC. 

 

A segunda situação foi flagrada no ano de 2002, no 

município de Joaçaba-SC (região meio-oeste), para onde 12 

paraguaias, incluindo uma adolescente, foram levadas a fim de 

serem exploradas sexualmente. Os acusados foram condenados 

também com base no art. 231, §1º e 3º, do Código Penal, 

conforme redação vigente, sendo dois deles ainda incursos nas 

penas dos arts. 228 (favorecimento à prostituição)40 e 230 

(rufianismo)41. 

                                                

anos, além da pena correspondente à violência. § 3º – Se o crime é 

cometido com o fim de lucro, aplica-se também multa. (Redação 

vigente até 2005). 
40 Art. 228 – Induzir ou atrair alguém à prostituição, facilitá-la ou 

impedir que alguém a abandone: Pena – reclusão, de dois a cinco anos. 

§ 1º – Se ocorre qualquer das hipóteses do § 1º do artigo anterior: Pena 

– reclusão, de três a oito anos. 
41 Art. 230 – Tirar proveito da prostituição alheia, participando 

diretamente de seus lucros ou fazendo-se sustentar, no todo ou em 

parte, por quem a exerça: Pena – reclusão, de um a quatro anos, e 
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Figura 2 – Casos sobre tráfico de pessoas Tribunal Regional 

Federal da 4ª Região. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados Eirenè-UFSC. 

 

A terceira situação foi identificada no ano de 2006, no 

município de Rio do Sul-SC (região do alto vale do Itajaí), para 

onde duas argentinas, uma delas adolescente, foram levadas 

também para fins de exploração sexual. No caso, os acusados 

foram condenados pelos crimes previstos nos artigos 228 

(favorecimento à prostituição), 229 (casa de prostituição)42, 231 

(tráfico internacional de pessoas)43 e 231-A (tráfico interno de 

                                                

multa. § 1º – Se ocorre qualquer das hipóteses do § 1º do art. 227: Pena 

– reclusão, de três a seis anos, além da multa. § 2º – Se há emprego de 

violência ou grave ameaça: Pena – reclusão, de dois a oito anos, além 

da multa e sem prejuízo da pena correspondente à violência. 
42 Art. 229 – Manter, por conta própria ou de terceiro, casa de 

prostituição ou lugar destinado a encontros para fim libidinoso, haja, 

ou não, intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou 

gerente: Pena – reclusão, de dois a cinco anos, e multa. 
43 Art. 231 – Promover, intermediar ou facilitar a entrada, no território 

nacional, de pessoa que venha exercer a prostituição ou a saída de 
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pessoas)44, estes dois últimos conforme a redação dada pela Lei 

n.º 11.106/2005. 

A quarta situação data de 2010. Neste caso, cinco 

adolescentes (meninos), da região sul do estado (Tubarão e 

Criciúma) foram enviados a Portugal com a promessa de 

fazerem testes em clube de futebol, o que não ocorreu nos 

termos prometidos aos familiares dos meninos. O aliciador foi 

condenado com base no art. 239 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente45. 

Por fim, a última situação encontrada ocorreu no ano de 

2012, quando 14 mulheres do Paraguai foram identificadas em 

situação de exploração sexual no município de Imaruí-SC 

(região sul). Uma das rés foi originalmente condenada com base 

                                                

pessoa para exercê-la no estrangeiro: Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 

(oito) anos, e multa. § 1º – Se ocorre qualquer das hipóteses do § 1º do 

art. 227: Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa. § 2o –

Se há emprego de violência, grave ameaça ou fraude, a pena é de 

reclusão, de 5 (cinco) a 12 (doze) anos, e multa, além da pena 

correspondente à violência. 
44 Art. 231-A – Promover, intermediar ou facilitar, no território 

nacional, o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento 

ou o acolhimento da pessoa que venha exercer a prostituição: Pena – 

reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa. Parágrafo único. Aplica-

se ao crime de que trata este artigo o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 231 

deste Decreto-Lei. 
45 Art. 239. Promover ou auxiliar a efetivação de ato destinado ao envio 

de criança ou adolescente para o exterior com inobservância das 

formalidades legais ou com o fito de obter lucro: Pena – reclusão de 

quatro a seis anos, e multa. Parágrafo único. Se há emprego de 

violência, grave ameaça ou fraude: Pena – reclusão, de 6 (seis) a 8 

(oito) anos, além da pena correspondente à violência. 
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nos arts. 229 (casa de prostituição)46 e 231, §1º (Tráfico 

internacional de pessoa para fim de exploração sexual)47 do 

Código Penal, com base na redação prevista pela Lei n.º 

12.015/09. No julgamento da apelação, entendeu-se que não 

houve prova quanto à exploração para condenação pelo 

primeiro tipo penal e, no que tange ao segundo, o tráfico, por 

ter sido revogado e substituído pelo art. 149-A, que prevê como 

elementares do tipo a ameaça, ou violência ou fraude para a sua 

configuração, reconheceram a ocorrência da abolitio criminis e, 

consequentemente, absolveu-se a ré também desta imputação. 

Diante deste panorama, é possível perceber que os casos 

catarinenses encontrados são um reflexo da legislação nacional, 

como exposto acima. Ou seja, exceto pela situação dos 

adolescentes enviados a Portugal, todas as outras situações 

versaram sobre o tráfico de mulheres do exterior para o Brasil, 

ou do Brasil para o exterior, para fins de prostituição e, em 

                                                
46 Art. 229 – Manter, por conta própria ou de terceiro, estabelecimento 

em que ocorra exploração sexual, haja, ou não, intuito de lucro ou 

mediação direta do proprietário ou gerente: Pena – reclusão, de dois a 

cinco anos, e multa. 
47 Art. 231 – Promover ou facilitar a entrada, no território nacional, de 

alguém que nele venha a exercer a prostituição ou outra forma de 

exploração sexual, ou a saída de alguém que vá exercê-la no 

estrangeiro. Pena – reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos. § 2o A pena é 

aumentada da metade se: I – a vítima é menor de 18 (dezoito) anos II 

– a vítima, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o 

necessário discernimento para a prática do ato; III – se o agente é 

ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, 

companheiro, tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima, 

ou se assumiu, por lei ou outra forma, obrigação de cuidado, proteção 

ou vigilância; ou IV – há emprego de violência, grave ameaça ou 

fraude. § 3o Se o crime é cometido com o fim de obter vantagem 

econômica, aplica-se também multa. 
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decorrência disso, no último caso, não tendo sido comprovados 

os meios utilizados (ameaça, violência, fraude), a responsável 

pelo aliciamento foi absolvida. 
 

b) Tráfico de Pessoas no Tribunal de Justiça do Estado de Santa 

Catarina 

Foi encontrado um julgado recente (2018) no TJSC com a 

expressão “tráfico de pessoas” (Figura 3), no qual, em razão do 

advento da Lei n.º 13.344/16, aplicou-se o abolitio criminis, por 

não ter sido comprovada a utilização da ameaça, violência ou 

fraude para o aliciamento das mulheres. O caso data de 2011 e 

versa sobre o aliciamento de mulheres para exploração sexual 

na região de Blumenau-SC, e foi julgado na comarca de 

Ascurra-SC. 

 

Figura 3 – Julgamentos em segunda instância no Tribunal de 

Justiça do Estado de Santa Catarina. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados Eirenè-UFSC. 

 

Com a expressão “tráfico interno de pessoas” foram 

encontrados outros cinco resultados, com datas de julgamento 
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entre os anos de 2007 e 2011. Dois dos acórdãos versavam sobre 

incidentes referentes a mesma situação julgada em Ascurra, 

acima descrita. No terceiro julgado, houve a condenação do 

acusado pelo tráfico interno de pessoas, tendo sido caracteriza 

a conduta do art. 231-A do CP, vigente na época, posto que 

houve o transporte da vítima do município de Fraiburgo para 

Campos Novos, local da exploração. Os outros dois julgados se 

referiam ao mesmo caso, em que houve a condenação pelo 

tráfico interno de pessoas, ao haver o acolhimento e alojamento 

de mulheres para fins da exploração sexual na cidade de 

Quilombo-SC. 

Como se pode perceber, os casos julgados pelo TJSC se 

referem aos períodos de vigência dos artigos com as redações 

dadas em 2005 e 2009, em que havia a distinção entre as 

condutas de tráfico internacional, de competência da justiça 

federal, e tráfico interno de pessoas, de atribuição estadual. Os 

casos em si, não fogem das características identificadas 

naqueles que chegaram ao TRF4. Ou seja, referem-se a casos de 

mulheres que são levadas a estabelecimentos para prostituição 

ou outro tipo de exploração sexual. 

 

c) Trabalho Escravo no Tribunal Regional Federal da 4ª Região 

Assim como com relação ao tráfico de pessoas, através da 

pesquisa de jurisprudência na página eletrônica do TRF4, foram 

identificados 22 casos ocorridos em Santa Catarina em que 

houve a imputação do crime de Redução à condição análoga à 

de escravo e que chegaram a ser julgadas em segunda 

instância48. 

                                                
48 Foram utilizadas como parâmetros para a pesquisa as expressões: 

“escravidão”; “escravo” e “escravos”, em Apelações criminais, 
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Houve um caso em que a situação se deu ainda na década 

de 1990 (entre os anos de 1993 e 1996), estando o processo 

datado, porém, de 2001. Todos os demais ocorreram entre 2004 

e 2013. A pesquisa não retornou resultados anteriores ao ano de 

2000. É natural, outrossim, que não haja casos mais recentes, 

pois este tipo de delito costuma ter uma instrução demorada, 

pelas mais diversas circunstâncias. 

Destes julgados: 

a. apenas duas situações ocorreram em área urbana; uma 

delas envolveu vítimas estrangeiras (no caso, 

entretanto, os acusados foram absolvidos); 

b. em uma das situações as vítimas eram indígenas; 

c. os setores econômicos onde ocorreu a exploração, em 

geral, é de atividade realizada em área rural (Figura 4); 

 

Figura 4 – Setores econômicos envolvidos com trabalho 

escravo.  

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados Eirenè-UFSC.  

                                                

revisões criminais e recursos em sentido estrito. Sobre um mesmo 

caso, por vezes, havia mais de um processo. 
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d. das regiões da exploração49:  

 meio-oeste: 11 casos  

o Calmon (2);  

o Porto União (2) 

o Ipumirim (1);  

o Lebon Régis (1);  

o Matos Costa (1);  

o Herval D’Oeste (1);  

o Santa Cecília (1);  

o Frei Rogério (1);  

o Caçador (1);  

 planalto serrano: cinco casos 

o Lages (2);  

o São José do Cerrito (1); 

o Urubici (1);  

o São Joaquim (1);  

 planalto norte: dois casos 

o Rio Negrinho (1);  

o Canoinhas (1);  

 norte: um caso (Araquari/Balneário Barra do 

Sul);  

 sul: um caso (Araranguá); 

 grande Florianópolis: um caso (São José). 

e. as vítimas eram majoritariamente homens, entretanto, 

em alguns grupos, haviam mulheres também; 

f. as vítimas eram majoritariamente homens, entretanto, 

em alguns grupos, haviam mulheres também; 

                                                
49 Houve uma situação em Porto Vitória-PR, mas que foi julgado pela 

JFSC (aparentemente, o local do flagrante era em SC, apesar da 

fazenda ter sede no município paranaense). 
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g. em 15 (quinze) casos havia a presença de adolescentes 

ou até crianças, sendo que em dois deles, todas as 

vítimas tinham menos de 18 anos na época; 

h. houve 12 manutenções de condenações por trabalho 

escravo; sete absolvições; dois casos em que foi 

mantida a condenação apenas por falsificação de 

documento; um caso em que se reconheceu a 

prescrição. 

No que tange aos casos propriamente ditos, pode-se 

perceber que em muitos deles, apesar da situação degradante, 

considerou-se que, por não haver cerceamento da liberdade, 

não se caracterizava a condição análoga à escravidão. Por outro 

lado, na maior parte das condenações mantidas, havia a 

presença de práticas similares como a servidão por dívida, 

forçada pelo pagamento por meio de vales, obrigação de 

compra de produtos apenas em determinados 

estabelecimentos, criação de falsas parcerias agrícolas.  

A configuração da “condição análoga à de escravo” no 

entendimento do TRF4 é ponto que merece ser estudado mais 

detidamente, posto terem sido observadas recorrentes 

divergências entre os julgadores. Salta aos olhos, dos poucos 

dados colhidos, a prevalência de situações nas regiões e 

municípios mais pobres. O meio-oeste, região onde ocorreu a 

Guerra do Contestado, é, historicamente, a região com piores 

índices econômicos e sociais do estado, seguida da região do 

planalto serrano. Ainda, verifica-se que a maior parte das 

ocorrências se deu em pequenos municípios, de poucos 

milhares de habitantes, onde é normal que grandes fazendeiros 

tenham o controle econômico e político da maior parte da 

população, dificultando a denúncia e a fiscalização de situações 

de possível exploração. 
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2.2 NOTÍCIAS NA MÍDIA 

Optou-se por fazer também uma pesquisa nos meios de 

comunicação regionais, a fim de se identificar os casos 

reportados e que chegaram ao conhecimento da população. 

Ainda, somando-se às demais pesquisas, os dados da mídia 

podem servir para corroborar as tendências identificadas a 

partir de outros dados, e apontar, também, indícios de 

indicadores de vulnerabilidades, uma vez que em reportagens 

se costuma descrever aspectos diferentes dos que constam em 

repositórios oficiais. 

Considerando, novamente, que até 2016, o trabalho 

escravo não estava incluído no escopo do crime de tráfico de 

pessoas, foi necessário pesquisar ambos os termos e, pelas 

características das situações, destacar aquelas que, em sendo 

reportadas como trabalho escravo, tinham probabilidade de 

também serem tráfico de pessoas, nos termos da atual 

legislação. 

 

2.2.1 Situações reportadas como Tráfico de Pessoas  

O presente tópico visa reportar os dados obtidos em 

pesquisa realizada em jornais eletrônicos, na qual se buscou 

garimpar dados a respeito do tráfico de pessoas na mídia, no 

contexto de Santa Catarina como local de origem e/ou destino 

das vítimas. Em consonância com pesquisas realizadas sobre a 

temática, como o Relatório Global sobre Tráfico de Pessoas do 

Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNDOC) 

de 2012, a maioria das manchetes encontradas sobre o tema 

tráfico de pessoas nos principais meios de comunicação 

catarinenses – assim como nos demais veículos de mídia 

eletrônico do país, que foram utilizados na pesquisa – dizia 

respeito ao tráfico de pessoas para fins de exploração sexual. 

Nesse sentido, foram encontrados 15 casos de tráfico de pessoas 
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para fins de exploração sexual, com 104 vítimas, em sua maioria 

mulheres e meninas, incluindo um caso envolvendo uma 

travesti. Em uma das ocorrências envolvendo exploração 

sexual, também foi constatada a possibilidade de a vítima ter 

sido utilizada para a doação de órgãos, sendo essa uma menina 

menor de idade proveniente da região da Grande Florianópolis.  

Foram encontrados três casos envolvendo adoção ilegal 

de bebês50, todos ocorridos na região do Vale do Itajaí. Nos dois 

casos que continham informações das vítimas, identificou-se 

dois bebês – uma menina com três meses de idade e um menino 

com oito meses de idade. Os três casos ocorreram dentro do 

perímetro urbano, sendo um no ano de 2018 e os outros dois em 

2013. 

Para fim de análise, serão utilizados os 18 casos 

encontrados, totalizando 106 vítimas identificadas em 11 

municípios do estado de Santa Catarina. As análises procurarão 

demonstrar as regiões de origem e/ou destino das vítimas, bem 

como o perfil dessas, fazendo uso dos dados encontrados, estes 

caracterizados no espaço temporal de 2009 a 2018. Da amostra 

de 106 vítimas, 104 eram mulheres, uma era travesti (resgatada 

em Vitória do Xingu (PA) em uma boate) e um era bebê do sexo 

masculino, vítima de tráfico de pessoas para adoção ilegal. Os 

números identificados estão em consonância com as análises 

globais, haja vista que o Relatório de 2012 da UNDOC, que trata 

sobre o tráfico de pessoas em âmbito global, identifica que as 

principais vítimas desse crime são mulheres, traficadas muitas 

das vezes para serem exploradas sexualmente. 

                                                
50 O atual marco legal para o tráfico de pessoas no Brasil, a Lei n.º 

13.344/2016, que buscou adequar a legislação brasileira ao Protocolo 

de Palermo, prevê diversas finalidades de exploração no âmbito do 

tráfico de pessoas, incluindo a adoção ilegal. 
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É importante ressaltar que as pesquisas foram realizadas 

utilizando palavras-chave como “tráfico de pessoas”, “tráfico 

de mulheres”, “tráfico de crianças” e demais derivações. No 

entanto, assim como aponta a pesquisa realizada em 2014 da 

organização não governamental Repórter Brasil, em parceria 

com a UNODC e a Secretaria Nacional de Justiça do Ministério 

da Justiça, sobre o tráfico de pessoas na imprensa brasileira51, a 

mídia do país ainda possui dificuldades para abordar tal 

temática, já que essa não possui muita visibilidade e, quando 

tratada, é realizada de maneira equivocada. Nesse sentido, 

esses podem ser alguns dos fatores que explicam a falta de 

dados nas reportagens, assim como a pequena quantidade de 

reportagens sobre esses crimes.  

 

2.2.2 Ocorrências por regiões do estado 

Os dados utilizados dizem respeito aos 15 casos de tráfico 

de pessoas (Figura 5) que continham informações sobre as 

regiões do estado onde as vítimas foram localizadas (Figura 6). 

Nesse sentido, é possível perceber uma grande incidência no 

Vale do Itajaí. Nessa região, as cidades identificadas foram 

Balneário Camboriú, Camboriú, Itajaí e Rio do Sul, num total de 

53 vítimas, sendo a maioria mulheres e meninas (52). 

Em sete casos foram identificadas as regiões do estado de 

origem das vítimas. É possível visualizar que o Vale do Itajaí é, 

novamente, o local com maior incidência. Ademais, encontrou-

se um caso de tráfico de mulheres catarinenses enviadas para 

os Estados Unidos, França e República Dominicana. No 

                                                
51 Disponível em: https://www.justica.gov.br/news/pesquisa-faz-

diagnostico-do-trafico-de-pessoas-na-midia-brasileira. Acesso em: 25 

jun. 2016. 

https://www.justica.gov.br/news/pesquisa-faz-diagnostico-do-trafico-de-pessoas-na-midia-brasileira
https://www.justica.gov.br/news/pesquisa-faz-diagnostico-do-trafico-de-pessoas-na-midia-brasileira
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entanto, não foi possível identificar a região originária das 

vítimas e nem o número preciso de vitimadas.  

 

Figura 5 – Casos por região do estado de Santa Catarina. 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados Eirenè-UFSC. 

 

Figura 6 – Regiões de origem das vítimas em Santa Catarina. 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados Eirenè-UFSC. 
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Em outro caso, 13 pessoas, incluindo mulheres e uma 

travesti, de Santa Catarina e Paraná, foram encontradas em 

Vitória do Xingu, no estado do Pará, vítimas de tráfico de 

pessoas para fins de exploração sexual. Também foi localizada 

uma mulher trazida da Região Metropolitana de Porto Alegre. 

Em outro caso, identificaram-se oito mulheres originárias da 

província de Missiones, na Argentina, traficadas para Santa 

Catarina. É valido salientar que todas foram traficadas para fins 

de exploração sexual. 

Três casos de mulheres traficadas do Paraguai, 

totalizando 29 vítimas, sendo uma delas uma menina com idade 

inferior a 18 anos. São informações datadas dos anos de 2011, 

2012 e 2015, com dois casos na região Sul (em Jaguaruna, 

Imbituba e Imaruí)52 e o mais recente na região da Grande 

Florianópolis, mais precisamente em Biguaçu. 

Um caso de quatro mulheres trazidas dos estados do Rio 

Grande do Sul, Paraná e Minas Gerais para Laguna. E um caso 

de um bebê de oito meses trazido do Rio Grande do Sul para 

Santa Catarina para fins de adoção ilegal. 

 

2.2.3 Perfil das vítimas 

A Figura 7 demonstra os casos nos quais se identificaram 

crianças e adolescentes entre as vítimas. Considerou-se 

“criança” e “adolescente” a partir das definições adotadas pela 

Convenção sobre Direito da Criança (1989), ou seja, todo o ser 

humano com menos de 18 anos (art. 1). 

Entre os 15 casos encontrados de tráfico de pessoas para 

fins de exploração sexual, em seis se averiguou a presença de 

crianças e adolescentes entre as vítimas. Segundo dados 

                                                
52 As paraguaias foram encontradas em bordéis às margens da BR-101, 

no sul de Santa Catarina. 
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presentes nas reportagens em que se encontrava explicitado o 

número exato de vítimas, a quantidade de crianças e 

adolescentes identificadas foram sete, sendo estas todas 

meninas. A mais nova possuía 13 anos de idade. 

 

Figura 7 – Número de crianças e adolescentes vitimadas. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados Eirenè-UFSC. 

 

No que diz respeito ao caso de Vitória do Xingu (PA), no 

qual as vítimas foram localizadas em uma boate, a adolescente 

identificada possuía apenas 16 anos de idade e foi traficada de 

Santa Catarina. 

 

2.3 SITUAÇÕES REPORTADAS COMO TRABALHO 

ESCRAVO 

Foram consideradas 43 ocorrências de suspeita dos 

crimes já citados, identificadas por grupos móveis de 

fiscalização do trabalho e compreendidas do período de 2006 a 

2018. Além disso, com o objetivo de gerar estatísticas ao 

fomento de indicadores de vulnerabilidade, e, assim, promover 

a construção do mapeamento de rotas de tráfico de pessoas no 
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estado, será considerada a amostragem de 786 vítimas, 

identificadas em 37 municípios ao longo de todas as regiões de 

Santa Catarina53. 

Cabe ressaltar, aqui, que, considerando a fonte utilizada 

para a coleta de informações – meios jornalísticos –, assim como 

a dificuldade socioinstitucional de identificação de vítimas de 

tráfico de pessoas, as ocorrências observadas são oriundas, 

sobretudo, de trabalho análogo ao de escravidão, podendo, 

dessa forma, conter ou não indícios ao outro delito. Para a 

categorização da ocorrência também como de tráfico de 

pessoas, foram considerados elementos textuais do campo 

semântico do aliciamento e da promoção de falsas promessas 

de trabalho. 

Por fim, também é importante salientar que, embora a 

questão de gênero seja de grande necessidade na construção do 

perfil da vítima de trabalho escravo e de tráfico de pessoas, tal 

pauta fora pouco relatada nos dados coletados. De qualquer 

forma, evidencia-se que, dos 43 casos observados, a 

participação de mulheres se fez explicitamente presente em três 

desses, nos setores econômicos de aves, erva-mate e cultivo e 

gado. 

 

  

                                                
53 Ao propósito do estudo, foram considerados apenas os casos de 

trabalho análogo à escravidão e tráfico de pessoas cujos trabalhadores 

se encontravam vitimizados nas instâncias do estado de Santa 

Catarina. Nesse sentido, fora excluído da análise estatística uma 

ocorrência no município de Garça, interior do estado de São Paulo. 

Em tal, foram libertos 21 trabalhadores advindos do Sul do Brasil, 

especialmente catarinenses e paranaenses, que trabalhavam em 

condições de trabalho escravo em uma fazenda de café.  
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2.3.1 Ocorrências de Trabalho Escravo em que, possivelmente, 

também houve Tráfico de Pessoas 

A Figura 8 evidencia a proporção de casos em que foram 

identificados trabalhadores em condições análogas à 

escravidão, nos quais, possivelmente, também houve tráfico de 

pessoas. Para tal, a coleta de dados apontou respectivamente 25 

ocorrências referentes exclusivamente ao Trabalho Escravo, e 18 

em que é provável que também tenha ocorrido o tráfico de 

pessoas. 

 

Figura 8 – Ocorrências de cados de tráfico de pessoas. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados Eirenè-UFSC. 

 

Não é possível afirmar, apenas com as informações 

trazidas pela fonte utilizada, que o crime de escravidão 

contemporânea seja mais frequente na territorialidade de Santa 

Catarina em comparação com o de tráfico de pessoas. O que se 

pode observar, por outro lado, é de que o primeiro delito se faz 

mais evidenciado pelos meios jornalísticos e institucionais no 
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estado do que o segundo. Devido à complexa natureza do 

tráfico de pessoas, que tange desde à autoidentificação da 

vítima até a caracterização jurídica do crime, a mercantilização 

de seres humanos para fins de exploração ainda se mostra como 

temática de difícil enfrentamento e autuação. Por esse sentido, 

os dados coletados não se mostraram difusos daqueles tidos 

pela própria realidade do tráfico de pessoas. 

De todo o modo, o aliciamento e a promoção de falsas 

oportunidades de trabalho se mostraram como os principais 

meios utilizados pelos “gatos” – intermediários entre o patrão e 

o trabalhador – a partir daquilo que pode ter sido observado 

nas 18 ocorrências. Já em referência ao local de origem das 

vítimas, identificam-se os seguintes estados: Espírito Santo (ES), 

Paraná (PR), Piauí (PI), Rio Grande do Sul (RS) e São Paulo (SP). 

Além desses, alguns municípios catarinenses também foram 

assinalados nos casos, a citar: Correia Pinto, Ipuaçu e Ponte 

Serrada. 

 

2.3.2 Vítimas por região do estado 

A Figura 9 aponta a localização das vítimas, segundo 

região do estado, quando identificadas, pelos grupos de 

fiscalização, a partir de padrões observados nas práticas de 

escravidão contemporânea. Para tal, foram consideradas as seis 

mesorregiões catarinenses: Oeste, Norte, Planalto Serrano, Vale 

do Itajaí, Grande Florianópolis e Sul.  

Dentre todas regiões, o Planalto Serrano se mostrou como 

a de maior quantidade de vítimas (328), representando cerca de 

41,73% da amostragem. O Oeste Catarinense (183), o Norte 

(128) e o Sul (74) também retrataram números expressivos, 

abarcando respectivamente 23,28%, 16,28% e 9,41% da 

quantidade total de vítimas nas ocorrências identificadas. Por 

fim, as regiões do Vale do Itajaí (37) e da Grande Florianópolis 
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(36) foram identificadas como aquelas de menor frequência de 

casos com suspeita de trabalho escravo contemporâneo e tráfico 

de pessoas, compreendendo respectivamente 4,71% e 4,58% da 

amostragem de vítimas. 

 

Figura 9 – Número de vítimas por região de Santa Catarina. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados Eirenè-UFSC. 

 

Na análise dos casos, São Joaquim, no Planalto Serrano, 

configurou-se como município com maior número de vítimas 

identificadas. Em 2010, uma operação conjunta entre a 

Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de Santa 

Catarina (SRTE/SC) e o Ministério Público do Trabalho (MPT) 

resultou na libertação de 153 indivíduos que trabalhavam, em 

situação análoga à escravidão, na colheita de maçã. 

Outro dos municípios que se destacou na coleta de dados 

foi o de Herval d’Oeste, no Oeste Catarinense. Entre 2006 e 2008, 

um proprietário rural reduziu à condição análoga à escravidão 
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60 indígenas Kaingang para fins de extração de eucalipto. As 

vítimas eram aliciadas na Terra Indígena Xapecó, no município 

de Ipuaçu (SC), e permaneciam em condições inapropriadas em 

suas habitações e durante a realização das atividades laborais. 

Por fim, cabe aqui ressaltar que tanto o Planalto Serrano 

quanto o Oeste Catarinense apresentam historicamente uma 

dimensão socioeconômica que os impulsiona a uma maior 

frequência de casos de trabalho análogo à escravidão. As 

amplas fronteiras agrárias dessas mesorregiões, em soma à sua 

formação histórica, às suas dinâmicas econômicas e à forma 

sobre a qual o capital social é reproduzido nas relações de 

poder, geram espacialidades perfeitas ao cultivo e 

enraizamento das práticas em questão no meio social (MATTEI; 

LINS, 2010). 

 

2.3.3 Vítimas por setor econômico54 

A Figura 10 retrata os setores econômicos, assim como 

atividades laborais diversas, em que as vítimas se viam 

inseridas quando foram identificadas dentro de padrões de 

trabalho análogo à escravidão pelos grupos móveis de 

fiscalização do trabalho. A partir dos meios jornalísticos 

utilizados para a coleta, puderam ser assinalados o total de 15 

campos laborais, compreendidos entre distintos tipos de 

cultivo, atividades voltadas à agropecuária e outras funções. 

                                                
54 Em relação à categorização dos setores econômicos, duas 

considerações são necessárias para melhor compreensão. Em primeiro 

lugar, a extração de madeira enquanto setor econômico compreende 

tanto a extração de pinus quanto a de eucalipto. Em segundo plano, a 

categoria “cultivo e gado” compreende casos em que as vítimas foram 

encontradas em ambiente rural no desempenho tanto de funções 

voltadas à agropecuária quanto de cultivo diverso. 
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A grande maioria das ocorrências sinaliza a zona rural de 

municípios, onde os trabalhadores identificados em regime de 

trabalho análogo à escravidão desempenhavam, por 

consequência, funções relativas ao cultivo, gado e ou extração 

de recursos naturais. Sobre este ponto, destaca-se que, pela 

reprodução histórica do capital nessa zona da sociedade 

humana, muitos dos sujeitos vitimizados não só realizavam as 

atividades laborais em condições de total exposição e 

insegurança como, também, habitavam nos perímetros da 

propriedade rural em circunstâncias tão inumanas quanto.  

 

Figura 10 – Número de vítimas conforme o setor econômico. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados CRAI/Eirenè-NAIR-UFSC. 

 

Dentre os setores apontados, a extração de madeira e a 

colheita de maçã se portaram como aqueles com maior 

quantidade de vítimas, respectivamente 196 e 121. Já em relação 
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aos distintos cultivos, aqueles que se destacaram, também em 

número de vítimas, foram: erva-mate (121), feijão (61), cebola 

(49) e tomate (47). Por fim, outras ocorrências na zona rural se 

fizeram notar a partir do setor de cultivo diverso e agropecuária 

(34) e no ramo aviário (21). 

Algumas categorias econômicas se mostraram como 

particulares de certos municípios, em especial os segmentos de 

carvoaria (3) e de viveiro de mudas (1), logo não demonstraram 

uma tendência real para práticas de tráfico de pessoas e 

trabalho escravo contemporâneo. Outras se viram particulares 

de funções desempenhadas pelas vítimas quando identificadas 

sob condições de trabalho relativas à escravidão, como foi com 

os casos de obras urbanas (31) e operador de caixa (1). 

Por fim, cabe evidenciar que a categoria de frigoríficos 

envolveu ocorrências, associadas ao município de São José, na 

Grande Florianópolis, que não apontaram, de forma precisa, ao 

número de trabalhadores identificados com a suspeita de 

trabalho análogo à escravidão. Diante de tal cenário, foi 

considerado o montante de uma vítima a tal setor com o único 

fim de promover o relato deste nas análises aqui presentes e, 

assim, problematizar sua constância na precarização do 

trabalho e das relações sociais dentro das empresas do devido 

segmento. 

 

2.3.4 Menores identificados 

A Figura 11 assinala o montante de crianças e 

adolescentes que foram identificados durante o processo de 

análise dos meios jornalísticos para fins de coleta de dados. Para 

tal, considerou-se “criança” e “adolescente” a partir das 

definições adotadas pela Convenção sobre Direito da Criança 

(1989), ou seja, todo o ser humano com menos de 18 anos (art. 

1). 
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Das 43 ocorrências de trabalho análogo à escravidão e 

tráfico de pessoas, 15 delas apontaram a menores de idade entre 

os trabalhadores envolvidos. A faixa etária mais frequente 

abrangeu entre 14 e 16 anos. No entanto, foram observados 

crianças e adolescentes desde os 12 aos 17 anos. Ademais, o 

setor econômico mais expressivo na participação desses foi o de 

erva-mate. Tal cultivo abarcou sete das 15 ocorrências 

observadas, representando quase 50% dos casos envolvendo 

menores de idade.  

 

Figura 11 – Número de menores de idade identificados em 

suspeitas de trabalho análogo à escravidão. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados CRAI/Eirenè-NAIR-UFSC. 

 

Ao se tratar de alguns casos, Rio Negrinho, no Norte 

Catarinense, apresentou-se como o município com maior 

número de crianças e adolescentes envolvidos em suspeitas de 
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trabalho análogo à escravidão. Em 2011, a Superintendência 

Regional do Trabalho e Emprego de Santa Catarina (SRTE/SC) 

e o Ministério Público do Trabalho (MPT) libertaram 23 

trabalhadores de condições relativas ao trabalho escravo; 

desses, 11 eram crianças e adolescentes com idades entre 12 e 16 

anos. 

Outro município que se destacou durante a coleta de 

dados foi o de Mafra, também localizado no Norte do estado. 

Em 2018, a Polícia Civil flagrou três menores de idade – de 11, 

15 e 16 anos – trabalhando sob condições análogas à escravidão 

em uma carvoaria no interior da cidade. Os meninos eram 

explorados pelo pai, que lhes forçava a cumprir jornadas 

exaustivas de mais de 12 horas diárias e com alto grau de 

exposição física e mental. 

 

3 NOTÍCIAS NA MÍDIA: ANÁLISE CRONOLÓGICA 
Nesta seção, realizou-se a análise cronológica dos dados 

obtidos a partir da coleta nos diversos meios jornalísticos. A 

primeira parte corresponde aos dados sobre tráfico de pessoas 

para exploração sexual, compreendendo o interstício 2009-2018. 

A segunda diz respeito àqueles coletados no tocante ao trabalho 

escravo, no intervalo de 2006 a 2018. 

 

3.1 TRÁFICO DE PESSOAS PARA EXPLORAÇÃO SEXUAL 

A Figura 12 apresenta o número de possíveis vítimas de 

tráfico de pessoas para exploração sexual, por ano, ao longo do 

período indicado. Ao passo que os dados coletados indicam 

para 43 pessoas vitimizadas no delito em 2014, em outros anos, 

como 2010, 2017 e 2018, não foi possível identificar, nos amplos 

meios jornalísticos, menções a este delito. 

Neste cenário, aponta-se que não há uma continuidade na 

identificação de pessoas vitimizadas ao longo do período em 
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questão. Por um lado, o crime de tráfico de pessoas, devido sua 

complexa natureza, ainda se mostra muito distante da realidade 

jurídica brasileira – e, por consequência, da atenção da mídia do 

país. Por outro, apesar dos embaraços que dificultam a 

abordagem de tal temática na mídia e que contribuem para 

insuficiente visibilidade desse crime, o tráfico de pessoas é uma 

realidade dentro do território brasileiro. 

 

Figura 12 – Número de vítimas de tráfico de pessoas para 

exploração sexual por ano. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados CRAI/Eirenè-NAIR-UFSC. 

 

3.2 TRABALHO ESCRAVO 

A Figura 13 diz respeito ao número de pessoas 

identificadas como possíveis vítimas de trabalho análogo à 

escravidão no período em questão. Segundo os dados 

coletados, o ano de 2010 aportou a maior quantidade de pessoas 

sob tal suspeita (218). Em seguida, destacam-se os anos de 2011 

e 2018, os quais envolveram, respectivamente, 151 e 124 

indivíduos.  
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Figura 13 – Número de vítimas de trabalho escrabo por ano. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados CRAI/Eirenè-NAIR-UFSC. 

 

A partir das informações expostas, percebe-se uma 

disparidade entre o número de possíveis vítimas identificadas 

nos anos de 2010, 2011 e 2018 em comparação com o interstício 

2012-2017. É importante ressaltar, assim, que o maior número 

de vítimas não condiz necessariamente com um maior número 

de casos, haja visto que em algumas ocasiões são encontradas 

diversas pessoas sujeitadas ao trabalho escravo em um mesmo 

local. Cabe, ainda, salientar que os dados se referem a meios 

jornalísticos, não indicando com precisão, por consequência, a 

realidade catarinense no tocante à escravidão contemporânea. 

No tocante à Figura14, tem-se disposta a relação entre o 

número de possíveis vítimas de escravidão contemporânea e os 

distintos setores econômicos identificados ao longo da coleta de 

dados. Para tal, duas são as conclusões cabíveis. 
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Figura 14 – Vítimas de trabalho escravo segundo setor econômico. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados CRAI/Eirenè-NAIR-UFSC. 
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Em primeiro lugar, percebe-se que o setor de “extração de 

madeira” é o único, dentre os demais, que possui ocorrências 

anualmente, como visto no interstício 2009-2013. Ainda, como 

apontado anteriormente, tal setor, junto ao de colheita de maçã, 

configuraram-se como aqueles com maior quantidade de 

vítimas no período analisado (respectivamente 121 e 196). 

Já em segundo, observa-se que o ano de 2018 computou a 

maior quantidade de setores econômicos nos casos 

identificados do período, representando seis ramos distintos 

onde focam localizadas possíveis vítimas de escravidão 

contemporânea, entre atividades agrícolas e extrativistas. O ano 

mais próximo a esse citado, foi o de 2016, que abarcou cinco 

diferentes campos do quesito em questão. 

 

4 TRABALHOS ACADÊMICOS E OUTRAS FONTES 
 
4.1 TRABALHOS ACADÊMICOS 

O tráfico de pessoas e o trabalho escravo são temas já 

estudados na academia, sob diversos enfoques. Em razão disso, 

realizou-se um levantamento de trabalhos acerca do tema que 

tivessem foco em Santa Catarina, ou incluíssem o estado em 

suas análises. Neste levantamento, foram encontrados 102 

trabalhos. A maioria absoluta destes trabalhos foram 

publicados nos últimos 20 anos. 

Percebeu-se, também certo equilíbrio entre o número de 

trabalhos encontrados que versam sobre tráfico de pessoas e 

sobre trabalho escravo. Em termos de recorte por gênero, 

grande parte dos trabalhos sobre tráfico de pessoas delimita a 

abordagem ao tráfico de mulheres. Por sua vez, os trabalhos 

com enfoque histórico apresentaram delimitação quanto à raça, 

analisando especificamente a situação de indígenas ou negros. 
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Em termos geográficos, dentro do estado, há bastante variedade 

de recorte encontrado. 

A pesquisa em documentos acadêmicos visa construir um 

banco de dados de trabalhos científicos e teóricos sobre o tráfico 

de pessoas e trabalho escravo em Santa Catarina, a fim de 

subsidiar e fundamentar as pesquisas em andamento. Assim, 

ao final deste relatório será incluída tabela com o material 

pesquisado, classificado a fim de facilitar as futuras pesquisas. 

 

4.2 DADOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 

Foram incluídos nos relatórios de do Serviço de Proteção 

e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos em 

situação de vulnerabilidade (PAEFI) categorias atinentes ao 

Tráfico de Pessoas. De acordo com o preenchimento destes 

relatórios pelos municípios, através de seus CREAS, no ano de 

2018 foram atendidas 13 pessoas, oito delas apenas no 

município de Tubarão, no sul do estado (Figura 15). Os dados, 

entretanto, não trazem detalhes sobre a ocorrência desta 

violência.  
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Figura 15 – Número de pessoas que ingressaram no PAEFI em 

2018 como vítimas de tráfico de pessoas. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados CRAI/Eirenè-NAIR-UFSC. 

 

4.3 DADOS DO OBSERVATÓRIO DA ERRADICAÇÃO DO 

TRABALHO ESCRAVO E DO TRÁFICO DE PESSOAS. 

O Ministério Público do Trabalho (MPT), em parceria com 

a Organização Internacional do Trabalho (OIT), mantêm 

plataforma digital que está sendo alimentada com dados de 

diversas fontes referentes aos casos de trabalho escravo 

registrados entre os anos de 2003 e 2018. Desta plataforma, foi 

possível extrair dados sobre o número de vítimas de trabalho 

escravo resgatadas em Santa Catarina e também originárias do 

estado, por município de resgate e de origem. Para facilitar a 

construção dos gráficos, os dados foram aglutinados por 

microrregião.  

Na Figura 16 a seguir, é possível verificar, por 

microrregião, o número de pessoas resgatadas em comparação 
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com o número de pessoas originárias de cada local. Este 

comparativo pode trazer pistas sobre quais as regiões mais 

propícias a serem identificadas como receptoras de vítimas de 

tráfico de pessoas para trabalho escravo, e aquelas onde as 

vítimas costumam ser aliciadas. Por exemplo, verifica-se que na 

região do Planalto Serrano a um número significativamente 

superior de resgates do que de vítimas originárias, o que denota 

possível região de destino de tráfico de pessoas. Por outro lado, 

a região oeste tem número levemente superior de vítimas 

originárias do que de resgatadas, podendo ser um indício de 

local de aliciamento. 

A Figura 17, por sua vez, mostra as cidades com o maior 

número de vítimas resgatadas em relação ao número de pessoas 

originárias, denotando possíveis locais vulneráveis à 

exploração. 

 

Figura 16 – Comparativo entre resgate e origem/residência das 

vítimas. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados CRAI/ Eirenè-NAIR-UFSC. 
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Figura 17 – Cidades de destino das vítimas. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados CRAI/Eirenè-NAIR-UFSC. 

 

A Figura 18, em contrapartida, traz as cidades com o 

maior número de pessoas originárias, em comparação com um 

reduzido número de resgates, denotando possíveis locais de 

aliciamento. 
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Figura 18 – Cidades de origem das vítimas. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados CRAI/Eirenè-NAIR-UFSC. 

 

Por fim, algumas cidades tiveram um número 

equilibrado de casos de origem e de resgate, o que pode denotar 

tanto o fato de haver uma exploração de pessoas da própria 

região, como talvez serem locais onde tanto ocorre a exploração 

como o aliciamento de vítimas. As principais cidades com esta 

característica foram Lages (planalto serrano), Canoinhas 

(planalto norte), Porto União (meio-oeste), Chapecó (oeste), e 

Catanduvas (meio-oeste) (Figura 19). 
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Figura 19 – Cidades onde há provavelmente exploração e 

aliciamento de vítimas. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). Base de dados CRAI/Eirenè-NAIR-UFSC. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Em primeiro lugar, referente às pesquisas realizadas em 

amplos meios jornalísticos com enfoque no tráfico de pessoas 

para exploração sexual, observa-se que as principais vítimas 

desse crime foram mulheres e crianças, identificadas em zonas 

urbanas do estado catarinense. Tais números estão, assim, em 

plena consonância com as pesquisas globais sobre tal temática, 

as quais apontam ao mesmo perfil dos dados coletados às 

finalidades deste estudo. Já em relação ao tráfico para fins de 

escravidão contemporânea, o perfil central da vítima se revelou 

masculino e vinculado, sobretudo, à sazonalidade de alguns 

setores econômicos do estado, como a colheita de maçã. 

Em segundo lugar, aponta-se à expressividade de casos 

em que foram identificados adolescentes e crianças na suspeita 
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de vitimização em ambas as modalidades do delito aqui 

consideradas. Ao tráfico para exploração sexual, considerando 

um conjunto de 15 ocorrências assinaladas, em seis dessas foi 

mencionada a presença de menores, sendo todas meninas (a 

mais nova possuía 13 anos de idade). Em referência ao tráfico 

para trabalho escravo, dos 43 casos apontados, em 15 se 

constataram crianças e adolescentes, cujas idades variaram 

entre 12 e 17 anos. 

Em terceiro lugar, é ponderoso levar em consideração 

Santa Catarina enquanto local de destino de vítimas de tráfico 

de pessoas, tanto para exploração sexual quanto para trabalho 

escravo. Nas reportagens analisadas, foram identificados 

diversos casos de meninas e mulheres, advindas de regiões 

próximas e, principalmente, fronteiriças ao território 

catarinense, que foram traficadas para dentro do estado. Como 

se pôde ver nos dados apresentados no tópico 2.2.3, alguns 

meios jornalísticos mencionaram mulheres e meninas 

argentinas e paraguaias traficadas para Santa Catarina, fato que 

é categorizado como tráfico internacional de pessoas.  

O mesmo se faz mister ressaltar no tocante ao trabalho 

análogo à escravidão. Como percebido na análise dos dados 

jornalísticos, a vítima dessa natureza de tráfico adveio 

frequentemente de outros estados brasileiros, sobretudo 

fronteiriços, ou outras cidades catarinenses àquela na qual foi 

explorada. Dessa maneira, dentre os territórios federativos que 

mais reincidiram nas notícias, destacam-se: Paraná (PR), Rio 

Grande do Sul (RS), Bahia (BA) e Maranhão (MA). 

Em quarto, diante dos dados apresentados, também é 

relevante demarcar as localidades do estado em que foram 

identificadas as vítimas sob condições de exploração. No tráfico 

de pessoas para exploração sexual, as vítimas se concentraram 

nas macrorregiões com maior malha urbana do estado, entre o 
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Vale do Itajaí e a Grande Florianópolis. Já os dados sobre tráfico 

para trabalho escravo apontaram a realidade rural de Santa 

Catarina, indicando uma concentração de casos entre o Planalto 

Serrano e o Oeste Catarinense. 

Em quinto lugar, aponta-se a ausência da marcação racial 

nos relatos a respeito dos perfis das vítimas nos meios 

jornalísticos. Tal inexistência de informação é extremamente 

prejudicial na medida em que dificulta a identificação de 

característica tão fundamental para a realização do perfil dos 

vitimados pelo tráfico de pessoas e pelo trabalho análogo à 

escravidão. Nesse sentido, em relação ao tráfico para fins de 

escravidão contemporânea, a marcação racial é extremamente 

relevante, como demonstra o “Relatório Anual das 

Desigualdades Raciais no Brasil; 2009-2010” da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)1. Utilizando a base de dados 

de 2009 do cadastro de beneficiados pelo Bolsa Família – que 

foram incluídos no programa após ações de fiscalização que 

identificaram os trabalhadores em situações de trabalho 

análogo ao de escravo – tal pesquisa identificou que 73,5% das 

38.572 pessoas cadastradas se autodeclaravam negras. Assim, 

mesmo que a cor não seja o único fator para definir se um 

trabalhador está em uma situação de vulnerabilidade, ser preto 

                                                
1 Relatório Anual das Desigualdades Raciais no Brasil é uma 

publicação organizada pelo Laboratório de Análises Econômicas, 

Históricas, Sociais e Estatísticas das Relações Raciais (LAESER), 

nucleado no Instituto de Economia da Universidade do Rio de Janeiro 

(IE-UFRJ). O Relatório tem por objetivo “analisar a evolução das 

assimetrias de cor ou raça e grupos de sexo no Brasil, mormente 

através dos indicadores sociais presentes nas bases de dados que 

contenham informações estatísticas sobre a população residente no 

país.” (PAIXÃO et al., 2010, p. 15). 
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e pardo eleva consideravelmente a probabilidade, como aponta 

o economista e um dos autores do relatório, Marcelo Paixão. 

No caso do tráfico de mulheres para exploração sexual, a 

raça é um fator extremamente relevante, pois no caso da mulher 

negra, a história escravagista enraizada na construção da 

sociedade brasileira, que coisifica e coloca essas mulheres em 

posições subalternas e de hipersexualização, aumenta de 

maneira significativa as chances dessas serem vítimas de tal 

crime. Já no tráfico para trabalho escravo, o mesmo pensamento 

em torno da raça e da etnia da vítima se faz importante 

considerar. No contexto do estado mais branco do país (LEITE, 

1996), historicamente corpos negros e vermelhos são 

objetificados enquanto mão-de-obra descartável, sobretudo, ao 

se tratar das territorialidades rurais e distantes dos centros 

urbanos.  

Ainda, ressaltam-se, para além das questões até então 

assinaladas, algumas especificidades do tráfico de pessoas, 

assim como da coleta de dados em torno dessa problemática, 

que foram discernidas ao longo do processo de pesquisa 

quantitativa em amplos meios jornalísticos. Nesse contexto, em 

sexto lugar, nota-se que casos de tráfico para finalidade de 

exploração sexual, cuja incidência se dá predominantemente 

em regiões urbanas do estado, concentram-se com uma maior 

frequência em boates, casas noturnas e outros estabelecimentos 

do tipo. Para além desses, esse tráfico também se vincula com a 

exploração de meninas e mulheres ao exercício de atividades 

enquanto empregadas domésticas, sobretudo, ao se considerar 

a fronteira internacional do estado.  

Já para aquele com propósito de trabalho escravo, 

observa-se que as vítimas, além de se concentrarem em regiões 

rurais do estado, são identificadas em atividades vinculadas ao 

primeiro setor, entre colheita, plantio, agropecuária e extração 
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de recursos. Dentre todas as atividades econômicas assinaladas 

nos meios jornalísticos, a extração de madeira – tanto de pinus 

quanto de eucalipto – revelou ser o mais reincidente. 

Em sétimo, aponta-se que os dados coletados no tocante 

ao tráfico de pessoas, tanto para fins de exploração sexual 

quanto para trabalho escravo, não demonstram uma constância 

ao longo dos anos de análise. Neste contexto, devido à natureza 

de tal delito, em soma à fonte considerada na coleta de dados, 

enquanto em alguns períodos, foram noticiados diversos casos 

circunscritos em torno da problemática, em outros, os meios 

jornalísticos não indicaram a suspeita de nenhuma ocorrência 

envolvendo tal delito. 

Por fim, os dados aqui expostos e analisados não são 

retratos fiéis da situação do estado de Santa Catarina na questão 

do tráfico de pessoas. Porém, apesar de suas debilidades, são 

fontes importantes na tentativa de construção de um panorama 

do estado.  
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APÊNDICE A 
 

Quadro de processos consultados. 

Tráfico de Pessoas no TRF4 

Processo Data de julgamento 

5000982-06.2013.4.04.7216 06/06/2018 

5001451-31.2017.4.04.7210 05/06/2018 

2006.72.03.003070-2 24/08/2009 

2002.72.03.000439-4 15/09/2009 

2000.04.01.142424-2 05/03/2002 

0000957-09.2007.404.7210 27/8/2013 

2009.04.00.042721-7 15/12/2009 

2009.04.00.038664-1 24/11/2009 

2009.04.00.032398-9 20/10/2009 

2009.04.00.032373-4 20/10/2009 

2009.04.00.032399-0 9/9/2009 

2009.04.00.032398-9 09/09/2009 

2009.04.00.032399-0 06/10/2009 

5001277-36.2014.4.04.7207 17/08/2017 

5001277-36.2014.4.04.7207 22/03/2017 

2009.04.00.046423-8 31/12/2009 

Trabalho escravo no TRF4 

0001037-54.2016.4.04.0000 18/10/2018 

0001036-69.2016.4.04.0000 18/10/2018 

5002876-47.2013.4.04.7206 04/07/2018 

5003529-34.2013.4.04.7211 07/03/2018 

5072318-48.2017.4.04.0000 07/02/2018 

5000979-29.2014.4.04.7212 05/12/2017 

5003764-16.2013.4.04.7206 19/04/2017 

0001037-54.2016.4.04.0000 28/11/2016 

0001036-69.2016.4.04.0000 28/11/2016 

5000398-03.2012.4.04.7206 29/09/2016 

https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&documento=9072239&termosPesquisados=J3RyYWZpY28gZGUgcGVzc29hcyc=
https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&documento=9437642&termosPesquisados=J3RyYWZpY28gZGUgcGVzc29hcyc=
https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&documento=3001298&termosPesquisados=J3RyYWZpY28gZGUgbXVsaGVyZXMn
https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&documento=2952530&termosPesquisados=J3RyYWZpY28gZGUgbXVsaGVyZXMn
https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?arquivo=/trf4/volumes1/VOL0025/20020327/ST7/442002/200004011424242A.0159.PDF
https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&documento=5359108
https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&documento=3223941&termosPesquisados=J3RyYWZpY28gaW50ZXJuYWNpb25hbCBkZSBwZXNzb2FzJw==
https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&documento=3146406&termosPesquisados=J3RyYWZpY28gaW50ZXJuYWNpb25hbCBkZSBwZXNzb2FzJw==
https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&documento=3071320&termosPesquisados=J3RyYWZpY28gaW50ZXJuYWNpb25hbCBkZSBwZXNzb2FzJw==
https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&documento=3070517&termosPesquisados=J3RyYWZpY28gaW50ZXJuYWNpb25hbCBkZSBwZXNzb2FzJw==
https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&documento=3037934&termosPesquisados=J3RyYWZpY28gaW50ZXJuYWNpb25hbCBkZSBwZXNzb2FzJw==
https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&documento=3038718&termosPesquisados=J3RyYWZpY28gaW50ZXJuYWNpb25hbCBkZSBwZXNzb2FzJw==
https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&documento=3063722&termosPesquisados=J3RyYWZpY28gaW50ZXJuYWNpb25hbCBkZSBwZXNzb2FzJw==
https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&documento=8714196&termosPesquisados=ICd0cmFmaWNvIGludGVybmFjaW9uYWwgZGUgY3JpYW5jYXMnIA==
https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&documento=9059174&termosPesquisados=ICd0cmFmaWNvIGludGVybmFjaW9uYWwgZGUgY3JpYW5jYXMnIA==
https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&documento=3243399&termosPesquisados=ICd0cmFmaWNvIGludGVybmFjaW9uYWwgZGUgbXVsaGVyZXMnIA==
https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&documento=9458108&termosPesquisados=IGVzY3JhdmlkYW8g
https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&documento=9457381&termosPesquisados=IGVzY3JhdmlkYW8g
https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&documento=9394210&termosPesquisados=IGVzY3JhdmlkYW8g
https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&documento=9081760&termosPesquisados=IGVzY3JhdmlkYW8g
https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&documento=9309449&termosPesquisados=IGVzY3JhdmlkYW8g
https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&documento=9167172&termosPesquisados=IGVzY3JhdmlkYW8g
https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&documento=8958932&termosPesquisados=IGVzY3JhdmlkYW8g
https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&documento=8734623&termosPesquisados=IGVzY3JhdmlkYW8g
https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&documento=8734002&termosPesquisados=IGVzY3JhdmlkYW8g
https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&documento=8319819&termosPesquisados=IGVzY3JhdmlkYW8g
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0000127-35.2010.4.04.7211 31/08/2016 

0001022-69.2005.4.04.7211 10/11/2015 

5000398-03.2012.4.04.7206 21/10/2015 

5002124-12.2012.404.7206 11/03/2015 

0001022-54.2009.404.7203 03/03/2015 

5006139-76.2011.404.7200 02/04/2013 

0001037-54.2016.4.04.0000 13/12/2018 

0001036-69.2016.4.04.0000 13/12/2018 

5001767-33.2015.4.04.7204 25/07/2018 

5002695-31.2013.4.04.7211 06/02/2018 

5004676-13.2013.4.04.7206 22/11/2017 

5002011-43.2012.4.04.7211 05/07/2017 

5000266-62.2011.4.04.7211 28/03/2017 

5002050-40.2012.4.04.7211 14/12/2016 

5000861-52.2011.4.04.7214 14/12/2016 

5000276-06.2011.4.04.7212 22/03/2016 

5000869-58.2013.4.04.7214 30/09/2015 

5000773-23.2011.404.7211 27/05/2014 

5001394-54.2010.404.7211 03/12/2013 

5001045-51.2010.404.7211 04/09/2012 

2001.04.01.045970-8 29/10/2002 

Tráfico de Pessoas no TJSC 

0000478-61.2011.8.24.0104 28/06/2018 

2011.038907-2 21/07/2011 

2011.017867-5 28/04/2011 

2009.006064-9 16/06/2009 

2008.027440-3 05/08/2008 

2007.013677-7 08/05/2007 

  
  

https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&documento=8642145&termosPesquisados=IGVzY3JhdmlkYW8g
https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&documento=7967801&termosPesquisados=IGVzY3JhdmlkYW8g
https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&documento=7665707&termosPesquisados=IGVzY3JhdmlkYW8g
https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&documento=7241390&termosPesquisados=IGVzY3JhdmlkYW8g
https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&documento=7042626&termosPesquisados=IGVzY3JhdmlkYW8g
https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&documento=5649909&termosPesquisados=IGVzY3JhdmlkYW8g
https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&documento=9478717&termosPesquisados=ZXNjcmF2byBlc2NyYXZvcw==
https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&documento=9478532&termosPesquisados=ZXNjcmF2byBlc2NyYXZvcw==
https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&documento=9431918&termosPesquisados=ZXNjcmF2byBlc2NyYXZvcw==
https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&documento=9176380&termosPesquisados=ZXNjcmF2byBlc2NyYXZvcw==
https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&documento=9281788&termosPesquisados=ZXNjcmF2byBlc2NyYXZvcw==
https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&documento=8922839&termosPesquisados=ZXNjcmF2byBlc2NyYXZvcw==
https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&documento=8788146&termosPesquisados=ZXNjcmF2byBlc2NyYXZvcw==
https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&documento=8467915&termosPesquisados=IGVzY3Jhdm8gZXNjcmF2b3Mg
https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&documento=8474343&termosPesquisados=IGVzY3Jhdm8gZXNjcmF2b3Mg
https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&documento=8222256&termosPesquisados=IGVzY3Jhdm8gZXNjcmF2b3Mg
https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&documento=7793146&termosPesquisados=ZXNjcmF2byBlc2NyYXZvcw==
https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&documento=6612329&termosPesquisados=ZXNjcmF2byBlc2NyYXZvcw==
https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&documento=6251020&termosPesquisados=ZXNjcmF2byBlc2NyYXZvcw==
https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&documento=4948455&termosPesquisados=ZXNjcmF2byBlc2NyYXZvcw==
https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?arquivo=/trf4/volumes1/VOL0032/20021127/ST7/1752002/200104010459708A.0124.PDF
http://busca.tjsc.jus.br/jurisprudencia/html.do?q=&only_ementa=&frase=tr%E1fico%20de%20pessoas&id=AABAg7AAEAALmYRAAQ&categoria=acordao_5
http://busca.tjsc.jus.br/jurisprudencia/html.do?q=&only_ementa=&frase=tr%E1fico%20interno%20de%20pessoas&id=AAAbmQAABAADokBAAD&categoria=acordao
http://busca.tjsc.jus.br/jurisprudencia/html.do?q=&only_ementa=&frase=tr%E1fico%20interno%20de%20pessoas&id=AAAbmQAABAAE6NkAAB&categoria=acordao
http://busca.tjsc.jus.br/jurisprudencia/html.do?q=&only_ementa=&frase=tr%E1fico%20interno%20de%20pessoas&id=AAAbmQAAAAAOFQrAAC&categoria=acordao
http://busca.tjsc.jus.br/jurisprudencia/html.do?q=&only_ementa=&frase=tr%E1fico%20interno%20de%20pessoas&id=AAAbmQAABAAHx7OAAD&categoria=acordao
http://busca.tjsc.jus.br/jurisprudencia/html.do?q=&only_ementa=&frase=tr%E1fico%20interno%20de%20pessoas&id=AAAbmQAAAAAOE3KAAA&categoria=acordao
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APÊNDICE B 
 

Artigos consultados na mídia. 

 

Quadro 1 – Reportagens envolvendo Trabalho Escravo. 

Link das reportagens 

Tipo de 

violação 

(TP/TE*) 

Data 

https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/seis-

empresas-de-sc-se-mantem-na-lista-suja-do-

trabalho-escravo.ghtml 

TE 2014 

https://www.jusbrasil.com.br/diarios/documentos/

347499957/andamento-do-processo-n-0000261-

0620165120014-rtord-08-06-2016-do-trt-12 

TP e TE 2016 

https://reporterbrasil.org.br/2016/07/da-fazenda-

ao-frigorifico-a-cadeia-de-problemas-trabalhistas-

na-jbs/ 

TE 2016 

https://reporterbrasil.org.br/2011/07/erva-mate-

cinco-casos-de-trabalho-escravo-em-20-dias/ 
TE 2011 

https://www.sc.gov.br/index.php/noticias/temas/s

eguranca-publica/policia-civil-prende-em-

flagrante-pai-por-submeter-filhos-a-trabalho-

escravo 

TE 2018 

http://www.mpf.mp.br/sc/sala-de-

imprensa/noticias-sc/mpf-sc-investiga-suspeita-

de-trabalho-analogo-a-escravidao-em-santa-

terezinha 

TE 2018 

https://noticiahoje.net/propriedades-de-sc-

aparecem-na-lista-da-transparencia-do-trabalho-

escravo/ 

TE 2016 

https://reporterbrasil.org.br/2011/07/erva-mate-

cinco-casos-de-trabalho-escravo-em-20-dias/ 
TE 2011 

https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/seis-empresas-de-sc-se-mantem-na-lista-suja-do-trabalho-escravo.ghtml
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/seis-empresas-de-sc-se-mantem-na-lista-suja-do-trabalho-escravo.ghtml
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/seis-empresas-de-sc-se-mantem-na-lista-suja-do-trabalho-escravo.ghtml
https://www.jusbrasil.com.br/diarios/documentos/347499957/andamento-do-processo-n-0000261-0620165120014-rtord-08-06-2016-do-trt-12
https://www.jusbrasil.com.br/diarios/documentos/347499957/andamento-do-processo-n-0000261-0620165120014-rtord-08-06-2016-do-trt-12
https://www.jusbrasil.com.br/diarios/documentos/347499957/andamento-do-processo-n-0000261-0620165120014-rtord-08-06-2016-do-trt-12
https://reporterbrasil.org.br/2016/07/da-fazenda-ao-frigorifico-a-cadeia-de-problemas-trabalhistas-na-jbs/
https://reporterbrasil.org.br/2016/07/da-fazenda-ao-frigorifico-a-cadeia-de-problemas-trabalhistas-na-jbs/
https://reporterbrasil.org.br/2016/07/da-fazenda-ao-frigorifico-a-cadeia-de-problemas-trabalhistas-na-jbs/
https://reporterbrasil.org.br/2011/07/erva-mate-cinco-casos-de-trabalho-escravo-em-20-dias/
https://reporterbrasil.org.br/2011/07/erva-mate-cinco-casos-de-trabalho-escravo-em-20-dias/
https://www.sc.gov.br/index.php/noticias/temas/seguranca-publica/policia-civil-prende-em-flagrante-pai-por-submeter-filhos-a-trabalho-escravo
https://www.sc.gov.br/index.php/noticias/temas/seguranca-publica/policia-civil-prende-em-flagrante-pai-por-submeter-filhos-a-trabalho-escravo
https://www.sc.gov.br/index.php/noticias/temas/seguranca-publica/policia-civil-prende-em-flagrante-pai-por-submeter-filhos-a-trabalho-escravo
https://www.sc.gov.br/index.php/noticias/temas/seguranca-publica/policia-civil-prende-em-flagrante-pai-por-submeter-filhos-a-trabalho-escravo
http://www.mpf.mp.br/sc/sala-de-imprensa/noticias-sc/mpf-sc-investiga-suspeita-de-trabalho-analogo-a-escravidao-em-santa-terezinha
http://www.mpf.mp.br/sc/sala-de-imprensa/noticias-sc/mpf-sc-investiga-suspeita-de-trabalho-analogo-a-escravidao-em-santa-terezinha
http://www.mpf.mp.br/sc/sala-de-imprensa/noticias-sc/mpf-sc-investiga-suspeita-de-trabalho-analogo-a-escravidao-em-santa-terezinha
http://www.mpf.mp.br/sc/sala-de-imprensa/noticias-sc/mpf-sc-investiga-suspeita-de-trabalho-analogo-a-escravidao-em-santa-terezinha
https://noticiahoje.net/propriedades-de-sc-aparecem-na-lista-da-transparencia-do-trabalho-escravo/
https://noticiahoje.net/propriedades-de-sc-aparecem-na-lista-da-transparencia-do-trabalho-escravo/
https://noticiahoje.net/propriedades-de-sc-aparecem-na-lista-da-transparencia-do-trabalho-escravo/
https://reporterbrasil.org.br/2011/07/erva-mate-cinco-casos-de-trabalho-escravo-em-20-dias/
https://reporterbrasil.org.br/2011/07/erva-mate-cinco-casos-de-trabalho-escravo-em-20-dias/
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http://simec.com.br/?area=ver_fique_ligado&id=48

67&titulo=fiscais-flagram-trabalho-escravo-na-

producao-de-tabaco-em-santa-catarina 

TE 2014 

https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/seis-

empresas-de-sc-se-mantem-na-lista-suja-do-

trabalho-escravo.ghtml 

TE 2015 

https://g1.globo.com/sc/santa-

catarina/noticia/2019/02/07/lista-suja-atualizada-

do-trabalho-escravo-tem-seis-empregadores-de-

sc.ghtml 

TE 2015 

https://reporterbrasil.org.br/2011/10/operacoes-

em-serie-libertam-35-de-trabalho-escravo-rural/ 
TE 2011 

https://reporterbrasil.org.br/2011/10/operacoes-

em-serie-libertam-35-de-trabalho-escravo-rural/ 
TE 2011 

https://reporterbrasil.org.br/2011/06/libertacoes-

no-sul-e-sudeste-tiram-mais-de-60-de-escravidao/ 
TE 2011 

https://reporterbrasil.org.br/2011/06/libertacoes-

no-sul-e-sudeste-tiram-mais-de-60-de-escravidao/ 
TE 2011 

https://reporterbrasil.org.br/2011/10/operacoes-

em-serie-libertam-35-de-trabalho-escravo-rural/ 
TE 2011 

https://reporterbrasil.org.br/2017/10/lista-da-

escravidao-nao-divulgada-pelo-governo-contem-

gigantes-da-agroindustria/ 

TP e TE 2015 

https://reporterbrasil.org.br/2011/10/operacoes-

em-serie-libertam-35-de-trabalho-escravo-rural/ 
TE 2011 

https://reporterbrasil.org.br/2011/07/erva-mate-

cinco-casos-de-trabalho-escravo-em-20-dias/ 
TE 2011 

http://g1.globo.com/sc/santa-

catarina/noticia/2013/01/trabalhadores-escravos-

sao-libertados-em-santa-catarina.html 

TE 2013 

https://g1.globo.com/sc/santa-

catarina/noticia/trabalhadores-sao-resgatados-em-

condicoes-precarias-em-lages.ghtml 

TE 2018 

http://simec.com.br/?area=ver_fique_ligado&id=4867&titulo=fiscais-flagram-trabalho-escravo-na-producao-de-tabaco-em-santa-catarina
http://simec.com.br/?area=ver_fique_ligado&id=4867&titulo=fiscais-flagram-trabalho-escravo-na-producao-de-tabaco-em-santa-catarina
http://simec.com.br/?area=ver_fique_ligado&id=4867&titulo=fiscais-flagram-trabalho-escravo-na-producao-de-tabaco-em-santa-catarina
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/seis-empresas-de-sc-se-mantem-na-lista-suja-do-trabalho-escravo.ghtml
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/seis-empresas-de-sc-se-mantem-na-lista-suja-do-trabalho-escravo.ghtml
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/seis-empresas-de-sc-se-mantem-na-lista-suja-do-trabalho-escravo.ghtml
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2019/02/07/lista-suja-atualizada-do-trabalho-escravo-tem-seis-empregadores-de-sc.ghtml
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2019/02/07/lista-suja-atualizada-do-trabalho-escravo-tem-seis-empregadores-de-sc.ghtml
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2019/02/07/lista-suja-atualizada-do-trabalho-escravo-tem-seis-empregadores-de-sc.ghtml
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2019/02/07/lista-suja-atualizada-do-trabalho-escravo-tem-seis-empregadores-de-sc.ghtml
https://reporterbrasil.org.br/2011/10/operacoes-em-serie-libertam-35-de-trabalho-escravo-rural/
https://reporterbrasil.org.br/2011/10/operacoes-em-serie-libertam-35-de-trabalho-escravo-rural/
https://reporterbrasil.org.br/2011/10/operacoes-em-serie-libertam-35-de-trabalho-escravo-rural/
https://reporterbrasil.org.br/2011/10/operacoes-em-serie-libertam-35-de-trabalho-escravo-rural/
https://reporterbrasil.org.br/2011/06/libertacoes-no-sul-e-sudeste-tiram-mais-de-60-de-escravidao/
https://reporterbrasil.org.br/2011/06/libertacoes-no-sul-e-sudeste-tiram-mais-de-60-de-escravidao/
https://reporterbrasil.org.br/2011/06/libertacoes-no-sul-e-sudeste-tiram-mais-de-60-de-escravidao/
https://reporterbrasil.org.br/2011/06/libertacoes-no-sul-e-sudeste-tiram-mais-de-60-de-escravidao/
https://reporterbrasil.org.br/2011/10/operacoes-em-serie-libertam-35-de-trabalho-escravo-rural/
https://reporterbrasil.org.br/2011/10/operacoes-em-serie-libertam-35-de-trabalho-escravo-rural/
https://reporterbrasil.org.br/2017/10/lista-da-escravidao-nao-divulgada-pelo-governo-contem-gigantes-da-agroindustria/
https://reporterbrasil.org.br/2017/10/lista-da-escravidao-nao-divulgada-pelo-governo-contem-gigantes-da-agroindustria/
https://reporterbrasil.org.br/2017/10/lista-da-escravidao-nao-divulgada-pelo-governo-contem-gigantes-da-agroindustria/
https://reporterbrasil.org.br/2011/10/operacoes-em-serie-libertam-35-de-trabalho-escravo-rural/
https://reporterbrasil.org.br/2011/10/operacoes-em-serie-libertam-35-de-trabalho-escravo-rural/
https://reporterbrasil.org.br/2011/07/erva-mate-cinco-casos-de-trabalho-escravo-em-20-dias/
https://reporterbrasil.org.br/2011/07/erva-mate-cinco-casos-de-trabalho-escravo-em-20-dias/
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2013/01/trabalhadores-escravos-sao-libertados-em-santa-catarina.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2013/01/trabalhadores-escravos-sao-libertados-em-santa-catarina.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2013/01/trabalhadores-escravos-sao-libertados-em-santa-catarina.html
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/trabalhadores-sao-resgatados-em-condicoes-precarias-em-lages.ghtml
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/trabalhadores-sao-resgatados-em-condicoes-precarias-em-lages.ghtml
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/trabalhadores-sao-resgatados-em-condicoes-precarias-em-lages.ghtml
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https://reporterbrasil.org.br/2011/07/erva-mate-

cinco-casos-de-trabalho-escravo-em-20-dias/ 
TE 2011 

https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/seis-

empresas-de-sc-se-mantem-na-lista-suja-do-

trabalho-escravo.ghtml 

TE 2016 

https://mpt-

prt12.jusbrasil.com.br/noticias/2283689/trabalhado

res-sao-resgatados-na-colheita-de-erva-

mate?ref=amp 

TP e TE 2010 

http://g1.globo.com/sc/santa-

catarina/noticia/2015/02/mpt-identifica-12-

trabalhadores-em-situacao-analoga-escravidao-

em-sc.html 

TE e TP 2015 

https://reporterbrasil.org.br/2010/06/rea-de-ex-

governador-e-chiqueiro-abrigavam-escravos-em-

sc/ 

TE 2010 

https://reporterbrasil.org.br/2012/05/flagrante-de-

escravidao-em-area-arrendada-para-a-klabin/ 
TE 2012 

https://mpt-

prt12.jusbrasil.com.br/noticias/2463339/acao-

conjunta-flagra-trabalho-analogo-ao-escravo-no-

oeste-de-santa-catarina 

TE 2010 

http://g1.globo.com/sc/santa-

catarina/noticia/2014/10/trabalhadores-sao-

encontrados-em-situacao-de-escravidao-no-sul-

de-sc.html 

TE 2014 

https://reporterbrasil.org.br/2009/06/grupo-de-21-

trabalhadores-do-sul-e-libertado-de-fazenda-de-

cafe/ 

TP e TE 2009 

https://www.cut.org.br/noticias/auditores-fiscais-

resgatam-22-piauienses-em-condicoes-de-

escravidao-em-sc-c26a 

TE 2018 

https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/seis-

empresas-de-sc-se-mantem-na-lista-suja-do-

trabalho-escravo.ghtml 

TE 2016 

https://reporterbrasil.org.br/2011/07/erva-mate-cinco-casos-de-trabalho-escravo-em-20-dias/
https://reporterbrasil.org.br/2011/07/erva-mate-cinco-casos-de-trabalho-escravo-em-20-dias/
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/seis-empresas-de-sc-se-mantem-na-lista-suja-do-trabalho-escravo.ghtml
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/seis-empresas-de-sc-se-mantem-na-lista-suja-do-trabalho-escravo.ghtml
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/seis-empresas-de-sc-se-mantem-na-lista-suja-do-trabalho-escravo.ghtml
https://mpt-prt12.jusbrasil.com.br/noticias/2283689/trabalhadores-sao-resgatados-na-colheita-de-erva-mate?ref=amp
https://mpt-prt12.jusbrasil.com.br/noticias/2283689/trabalhadores-sao-resgatados-na-colheita-de-erva-mate?ref=amp
https://mpt-prt12.jusbrasil.com.br/noticias/2283689/trabalhadores-sao-resgatados-na-colheita-de-erva-mate?ref=amp
https://mpt-prt12.jusbrasil.com.br/noticias/2283689/trabalhadores-sao-resgatados-na-colheita-de-erva-mate?ref=amp
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2015/02/mpt-identifica-12-trabalhadores-em-situacao-analoga-escravidao-em-sc.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2015/02/mpt-identifica-12-trabalhadores-em-situacao-analoga-escravidao-em-sc.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2015/02/mpt-identifica-12-trabalhadores-em-situacao-analoga-escravidao-em-sc.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2015/02/mpt-identifica-12-trabalhadores-em-situacao-analoga-escravidao-em-sc.html
https://reporterbrasil.org.br/2010/06/rea-de-ex-governador-e-chiqueiro-abrigavam-escravos-em-sc/
https://reporterbrasil.org.br/2010/06/rea-de-ex-governador-e-chiqueiro-abrigavam-escravos-em-sc/
https://reporterbrasil.org.br/2010/06/rea-de-ex-governador-e-chiqueiro-abrigavam-escravos-em-sc/
https://reporterbrasil.org.br/2012/05/flagrante-de-escravidao-em-area-arrendada-para-a-klabin/
https://reporterbrasil.org.br/2012/05/flagrante-de-escravidao-em-area-arrendada-para-a-klabin/
https://mpt-prt12.jusbrasil.com.br/noticias/2463339/acao-conjunta-flagra-trabalho-analogo-ao-escravo-no-oeste-de-santa-catarina
https://mpt-prt12.jusbrasil.com.br/noticias/2463339/acao-conjunta-flagra-trabalho-analogo-ao-escravo-no-oeste-de-santa-catarina
https://mpt-prt12.jusbrasil.com.br/noticias/2463339/acao-conjunta-flagra-trabalho-analogo-ao-escravo-no-oeste-de-santa-catarina
https://mpt-prt12.jusbrasil.com.br/noticias/2463339/acao-conjunta-flagra-trabalho-analogo-ao-escravo-no-oeste-de-santa-catarina
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2014/10/trabalhadores-sao-encontrados-em-situacao-de-escravidao-no-sul-de-sc.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2014/10/trabalhadores-sao-encontrados-em-situacao-de-escravidao-no-sul-de-sc.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2014/10/trabalhadores-sao-encontrados-em-situacao-de-escravidao-no-sul-de-sc.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2014/10/trabalhadores-sao-encontrados-em-situacao-de-escravidao-no-sul-de-sc.html
https://reporterbrasil.org.br/2009/06/grupo-de-21-trabalhadores-do-sul-e-libertado-de-fazenda-de-cafe/
https://reporterbrasil.org.br/2009/06/grupo-de-21-trabalhadores-do-sul-e-libertado-de-fazenda-de-cafe/
https://reporterbrasil.org.br/2009/06/grupo-de-21-trabalhadores-do-sul-e-libertado-de-fazenda-de-cafe/
https://www.cut.org.br/noticias/auditores-fiscais-resgatam-22-piauienses-em-condicoes-de-escravidao-em-sc-c26a
https://www.cut.org.br/noticias/auditores-fiscais-resgatam-22-piauienses-em-condicoes-de-escravidao-em-sc-c26a
https://www.cut.org.br/noticias/auditores-fiscais-resgatam-22-piauienses-em-condicoes-de-escravidao-em-sc-c26a
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/seis-empresas-de-sc-se-mantem-na-lista-suja-do-trabalho-escravo.ghtml
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/seis-empresas-de-sc-se-mantem-na-lista-suja-do-trabalho-escravo.ghtml
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/seis-empresas-de-sc-se-mantem-na-lista-suja-do-trabalho-escravo.ghtml
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https://mpf.jusbrasil.com.br/noticias/513610002/no

va-condenacao-por-trabalho-analogo-ao-de-

escravo-na-regiao-de-cacador-sc 

TE 2017 

https://reporterbrasil.org.br/2011/01/criancas-e-

adultos-colhem-fumo-em-condicoes-de-

escravidao/ 

TE 2011 

http://belosvales.com.br/site/2018/04/20/fiscais-do-

trabalho-constatam-situacao-irregular-de-lavoura-

na-serra-de-sc/ 

TE 2018 

https://reporterbrasil.org.br/2011/07/erva-mate-

cinco-casos-de-trabalho-escravo-em-20-dias/ 
TE 2011 

https://reporterbrasil.org.br/2010/07/nova-acao-

liberta-trabalhadores-do-corte-de-arvores-de-

pinus/ 

TE 2010 

http://www.radiorural.com.br/noticias/27937-

concordia-aparece-em-lista-de-trabalho-escravo-

em-sc 

TE 
2003-

2018 

https://reporterbrasil.org.br/2011/04/ministerio-

publico-denuncia-trabalho-escravo-nas-obras-de-

duplicacao-da-br-101-em-santa-catarina/ 

TE 2011 

https://www.ecodebate.com.br/2008/10/06/trabalh

o-degradante-grupo-movel-de-fiscalizacao-

resgata-34-trabalhadores-em-joinville/ 

TP e TE 2008 

https://www.gazetaonline.com.br/noticias/econom

ia/2018/05/capixabas-sao-resgatados-de-trabalho-

analogo-a-escravidao-no-sul-do-pais-

1014130957.html 

TE 2018 

https://reporterbrasil.org.br/2009/08/responsaveis-

por-escravidao-de-indigenas-sao-denunciados/ 
TP e TE 

2006-

2008 

https://reporterbrasil.org.br/2008/04/fiscais-

flagram-61-colhedores-de-feijao-em-situacao-

degradante/ 

TE5 2006 

https://reporterbrasil.org.br/2010/06/rea-de-ex-

governador-e-chiqueiro-abrigavam-escravos-em-

sc/ 

TE 2010 

*Tráfico de Pessoas (TP) e Trabalho Escravo (TE). 

https://mpf.jusbrasil.com.br/noticias/513610002/nova-condenacao-por-trabalho-analogo-ao-de-escravo-na-regiao-de-cacador-sc
https://mpf.jusbrasil.com.br/noticias/513610002/nova-condenacao-por-trabalho-analogo-ao-de-escravo-na-regiao-de-cacador-sc
https://mpf.jusbrasil.com.br/noticias/513610002/nova-condenacao-por-trabalho-analogo-ao-de-escravo-na-regiao-de-cacador-sc
https://reporterbrasil.org.br/2011/01/criancas-e-adultos-colhem-fumo-em-condicoes-de-escravidao/
https://reporterbrasil.org.br/2011/01/criancas-e-adultos-colhem-fumo-em-condicoes-de-escravidao/
https://reporterbrasil.org.br/2011/01/criancas-e-adultos-colhem-fumo-em-condicoes-de-escravidao/
http://belosvales.com.br/site/2018/04/20/fiscais-do-trabalho-constatam-situacao-irregular-de-lavoura-na-serra-de-sc/
http://belosvales.com.br/site/2018/04/20/fiscais-do-trabalho-constatam-situacao-irregular-de-lavoura-na-serra-de-sc/
http://belosvales.com.br/site/2018/04/20/fiscais-do-trabalho-constatam-situacao-irregular-de-lavoura-na-serra-de-sc/
https://reporterbrasil.org.br/2011/07/erva-mate-cinco-casos-de-trabalho-escravo-em-20-dias/
https://reporterbrasil.org.br/2011/07/erva-mate-cinco-casos-de-trabalho-escravo-em-20-dias/
https://reporterbrasil.org.br/2010/07/nova-acao-liberta-trabalhadores-do-corte-de-arvores-de-pinus/
https://reporterbrasil.org.br/2010/07/nova-acao-liberta-trabalhadores-do-corte-de-arvores-de-pinus/
https://reporterbrasil.org.br/2010/07/nova-acao-liberta-trabalhadores-do-corte-de-arvores-de-pinus/
http://www.radiorural.com.br/noticias/27937-concordia-aparece-em-lista-de-trabalho-escravo-em-sc
http://www.radiorural.com.br/noticias/27937-concordia-aparece-em-lista-de-trabalho-escravo-em-sc
http://www.radiorural.com.br/noticias/27937-concordia-aparece-em-lista-de-trabalho-escravo-em-sc
https://reporterbrasil.org.br/2011/04/ministerio-publico-denuncia-trabalho-escravo-nas-obras-de-duplicacao-da-br-101-em-santa-catarina/
https://reporterbrasil.org.br/2011/04/ministerio-publico-denuncia-trabalho-escravo-nas-obras-de-duplicacao-da-br-101-em-santa-catarina/
https://reporterbrasil.org.br/2011/04/ministerio-publico-denuncia-trabalho-escravo-nas-obras-de-duplicacao-da-br-101-em-santa-catarina/
https://www.ecodebate.com.br/2008/10/06/trabalho-degradante-grupo-movel-de-fiscalizacao-resgata-34-trabalhadores-em-joinville/
https://www.ecodebate.com.br/2008/10/06/trabalho-degradante-grupo-movel-de-fiscalizacao-resgata-34-trabalhadores-em-joinville/
https://www.ecodebate.com.br/2008/10/06/trabalho-degradante-grupo-movel-de-fiscalizacao-resgata-34-trabalhadores-em-joinville/
https://www.gazetaonline.com.br/noticias/economia/2018/05/capixabas-sao-resgatados-de-trabalho-analogo-a-escravidao-no-sul-do-pais-1014130957.html
https://www.gazetaonline.com.br/noticias/economia/2018/05/capixabas-sao-resgatados-de-trabalho-analogo-a-escravidao-no-sul-do-pais-1014130957.html
https://www.gazetaonline.com.br/noticias/economia/2018/05/capixabas-sao-resgatados-de-trabalho-analogo-a-escravidao-no-sul-do-pais-1014130957.html
https://www.gazetaonline.com.br/noticias/economia/2018/05/capixabas-sao-resgatados-de-trabalho-analogo-a-escravidao-no-sul-do-pais-1014130957.html
https://reporterbrasil.org.br/2009/08/responsaveis-por-escravidao-de-indigenas-sao-denunciados/
https://reporterbrasil.org.br/2009/08/responsaveis-por-escravidao-de-indigenas-sao-denunciados/
https://reporterbrasil.org.br/2008/04/fiscais-flagram-61-colhedores-de-feijao-em-situacao-degradante/
https://reporterbrasil.org.br/2008/04/fiscais-flagram-61-colhedores-de-feijao-em-situacao-degradante/
https://reporterbrasil.org.br/2008/04/fiscais-flagram-61-colhedores-de-feijao-em-situacao-degradante/
https://reporterbrasil.org.br/2010/06/rea-de-ex-governador-e-chiqueiro-abrigavam-escravos-em-sc/
https://reporterbrasil.org.br/2010/06/rea-de-ex-governador-e-chiqueiro-abrigavam-escravos-em-sc/
https://reporterbrasil.org.br/2010/06/rea-de-ex-governador-e-chiqueiro-abrigavam-escravos-em-sc/
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Quadro 2 – Reportagens de Tráfico de Pessoas na mídia. 

Link das reportagens Data 

https://mpf.jusbrasil.com.br/noticias/1896955/mpf-sc-oferece-

denuncia-contra-trafico-internacional-de-mulheres 
2009 

https://mpf.jusbrasil.com.br/noticias/1896955/mpf-sc-oferece-

denuncia-contra-trafico-internacional-de-mulheres 
2009 

http://www.pc.sc.gov.br/informacoes/noticias/22-balneario-

camboriu-29-delegacia-regional-de-policia/23533-policia-civil-

prende-mulher-por-trafico-internacional-de-pessoas-e-exploracao-

sexual 

2014 

http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2012/10/pf-prende-

suspeitos-de-trafico-de-mulheres-vindas-do-paraguai.html 
2012 

http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2015/09/paraguaia-e-

presa-em-sc-por-trafico-internacional-de-mulheres.html 
2015 

https://www.nsctotal.com.br/colunistas/dagmara-spautz/advogado-

de-itajai-e-indiciado-por-suposta-venda-de-bebes 
2018 

https://www.terra.com.br/noticias/brasil/policia/suspeita-de-trafico-

de-pessoas-e-exploracao-sexual-e-presa-no-

rs,7f0a749c0fda0410VgnVCM3000009acceb0aRCRD.html 

2013 

https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/policia-

prende-tres-por-trafico-internacional-de-mulheres-em-sc-

bbfgnl0wi2rqz6yo1ysepxq32/ 

2011 

http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2013/09/mae-e-

compradores-de-bebe-vao-responder-por-trafico-de-pessoas.html 
2013 

http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2016/02/gerente-de-

boate-e-preso-em-sc-por-exploracao-sexual-e-carcere-privado.html 
2016 

http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2013/12/apos-

operacao-policia-descobre-doacao-ilegal-de-bebe-e-prende-

dois.html 

2013 

http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticia/2015/09/policia-investiga-

aliciamento-de-menores-e-exploracao-sexual-na-grande-

florianopolis-4854725.html?pagina=2 

2015 

https://mpf.jusbrasil.com.br/noticias/1896955/mpf-sc-oferece-denuncia-contra-trafico-internacional-de-mulheres
https://mpf.jusbrasil.com.br/noticias/1896955/mpf-sc-oferece-denuncia-contra-trafico-internacional-de-mulheres
https://mpf.jusbrasil.com.br/noticias/1896955/mpf-sc-oferece-denuncia-contra-trafico-internacional-de-mulheres
https://mpf.jusbrasil.com.br/noticias/1896955/mpf-sc-oferece-denuncia-contra-trafico-internacional-de-mulheres
http://www.pc.sc.gov.br/informacoes/noticias/22-balneario-camboriu-29-delegacia-regional-de-policia/23533-policia-civil-prende-mulher-por-trafico-internacional-de-pessoas-e-exploracao-sexual
http://www.pc.sc.gov.br/informacoes/noticias/22-balneario-camboriu-29-delegacia-regional-de-policia/23533-policia-civil-prende-mulher-por-trafico-internacional-de-pessoas-e-exploracao-sexual
http://www.pc.sc.gov.br/informacoes/noticias/22-balneario-camboriu-29-delegacia-regional-de-policia/23533-policia-civil-prende-mulher-por-trafico-internacional-de-pessoas-e-exploracao-sexual
http://www.pc.sc.gov.br/informacoes/noticias/22-balneario-camboriu-29-delegacia-regional-de-policia/23533-policia-civil-prende-mulher-por-trafico-internacional-de-pessoas-e-exploracao-sexual
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2012/10/pf-prende-suspeitos-de-trafico-de-mulheres-vindas-do-paraguai.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2012/10/pf-prende-suspeitos-de-trafico-de-mulheres-vindas-do-paraguai.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2015/09/paraguaia-e-presa-em-sc-por-trafico-internacional-de-mulheres.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2015/09/paraguaia-e-presa-em-sc-por-trafico-internacional-de-mulheres.html
https://www.nsctotal.com.br/colunistas/dagmara-spautz/advogado-de-itajai-e-indiciado-por-suposta-venda-de-bebes
https://www.nsctotal.com.br/colunistas/dagmara-spautz/advogado-de-itajai-e-indiciado-por-suposta-venda-de-bebes
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/policia/suspeita-de-trafico-de-pessoas-e-exploracao-sexual-e-presa-no-rs,7f0a749c0fda0410VgnVCM3000009acceb0aRCRD.html
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/policia/suspeita-de-trafico-de-pessoas-e-exploracao-sexual-e-presa-no-rs,7f0a749c0fda0410VgnVCM3000009acceb0aRCRD.html
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/policia/suspeita-de-trafico-de-pessoas-e-exploracao-sexual-e-presa-no-rs,7f0a749c0fda0410VgnVCM3000009acceb0aRCRD.html
https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/policia-prende-tres-por-trafico-internacional-de-mulheres-em-sc-bbfgnl0wi2rqz6yo1ysepxq32/
https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/policia-prende-tres-por-trafico-internacional-de-mulheres-em-sc-bbfgnl0wi2rqz6yo1ysepxq32/
https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/policia-prende-tres-por-trafico-internacional-de-mulheres-em-sc-bbfgnl0wi2rqz6yo1ysepxq32/
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2013/09/mae-e-compradores-de-bebe-vao-responder-por-trafico-de-pessoas.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2013/09/mae-e-compradores-de-bebe-vao-responder-por-trafico-de-pessoas.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2016/02/gerente-de-boate-e-preso-em-sc-por-exploracao-sexual-e-carcere-privado.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2016/02/gerente-de-boate-e-preso-em-sc-por-exploracao-sexual-e-carcere-privado.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2013/12/apos-operacao-policia-descobre-doacao-ilegal-de-bebe-e-prende-dois.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2013/12/apos-operacao-policia-descobre-doacao-ilegal-de-bebe-e-prende-dois.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2013/12/apos-operacao-policia-descobre-doacao-ilegal-de-bebe-e-prende-dois.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticia/2015/09/policia-investiga-aliciamento-de-menores-e-exploracao-sexual-na-grande-florianopolis-4854725.html?pagina=2
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticia/2015/09/policia-investiga-aliciamento-de-menores-e-exploracao-sexual-na-grande-florianopolis-4854725.html?pagina=2
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticia/2015/09/policia-investiga-aliciamento-de-menores-e-exploracao-sexual-na-grande-florianopolis-4854725.html?pagina=2
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http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2011/05/ex-deputado-

federal-nelson-goetten-e-preso-por-suspeita-de-estupro-e-

favorecimento-a-prostituicao-de-vulneravel-3330975.html 

2015 

http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2013/02/policia-do-para-liberta-

mais-13-pessoas-aliciadas.html 
2013 

http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/noticia/2013/04/encontr

o-em-florianopolis-discute-trafico-de-mulheres-e-violencia-sexual-

4102463.html 

2012 

http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2013/04/vitima-do-trafico-

internacional-revela-drama-vivido-na-espanha-

4104639.html?pagina=7 

2013 

https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/operacao-

contra-prostituicao-de-alto-luxo-prende-agenciadora-em-curitiba-

br6zvuah5apv8lu3ctu1jjzv2/ 

2009 

*Tráfico de Pessoas (TP) e Trabalho Escravo (TE). 

  

http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2011/05/ex-deputado-federal-nelson-goetten-e-preso-por-suspeita-de-estupro-e-favorecimento-a-prostituicao-de-vulneravel-3330975.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2011/05/ex-deputado-federal-nelson-goetten-e-preso-por-suspeita-de-estupro-e-favorecimento-a-prostituicao-de-vulneravel-3330975.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2011/05/ex-deputado-federal-nelson-goetten-e-preso-por-suspeita-de-estupro-e-favorecimento-a-prostituicao-de-vulneravel-3330975.html
http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2013/02/policia-do-para-liberta-mais-13-pessoas-aliciadas.html
http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2013/02/policia-do-para-liberta-mais-13-pessoas-aliciadas.html
http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/noticia/2013/04/encontro-em-florianopolis-discute-trafico-de-mulheres-e-violencia-sexual-4102463.html
http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/noticia/2013/04/encontro-em-florianopolis-discute-trafico-de-mulheres-e-violencia-sexual-4102463.html
http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/noticia/2013/04/encontro-em-florianopolis-discute-trafico-de-mulheres-e-violencia-sexual-4102463.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2013/04/vitima-do-trafico-internacional-revela-drama-vivido-na-espanha-4104639.html?pagina=7
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2013/04/vitima-do-trafico-internacional-revela-drama-vivido-na-espanha-4104639.html?pagina=7
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2013/04/vitima-do-trafico-internacional-revela-drama-vivido-na-espanha-4104639.html?pagina=7
https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/operacao-contra-prostituicao-de-alto-luxo-prende-agenciadora-em-curitiba-br6zvuah5apv8lu3ctu1jjzv2/
https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/operacao-contra-prostituicao-de-alto-luxo-prende-agenciadora-em-curitiba-br6zvuah5apv8lu3ctu1jjzv2/
https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/operacao-contra-prostituicao-de-alto-luxo-prende-agenciadora-em-curitiba-br6zvuah5apv8lu3ctu1jjzv2/
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APÊNDICE C 
 

Quadro de processos consultados. 

Tráfico de Pessoas no TRF4 

Processo Data de julgamento 

5000982-06.2013.4.04.7216 06/06/2018 

5001451-31.2017.4.04.7210 05/06/2018 

2006.72.03.003070-2 24/08/2009 

2002.72.03.000439-4 15/09/2009 

2000.04.01.142424-2 05/03/2002 

0000957-09.2007.404.7210 27/8/2013 

2009.04.00.042721-7 15/12/2009 

2009.04.00.038664-1 24/11/2009 

2009.04.00.032398-9 20/10/2009 

2009.04.00.032373-4 20/10/2009 

2009.04.00.032399-0 9/9/2009 

2009.04.00.032398-9 09/09/2009 

2009.04.00.032399-0 06/10/2009 

5001277-36.2014.4.04.7207 17/08/2017 

5001277-36.2014.4.04.7207 22/03/2017 

2009.04.00.046423-8 31/12/2009 

Trabalho escravo no TRF4 

0001037-54.2016.4.04.0000 18/10/2018 

0001036-69.2016.4.04.0000 18/10/2018 

5002876-47.2013.4.04.7206 04/07/2018 

5003529-34.2013.4.04.7211 07/03/2018 

5072318-48.2017.4.04.0000 07/02/2018 

5000979-29.2014.4.04.7212 05/12/2017 

5003764-16.2013.4.04.7206 19/04/2017 

0001037-54.2016.4.04.0000 28/11/2016 

0001036-69.2016.4.04.0000 28/11/2016 

5000398-03.2012.4.04.7206 29/09/2016 

https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&documento=9072239&termosPesquisados=J3RyYWZpY28gZGUgcGVzc29hcyc=
https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&documento=9437642&termosPesquisados=J3RyYWZpY28gZGUgcGVzc29hcyc=
https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&documento=3001298&termosPesquisados=J3RyYWZpY28gZGUgbXVsaGVyZXMn
https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&documento=2952530&termosPesquisados=J3RyYWZpY28gZGUgbXVsaGVyZXMn
https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?arquivo=/trf4/volumes1/VOL0025/20020327/ST7/442002/200004011424242A.0159.PDF
https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&documento=5359108
https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&documento=3223941&termosPesquisados=J3RyYWZpY28gaW50ZXJuYWNpb25hbCBkZSBwZXNzb2FzJw==
https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&documento=3146406&termosPesquisados=J3RyYWZpY28gaW50ZXJuYWNpb25hbCBkZSBwZXNzb2FzJw==
https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&documento=3071320&termosPesquisados=J3RyYWZpY28gaW50ZXJuYWNpb25hbCBkZSBwZXNzb2FzJw==
https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&documento=3070517&termosPesquisados=J3RyYWZpY28gaW50ZXJuYWNpb25hbCBkZSBwZXNzb2FzJw==
https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&documento=3037934&termosPesquisados=J3RyYWZpY28gaW50ZXJuYWNpb25hbCBkZSBwZXNzb2FzJw==
https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&documento=3038718&termosPesquisados=J3RyYWZpY28gaW50ZXJuYWNpb25hbCBkZSBwZXNzb2FzJw==
https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&documento=3063722&termosPesquisados=J3RyYWZpY28gaW50ZXJuYWNpb25hbCBkZSBwZXNzb2FzJw==
https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&documento=8714196&termosPesquisados=ICd0cmFmaWNvIGludGVybmFjaW9uYWwgZGUgY3JpYW5jYXMnIA==
https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&documento=9059174&termosPesquisados=ICd0cmFmaWNvIGludGVybmFjaW9uYWwgZGUgY3JpYW5jYXMnIA==
https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&documento=3243399&termosPesquisados=ICd0cmFmaWNvIGludGVybmFjaW9uYWwgZGUgbXVsaGVyZXMnIA==
https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&documento=9458108&termosPesquisados=IGVzY3JhdmlkYW8g
https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&documento=9457381&termosPesquisados=IGVzY3JhdmlkYW8g
https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&documento=9394210&termosPesquisados=IGVzY3JhdmlkYW8g
https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&documento=9081760&termosPesquisados=IGVzY3JhdmlkYW8g
https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&documento=9309449&termosPesquisados=IGVzY3JhdmlkYW8g
https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&documento=9167172&termosPesquisados=IGVzY3JhdmlkYW8g
https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&documento=8958932&termosPesquisados=IGVzY3JhdmlkYW8g
https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&documento=8734623&termosPesquisados=IGVzY3JhdmlkYW8g
https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&documento=8734002&termosPesquisados=IGVzY3JhdmlkYW8g
https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&documento=8319819&termosPesquisados=IGVzY3JhdmlkYW8g
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0000127-35.2010.4.04.7211 31/08/2016 

0001022-69.2005.4.04.7211 10/11/2015 

5000398-03.2012.4.04.7206 21/10/2015 

5002124-12.2012.404.7206 11/03/2015 

0001022-54.2009.404.7203 03/03/2015 

5006139-76.2011.404.7200 02/04/2013 

0001037-54.2016.4.04.0000 13/12/2018 

0001036-69.2016.4.04.0000 13/12/2018 

5001767-33.2015.4.04.7204 25/07/2018 

5002695-31.2013.4.04.7211 06/02/2018 

5004676-13.2013.4.04.7206 22/11/2017 

5002011-43.2012.4.04.7211 05/07/2017 

5000266-62.2011.4.04.7211 28/03/2017 

5002050-40.2012.4.04.7211 14/12/2016 

5000861-52.2011.4.04.7214 14/12/2016 

5000276-06.2011.4.04.7212 22/03/2016 

5000869-58.2013.4.04.7214 30/09/2015 

5000773-23.2011.404.7211 27/05/2014 

5001394-54.2010.404.7211 03/12/2013 

5001045-51.2010.404.7211 04/09/2012 

2001.04.01.045970-8 29/10/2002 

Tráfico de Pessoas no TJSC 

0000478-61.2011.8.24.0104 28/06/2018 

2011.038907-2 21/07/2011 

2011.017867-5 28/04/2011 

2009.006064-9 16/06/2009 

2008.027440-3 05/08/2008 

2007.013677-7 08/05/2007 

   

https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&documento=8642145&termosPesquisados=IGVzY3JhdmlkYW8g
https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&documento=7967801&termosPesquisados=IGVzY3JhdmlkYW8g
https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&documento=7665707&termosPesquisados=IGVzY3JhdmlkYW8g
https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&documento=7241390&termosPesquisados=IGVzY3JhdmlkYW8g
https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&documento=7042626&termosPesquisados=IGVzY3JhdmlkYW8g
https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&documento=5649909&termosPesquisados=IGVzY3JhdmlkYW8g
https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&documento=9478717&termosPesquisados=ZXNjcmF2byBlc2NyYXZvcw==
https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&documento=9478532&termosPesquisados=ZXNjcmF2byBlc2NyYXZvcw==
https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&documento=9431918&termosPesquisados=ZXNjcmF2byBlc2NyYXZvcw==
https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&documento=9176380&termosPesquisados=ZXNjcmF2byBlc2NyYXZvcw==
https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&documento=9281788&termosPesquisados=ZXNjcmF2byBlc2NyYXZvcw==
https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&documento=8922839&termosPesquisados=ZXNjcmF2byBlc2NyYXZvcw==
https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&documento=8788146&termosPesquisados=ZXNjcmF2byBlc2NyYXZvcw==
https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&documento=8467915&termosPesquisados=IGVzY3Jhdm8gZXNjcmF2b3Mg
https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&documento=8474343&termosPesquisados=IGVzY3Jhdm8gZXNjcmF2b3Mg
https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&documento=8222256&termosPesquisados=IGVzY3Jhdm8gZXNjcmF2b3Mg
https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&documento=7793146&termosPesquisados=ZXNjcmF2byBlc2NyYXZvcw==
https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&documento=6612329&termosPesquisados=ZXNjcmF2byBlc2NyYXZvcw==
https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&documento=6251020&termosPesquisados=ZXNjcmF2byBlc2NyYXZvcw==
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https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?arquivo=/trf4/volumes1/VOL0032/20021127/ST7/1752002/200104010459708A.0124.PDF
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Tabela de artigos consultados mídia. 

 

Quadro 1 – Reportagens envolvendo Trabalho Escravo. 

Link das reportagens 

Tipo de 

violação 

(TP/TE*) 

Data 

https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/seis-

empresas-de-sc-se-mantem-na-lista-suja-do-

trabalho-escravo.ghtml 

TE 2014 

https://www.jusbrasil.com.br/diarios/documentos/

347499957/andamento-do-processo-n-0000261-

0620165120014-rtord-08-06-2016-do-trt-12 

TP e TE 2016 

https://reporterbrasil.org.br/2016/07/da-fazenda-

ao-frigorifico-a-cadeia-de-problemas-trabalhistas-

na-jbs/ 

TE 2016 

https://reporterbrasil.org.br/2011/07/erva-mate-

cinco-casos-de-trabalho-escravo-em-20-dias/ 
TE 2011 

https://www.sc.gov.br/index.php/noticias/temas/s

eguranca-publica/policia-civil-prende-em-

flagrante-pai-por-submeter-filhos-a-trabalho-

escravo 

TE 2018 

http://www.mpf.mp.br/sc/sala-de-

imprensa/noticias-sc/mpf-sc-investiga-suspeita-

de-trabalho-analogo-a-escravidao-em-santa-

terezinha 

TE 2018 

https://noticiahoje.net/propriedades-de-sc-

aparecem-na-lista-da-transparencia-do-trabalho-

escravo/ 

TE 2016 

https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/seis-empresas-de-sc-se-mantem-na-lista-suja-do-trabalho-escravo.ghtml
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/seis-empresas-de-sc-se-mantem-na-lista-suja-do-trabalho-escravo.ghtml
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/seis-empresas-de-sc-se-mantem-na-lista-suja-do-trabalho-escravo.ghtml
https://www.jusbrasil.com.br/diarios/documentos/347499957/andamento-do-processo-n-0000261-0620165120014-rtord-08-06-2016-do-trt-12
https://www.jusbrasil.com.br/diarios/documentos/347499957/andamento-do-processo-n-0000261-0620165120014-rtord-08-06-2016-do-trt-12
https://www.jusbrasil.com.br/diarios/documentos/347499957/andamento-do-processo-n-0000261-0620165120014-rtord-08-06-2016-do-trt-12
https://reporterbrasil.org.br/2016/07/da-fazenda-ao-frigorifico-a-cadeia-de-problemas-trabalhistas-na-jbs/
https://reporterbrasil.org.br/2016/07/da-fazenda-ao-frigorifico-a-cadeia-de-problemas-trabalhistas-na-jbs/
https://reporterbrasil.org.br/2016/07/da-fazenda-ao-frigorifico-a-cadeia-de-problemas-trabalhistas-na-jbs/
https://reporterbrasil.org.br/2011/07/erva-mate-cinco-casos-de-trabalho-escravo-em-20-dias/
https://reporterbrasil.org.br/2011/07/erva-mate-cinco-casos-de-trabalho-escravo-em-20-dias/
https://www.sc.gov.br/index.php/noticias/temas/seguranca-publica/policia-civil-prende-em-flagrante-pai-por-submeter-filhos-a-trabalho-escravo
https://www.sc.gov.br/index.php/noticias/temas/seguranca-publica/policia-civil-prende-em-flagrante-pai-por-submeter-filhos-a-trabalho-escravo
https://www.sc.gov.br/index.php/noticias/temas/seguranca-publica/policia-civil-prende-em-flagrante-pai-por-submeter-filhos-a-trabalho-escravo
https://www.sc.gov.br/index.php/noticias/temas/seguranca-publica/policia-civil-prende-em-flagrante-pai-por-submeter-filhos-a-trabalho-escravo
http://www.mpf.mp.br/sc/sala-de-imprensa/noticias-sc/mpf-sc-investiga-suspeita-de-trabalho-analogo-a-escravidao-em-santa-terezinha
http://www.mpf.mp.br/sc/sala-de-imprensa/noticias-sc/mpf-sc-investiga-suspeita-de-trabalho-analogo-a-escravidao-em-santa-terezinha
http://www.mpf.mp.br/sc/sala-de-imprensa/noticias-sc/mpf-sc-investiga-suspeita-de-trabalho-analogo-a-escravidao-em-santa-terezinha
http://www.mpf.mp.br/sc/sala-de-imprensa/noticias-sc/mpf-sc-investiga-suspeita-de-trabalho-analogo-a-escravidao-em-santa-terezinha
https://noticiahoje.net/propriedades-de-sc-aparecem-na-lista-da-transparencia-do-trabalho-escravo/
https://noticiahoje.net/propriedades-de-sc-aparecem-na-lista-da-transparencia-do-trabalho-escravo/
https://noticiahoje.net/propriedades-de-sc-aparecem-na-lista-da-transparencia-do-trabalho-escravo/
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https://reporterbrasil.org.br/2011/07/erva-mate-

cinco-casos-de-trabalho-escravo-em-20-dias/ 
TE 2011 

http://simec.com.br/?area=ver_fique_ligado&id=48

67&titulo=fiscais-flagram-trabalho-escravo-na-

producao-de-tabaco-em-santa-catarina 

TE 2014 

https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/seis-

empresas-de-sc-se-mantem-na-lista-suja-do-

trabalho-escravo.ghtml 

TE 2015 

https://g1.globo.com/sc/santa-

catarina/noticia/2019/02/07/lista-suja-atualizada-

do-trabalho-escravo-tem-seis-empregadores-de-

sc.ghtml 

TE 2015 

https://reporterbrasil.org.br/2011/10/operacoes-

em-serie-libertam-35-de-trabalho-escravo-rural/ 
TE 2011 

https://reporterbrasil.org.br/2011/10/operacoes-

em-serie-libertam-35-de-trabalho-escravo-rural/ 
TE 2011 

https://reporterbrasil.org.br/2011/06/libertacoes-

no-sul-e-sudeste-tiram-mais-de-60-de-escravidao/ 
TE 2011 

https://reporterbrasil.org.br/2011/06/libertacoes-

no-sul-e-sudeste-tiram-mais-de-60-de-escravidao/ 
TE 2011 

https://reporterbrasil.org.br/2011/10/operacoes-

em-serie-libertam-35-de-trabalho-escravo-rural/ 
TE 2011 

https://reporterbrasil.org.br/2017/10/lista-da-

escravidao-nao-divulgada-pelo-governo-contem-

gigantes-da-agroindustria/ 

TP e TE 2015 

https://reporterbrasil.org.br/2011/10/operacoes-

em-serie-libertam-35-de-trabalho-escravo-rural/ 
TE 2011 

https://reporterbrasil.org.br/2011/07/erva-mate-cinco-casos-de-trabalho-escravo-em-20-dias/
https://reporterbrasil.org.br/2011/07/erva-mate-cinco-casos-de-trabalho-escravo-em-20-dias/
http://simec.com.br/?area=ver_fique_ligado&id=4867&titulo=fiscais-flagram-trabalho-escravo-na-producao-de-tabaco-em-santa-catarina
http://simec.com.br/?area=ver_fique_ligado&id=4867&titulo=fiscais-flagram-trabalho-escravo-na-producao-de-tabaco-em-santa-catarina
http://simec.com.br/?area=ver_fique_ligado&id=4867&titulo=fiscais-flagram-trabalho-escravo-na-producao-de-tabaco-em-santa-catarina
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/seis-empresas-de-sc-se-mantem-na-lista-suja-do-trabalho-escravo.ghtml
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/seis-empresas-de-sc-se-mantem-na-lista-suja-do-trabalho-escravo.ghtml
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/seis-empresas-de-sc-se-mantem-na-lista-suja-do-trabalho-escravo.ghtml
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2019/02/07/lista-suja-atualizada-do-trabalho-escravo-tem-seis-empregadores-de-sc.ghtml
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2019/02/07/lista-suja-atualizada-do-trabalho-escravo-tem-seis-empregadores-de-sc.ghtml
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2019/02/07/lista-suja-atualizada-do-trabalho-escravo-tem-seis-empregadores-de-sc.ghtml
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2019/02/07/lista-suja-atualizada-do-trabalho-escravo-tem-seis-empregadores-de-sc.ghtml
https://reporterbrasil.org.br/2011/10/operacoes-em-serie-libertam-35-de-trabalho-escravo-rural/
https://reporterbrasil.org.br/2011/10/operacoes-em-serie-libertam-35-de-trabalho-escravo-rural/
https://reporterbrasil.org.br/2011/10/operacoes-em-serie-libertam-35-de-trabalho-escravo-rural/
https://reporterbrasil.org.br/2011/10/operacoes-em-serie-libertam-35-de-trabalho-escravo-rural/
https://reporterbrasil.org.br/2011/06/libertacoes-no-sul-e-sudeste-tiram-mais-de-60-de-escravidao/
https://reporterbrasil.org.br/2011/06/libertacoes-no-sul-e-sudeste-tiram-mais-de-60-de-escravidao/
https://reporterbrasil.org.br/2011/06/libertacoes-no-sul-e-sudeste-tiram-mais-de-60-de-escravidao/
https://reporterbrasil.org.br/2011/06/libertacoes-no-sul-e-sudeste-tiram-mais-de-60-de-escravidao/
https://reporterbrasil.org.br/2011/10/operacoes-em-serie-libertam-35-de-trabalho-escravo-rural/
https://reporterbrasil.org.br/2011/10/operacoes-em-serie-libertam-35-de-trabalho-escravo-rural/
https://reporterbrasil.org.br/2017/10/lista-da-escravidao-nao-divulgada-pelo-governo-contem-gigantes-da-agroindustria/
https://reporterbrasil.org.br/2017/10/lista-da-escravidao-nao-divulgada-pelo-governo-contem-gigantes-da-agroindustria/
https://reporterbrasil.org.br/2017/10/lista-da-escravidao-nao-divulgada-pelo-governo-contem-gigantes-da-agroindustria/
https://reporterbrasil.org.br/2011/10/operacoes-em-serie-libertam-35-de-trabalho-escravo-rural/
https://reporterbrasil.org.br/2011/10/operacoes-em-serie-libertam-35-de-trabalho-escravo-rural/
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https://reporterbrasil.org.br/2011/07/erva-mate-

cinco-casos-de-trabalho-escravo-em-20-dias/ 
TE 2011 

http://g1.globo.com/sc/santa-

catarina/noticia/2013/01/trabalhadores-escravos-

sao-libertados-em-santa-catarina.html 

TE 2013 

https://g1.globo.com/sc/santa-

catarina/noticia/trabalhadores-sao-resgatados-em-

condicoes-precarias-em-lages.ghtml 

TE 2018 

https://reporterbrasil.org.br/2011/07/erva-mate-

cinco-casos-de-trabalho-escravo-em-20-dias/ 
TE 2011 

https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/seis-

empresas-de-sc-se-mantem-na-lista-suja-do-

trabalho-escravo.ghtml 

TE 2016 

https://mpt-

prt12.jusbrasil.com.br/noticias/2283689/trabalhado

res-sao-resgatados-na-colheita-de-erva-

mate?ref=amp 

TP e TE 2010 

http://g1.globo.com/sc/santa-

catarina/noticia/2015/02/mpt-identifica-12-

trabalhadores-em-situacao-analoga-escravidao-

em-sc.html 

TE e TP 2015 

https://reporterbrasil.org.br/2010/06/rea-de-ex-

governador-e-chiqueiro-abrigavam-escravos-em-

sc/ 

TE 2010 

https://reporterbrasil.org.br/2012/05/flagrante-de-

escravidao-em-area-arrendada-para-a-klabin/ 
TE 2012 

https://mpt-

prt12.jusbrasil.com.br/noticias/2463339/acao-
TE 2010 

https://reporterbrasil.org.br/2011/07/erva-mate-cinco-casos-de-trabalho-escravo-em-20-dias/
https://reporterbrasil.org.br/2011/07/erva-mate-cinco-casos-de-trabalho-escravo-em-20-dias/
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2013/01/trabalhadores-escravos-sao-libertados-em-santa-catarina.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2013/01/trabalhadores-escravos-sao-libertados-em-santa-catarina.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2013/01/trabalhadores-escravos-sao-libertados-em-santa-catarina.html
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/trabalhadores-sao-resgatados-em-condicoes-precarias-em-lages.ghtml
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/trabalhadores-sao-resgatados-em-condicoes-precarias-em-lages.ghtml
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/trabalhadores-sao-resgatados-em-condicoes-precarias-em-lages.ghtml
https://reporterbrasil.org.br/2011/07/erva-mate-cinco-casos-de-trabalho-escravo-em-20-dias/
https://reporterbrasil.org.br/2011/07/erva-mate-cinco-casos-de-trabalho-escravo-em-20-dias/
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/seis-empresas-de-sc-se-mantem-na-lista-suja-do-trabalho-escravo.ghtml
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/seis-empresas-de-sc-se-mantem-na-lista-suja-do-trabalho-escravo.ghtml
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/seis-empresas-de-sc-se-mantem-na-lista-suja-do-trabalho-escravo.ghtml
https://mpt-prt12.jusbrasil.com.br/noticias/2283689/trabalhadores-sao-resgatados-na-colheita-de-erva-mate?ref=amp
https://mpt-prt12.jusbrasil.com.br/noticias/2283689/trabalhadores-sao-resgatados-na-colheita-de-erva-mate?ref=amp
https://mpt-prt12.jusbrasil.com.br/noticias/2283689/trabalhadores-sao-resgatados-na-colheita-de-erva-mate?ref=amp
https://mpt-prt12.jusbrasil.com.br/noticias/2283689/trabalhadores-sao-resgatados-na-colheita-de-erva-mate?ref=amp
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2015/02/mpt-identifica-12-trabalhadores-em-situacao-analoga-escravidao-em-sc.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2015/02/mpt-identifica-12-trabalhadores-em-situacao-analoga-escravidao-em-sc.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2015/02/mpt-identifica-12-trabalhadores-em-situacao-analoga-escravidao-em-sc.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2015/02/mpt-identifica-12-trabalhadores-em-situacao-analoga-escravidao-em-sc.html
https://reporterbrasil.org.br/2010/06/rea-de-ex-governador-e-chiqueiro-abrigavam-escravos-em-sc/
https://reporterbrasil.org.br/2010/06/rea-de-ex-governador-e-chiqueiro-abrigavam-escravos-em-sc/
https://reporterbrasil.org.br/2010/06/rea-de-ex-governador-e-chiqueiro-abrigavam-escravos-em-sc/
https://reporterbrasil.org.br/2012/05/flagrante-de-escravidao-em-area-arrendada-para-a-klabin/
https://reporterbrasil.org.br/2012/05/flagrante-de-escravidao-em-area-arrendada-para-a-klabin/
https://mpt-prt12.jusbrasil.com.br/noticias/2463339/acao-conjunta-flagra-trabalho-analogo-ao-escravo-no-oeste-de-santa-catarina
https://mpt-prt12.jusbrasil.com.br/noticias/2463339/acao-conjunta-flagra-trabalho-analogo-ao-escravo-no-oeste-de-santa-catarina
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conjunta-flagra-trabalho-analogo-ao-escravo-no-

oeste-de-santa-catarina 

http://g1.globo.com/sc/santa-

catarina/noticia/2014/10/trabalhadores-sao-

encontrados-em-situacao-de-escravidao-no-sul-

de-sc.html 

TE 2014 

https://reporterbrasil.org.br/2009/06/grupo-de-21-

trabalhadores-do-sul-e-libertado-de-fazenda-de-

cafe/ 

TP e TE 2009 

https://www.cut.org.br/noticias/auditores-fiscais-

resgatam-22-piauienses-em-condicoes-de-

escravidao-em-sc-c26a 

TE 2018 

https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/seis-

empresas-de-sc-se-mantem-na-lista-suja-do-

trabalho-escravo.ghtml 

TE 2016 

https://mpf.jusbrasil.com.br/noticias/513610002/no

va-condenacao-por-trabalho-analogo-ao-de-

escravo-na-regiao-de-cacador-sc 

TE 2017 

https://reporterbrasil.org.br/2011/01/criancas-e-

adultos-colhem-fumo-em-condicoes-de-

escravidao/ 

TE 2011 

http://belosvales.com.br/site/2018/04/20/fiscais-do-

trabalho-constatam-situacao-irregular-de-lavoura-

na-serra-de-sc/ 

TE 2018 

https://reporterbrasil.org.br/2011/07/erva-mate-

cinco-casos-de-trabalho-escravo-em-20-dias/ 
TE 2011 

https://mpt-prt12.jusbrasil.com.br/noticias/2463339/acao-conjunta-flagra-trabalho-analogo-ao-escravo-no-oeste-de-santa-catarina
https://mpt-prt12.jusbrasil.com.br/noticias/2463339/acao-conjunta-flagra-trabalho-analogo-ao-escravo-no-oeste-de-santa-catarina
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2014/10/trabalhadores-sao-encontrados-em-situacao-de-escravidao-no-sul-de-sc.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2014/10/trabalhadores-sao-encontrados-em-situacao-de-escravidao-no-sul-de-sc.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2014/10/trabalhadores-sao-encontrados-em-situacao-de-escravidao-no-sul-de-sc.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2014/10/trabalhadores-sao-encontrados-em-situacao-de-escravidao-no-sul-de-sc.html
https://reporterbrasil.org.br/2009/06/grupo-de-21-trabalhadores-do-sul-e-libertado-de-fazenda-de-cafe/
https://reporterbrasil.org.br/2009/06/grupo-de-21-trabalhadores-do-sul-e-libertado-de-fazenda-de-cafe/
https://reporterbrasil.org.br/2009/06/grupo-de-21-trabalhadores-do-sul-e-libertado-de-fazenda-de-cafe/
https://www.cut.org.br/noticias/auditores-fiscais-resgatam-22-piauienses-em-condicoes-de-escravidao-em-sc-c26a
https://www.cut.org.br/noticias/auditores-fiscais-resgatam-22-piauienses-em-condicoes-de-escravidao-em-sc-c26a
https://www.cut.org.br/noticias/auditores-fiscais-resgatam-22-piauienses-em-condicoes-de-escravidao-em-sc-c26a
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/seis-empresas-de-sc-se-mantem-na-lista-suja-do-trabalho-escravo.ghtml
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/seis-empresas-de-sc-se-mantem-na-lista-suja-do-trabalho-escravo.ghtml
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/seis-empresas-de-sc-se-mantem-na-lista-suja-do-trabalho-escravo.ghtml
https://mpf.jusbrasil.com.br/noticias/513610002/nova-condenacao-por-trabalho-analogo-ao-de-escravo-na-regiao-de-cacador-sc
https://mpf.jusbrasil.com.br/noticias/513610002/nova-condenacao-por-trabalho-analogo-ao-de-escravo-na-regiao-de-cacador-sc
https://mpf.jusbrasil.com.br/noticias/513610002/nova-condenacao-por-trabalho-analogo-ao-de-escravo-na-regiao-de-cacador-sc
https://reporterbrasil.org.br/2011/01/criancas-e-adultos-colhem-fumo-em-condicoes-de-escravidao/
https://reporterbrasil.org.br/2011/01/criancas-e-adultos-colhem-fumo-em-condicoes-de-escravidao/
https://reporterbrasil.org.br/2011/01/criancas-e-adultos-colhem-fumo-em-condicoes-de-escravidao/
http://belosvales.com.br/site/2018/04/20/fiscais-do-trabalho-constatam-situacao-irregular-de-lavoura-na-serra-de-sc/
http://belosvales.com.br/site/2018/04/20/fiscais-do-trabalho-constatam-situacao-irregular-de-lavoura-na-serra-de-sc/
http://belosvales.com.br/site/2018/04/20/fiscais-do-trabalho-constatam-situacao-irregular-de-lavoura-na-serra-de-sc/
https://reporterbrasil.org.br/2011/07/erva-mate-cinco-casos-de-trabalho-escravo-em-20-dias/
https://reporterbrasil.org.br/2011/07/erva-mate-cinco-casos-de-trabalho-escravo-em-20-dias/


Pessoas, travessias e encontros: dinâmicas atuais da migração sul-sul em Santa Catarina 

375 

https://reporterbrasil.org.br/2010/07/nova-acao-

liberta-trabalhadores-do-corte-de-arvores-de-

pinus/ 

TE 2010 

http://www.radiorural.com.br/noticias/27937-

concordia-aparece-em-lista-de-trabalho-escravo-

em-sc 

TE 
2003-

2018 

https://reporterbrasil.org.br/2011/04/ministerio-

publico-denuncia-trabalho-escravo-nas-obras-de-

duplicacao-da-br-101-em-santa-catarina/ 

TE 2011 

https://www.ecodebate.com.br/2008/10/06/trabalh

o-degradante-grupo-movel-de-fiscalizacao-

resgata-34-trabalhadores-em-joinville/ 

TP e TE 2008 

https://www.gazetaonline.com.br/noticias/econom

ia/2018/05/capixabas-sao-resgatados-de-trabalho-

analogo-a-escravidao-no-sul-do-pais-

1014130957.html 

TE 2018 

https://reporterbrasil.org.br/2009/08/responsaveis-

por-escravidao-de-indigenas-sao-denunciados/ 
TP e TE 

2006-

2008 

https://reporterbrasil.org.br/2008/04/fiscais-

flagram-61-colhedores-de-feijao-em-situacao-

degradante/ 

TE5 2006 

https://reporterbrasil.org.br/2010/06/rea-de-ex-

governador-e-chiqueiro-abrigavam-escravos-em-

sc/ 

TE 2010 

*Tráfico de Pessoas (TP) e Trabalho Escravo (TE). 

 

  

https://reporterbrasil.org.br/2010/07/nova-acao-liberta-trabalhadores-do-corte-de-arvores-de-pinus/
https://reporterbrasil.org.br/2010/07/nova-acao-liberta-trabalhadores-do-corte-de-arvores-de-pinus/
https://reporterbrasil.org.br/2010/07/nova-acao-liberta-trabalhadores-do-corte-de-arvores-de-pinus/
http://www.radiorural.com.br/noticias/27937-concordia-aparece-em-lista-de-trabalho-escravo-em-sc
http://www.radiorural.com.br/noticias/27937-concordia-aparece-em-lista-de-trabalho-escravo-em-sc
http://www.radiorural.com.br/noticias/27937-concordia-aparece-em-lista-de-trabalho-escravo-em-sc
https://reporterbrasil.org.br/2011/04/ministerio-publico-denuncia-trabalho-escravo-nas-obras-de-duplicacao-da-br-101-em-santa-catarina/
https://reporterbrasil.org.br/2011/04/ministerio-publico-denuncia-trabalho-escravo-nas-obras-de-duplicacao-da-br-101-em-santa-catarina/
https://reporterbrasil.org.br/2011/04/ministerio-publico-denuncia-trabalho-escravo-nas-obras-de-duplicacao-da-br-101-em-santa-catarina/
https://www.ecodebate.com.br/2008/10/06/trabalho-degradante-grupo-movel-de-fiscalizacao-resgata-34-trabalhadores-em-joinville/
https://www.ecodebate.com.br/2008/10/06/trabalho-degradante-grupo-movel-de-fiscalizacao-resgata-34-trabalhadores-em-joinville/
https://www.ecodebate.com.br/2008/10/06/trabalho-degradante-grupo-movel-de-fiscalizacao-resgata-34-trabalhadores-em-joinville/
https://www.gazetaonline.com.br/noticias/economia/2018/05/capixabas-sao-resgatados-de-trabalho-analogo-a-escravidao-no-sul-do-pais-1014130957.html
https://www.gazetaonline.com.br/noticias/economia/2018/05/capixabas-sao-resgatados-de-trabalho-analogo-a-escravidao-no-sul-do-pais-1014130957.html
https://www.gazetaonline.com.br/noticias/economia/2018/05/capixabas-sao-resgatados-de-trabalho-analogo-a-escravidao-no-sul-do-pais-1014130957.html
https://www.gazetaonline.com.br/noticias/economia/2018/05/capixabas-sao-resgatados-de-trabalho-analogo-a-escravidao-no-sul-do-pais-1014130957.html
https://reporterbrasil.org.br/2009/08/responsaveis-por-escravidao-de-indigenas-sao-denunciados/
https://reporterbrasil.org.br/2009/08/responsaveis-por-escravidao-de-indigenas-sao-denunciados/
https://reporterbrasil.org.br/2008/04/fiscais-flagram-61-colhedores-de-feijao-em-situacao-degradante/
https://reporterbrasil.org.br/2008/04/fiscais-flagram-61-colhedores-de-feijao-em-situacao-degradante/
https://reporterbrasil.org.br/2008/04/fiscais-flagram-61-colhedores-de-feijao-em-situacao-degradante/
https://reporterbrasil.org.br/2010/06/rea-de-ex-governador-e-chiqueiro-abrigavam-escravos-em-sc/
https://reporterbrasil.org.br/2010/06/rea-de-ex-governador-e-chiqueiro-abrigavam-escravos-em-sc/
https://reporterbrasil.org.br/2010/06/rea-de-ex-governador-e-chiqueiro-abrigavam-escravos-em-sc/
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Quadro 2 – Reportagens de Tráfico de Pessoas na mídia. 

Link das reportagens Data 

https://mpf.jusbrasil.com.br/noticias/1896955/mpf-sc-oferece-

denuncia-contra-trafico-internacional-de-mulheres 
2009 

https://mpf.jusbrasil.com.br/noticias/1896955/mpf-sc-oferece-

denuncia-contra-trafico-internacional-de-mulheres 
2009 

http://www.pc.sc.gov.br/informacoes/noticias/22-balneario-

camboriu-29-delegacia-regional-de-policia/23533-policia-civil-

prende-mulher-por-trafico-internacional-de-pessoas-e-exploracao-

sexual 

2014 

http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2012/10/pf-prende-

suspeitos-de-trafico-de-mulheres-vindas-do-paraguai.html 
2012 

http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2015/09/paraguaia-e-

presa-em-sc-por-trafico-internacional-de-mulheres.html 
2015 

https://www.nsctotal.com.br/colunistas/dagmara-spautz/advogado-

de-itajai-e-indiciado-por-suposta-venda-de-bebes 
2018 

https://www.terra.com.br/noticias/brasil/policia/suspeita-de-trafico-

de-pessoas-e-exploracao-sexual-e-presa-no-

rs,7f0a749c0fda0410VgnVCM3000009acceb0aRCRD.html 

2013 

https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/policia-

prende-tres-por-trafico-internacional-de-mulheres-em-sc-

bbfgnl0wi2rqz6yo1ysepxq32/ 

2011 

http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2013/09/mae-e-

compradores-de-bebe-vao-responder-por-trafico-de-pessoas.html 
2013 

http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2016/02/gerente-de-

boate-e-preso-em-sc-por-exploracao-sexual-e-carcere-privado.html 
2016 

https://mpf.jusbrasil.com.br/noticias/1896955/mpf-sc-oferece-denuncia-contra-trafico-internacional-de-mulheres
https://mpf.jusbrasil.com.br/noticias/1896955/mpf-sc-oferece-denuncia-contra-trafico-internacional-de-mulheres
https://mpf.jusbrasil.com.br/noticias/1896955/mpf-sc-oferece-denuncia-contra-trafico-internacional-de-mulheres
https://mpf.jusbrasil.com.br/noticias/1896955/mpf-sc-oferece-denuncia-contra-trafico-internacional-de-mulheres
http://www.pc.sc.gov.br/informacoes/noticias/22-balneario-camboriu-29-delegacia-regional-de-policia/23533-policia-civil-prende-mulher-por-trafico-internacional-de-pessoas-e-exploracao-sexual
http://www.pc.sc.gov.br/informacoes/noticias/22-balneario-camboriu-29-delegacia-regional-de-policia/23533-policia-civil-prende-mulher-por-trafico-internacional-de-pessoas-e-exploracao-sexual
http://www.pc.sc.gov.br/informacoes/noticias/22-balneario-camboriu-29-delegacia-regional-de-policia/23533-policia-civil-prende-mulher-por-trafico-internacional-de-pessoas-e-exploracao-sexual
http://www.pc.sc.gov.br/informacoes/noticias/22-balneario-camboriu-29-delegacia-regional-de-policia/23533-policia-civil-prende-mulher-por-trafico-internacional-de-pessoas-e-exploracao-sexual
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2012/10/pf-prende-suspeitos-de-trafico-de-mulheres-vindas-do-paraguai.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2012/10/pf-prende-suspeitos-de-trafico-de-mulheres-vindas-do-paraguai.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2015/09/paraguaia-e-presa-em-sc-por-trafico-internacional-de-mulheres.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2015/09/paraguaia-e-presa-em-sc-por-trafico-internacional-de-mulheres.html
https://www.nsctotal.com.br/colunistas/dagmara-spautz/advogado-de-itajai-e-indiciado-por-suposta-venda-de-bebes
https://www.nsctotal.com.br/colunistas/dagmara-spautz/advogado-de-itajai-e-indiciado-por-suposta-venda-de-bebes
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/policia/suspeita-de-trafico-de-pessoas-e-exploracao-sexual-e-presa-no-rs,7f0a749c0fda0410VgnVCM3000009acceb0aRCRD.html
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/policia/suspeita-de-trafico-de-pessoas-e-exploracao-sexual-e-presa-no-rs,7f0a749c0fda0410VgnVCM3000009acceb0aRCRD.html
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/policia/suspeita-de-trafico-de-pessoas-e-exploracao-sexual-e-presa-no-rs,7f0a749c0fda0410VgnVCM3000009acceb0aRCRD.html
https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/policia-prende-tres-por-trafico-internacional-de-mulheres-em-sc-bbfgnl0wi2rqz6yo1ysepxq32/
https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/policia-prende-tres-por-trafico-internacional-de-mulheres-em-sc-bbfgnl0wi2rqz6yo1ysepxq32/
https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/policia-prende-tres-por-trafico-internacional-de-mulheres-em-sc-bbfgnl0wi2rqz6yo1ysepxq32/
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2013/09/mae-e-compradores-de-bebe-vao-responder-por-trafico-de-pessoas.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2013/09/mae-e-compradores-de-bebe-vao-responder-por-trafico-de-pessoas.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2016/02/gerente-de-boate-e-preso-em-sc-por-exploracao-sexual-e-carcere-privado.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2016/02/gerente-de-boate-e-preso-em-sc-por-exploracao-sexual-e-carcere-privado.html
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http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2013/12/apos-

operacao-policia-descobre-doacao-ilegal-de-bebe-e-prende-

dois.html 

2013 

http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticia/2015/09/policia-investiga-

aliciamento-de-menores-e-exploracao-sexual-na-grande-

florianopolis-4854725.html?pagina=2 

2015 

http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2011/05/ex-deputado-

federal-nelson-goetten-e-preso-por-suspeita-de-estupro-e-

favorecimento-a-prostituicao-de-vulneravel-3330975.html 

2015 

http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2013/02/policia-do-para-liberta-

mais-13-pessoas-aliciadas.html 
2013 

http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/noticia/2013/04/encontr

o-em-florianopolis-discute-trafico-de-mulheres-e-violencia-sexual-

4102463.html 

2012 

http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2013/04/vitima-do-

trafico-internacional-revela-drama-vivido-na-espanha-

4104639.html?pagina=7 

2013 

https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/operacao-

contra-prostituicao-de-alto-luxo-prende-agenciadora-em-curitiba-

br6zvuah5apv8lu3ctu1jjzv2/ 

2009 

*Tráfico de Pessoas (TP) e Trabalho Escravo (TE). 

  

http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2013/12/apos-operacao-policia-descobre-doacao-ilegal-de-bebe-e-prende-dois.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2013/12/apos-operacao-policia-descobre-doacao-ilegal-de-bebe-e-prende-dois.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2013/12/apos-operacao-policia-descobre-doacao-ilegal-de-bebe-e-prende-dois.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticia/2015/09/policia-investiga-aliciamento-de-menores-e-exploracao-sexual-na-grande-florianopolis-4854725.html?pagina=2
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticia/2015/09/policia-investiga-aliciamento-de-menores-e-exploracao-sexual-na-grande-florianopolis-4854725.html?pagina=2
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticia/2015/09/policia-investiga-aliciamento-de-menores-e-exploracao-sexual-na-grande-florianopolis-4854725.html?pagina=2
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2011/05/ex-deputado-federal-nelson-goetten-e-preso-por-suspeita-de-estupro-e-favorecimento-a-prostituicao-de-vulneravel-3330975.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2011/05/ex-deputado-federal-nelson-goetten-e-preso-por-suspeita-de-estupro-e-favorecimento-a-prostituicao-de-vulneravel-3330975.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2011/05/ex-deputado-federal-nelson-goetten-e-preso-por-suspeita-de-estupro-e-favorecimento-a-prostituicao-de-vulneravel-3330975.html
http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2013/02/policia-do-para-liberta-mais-13-pessoas-aliciadas.html
http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2013/02/policia-do-para-liberta-mais-13-pessoas-aliciadas.html
http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/noticia/2013/04/encontro-em-florianopolis-discute-trafico-de-mulheres-e-violencia-sexual-4102463.html
http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/noticia/2013/04/encontro-em-florianopolis-discute-trafico-de-mulheres-e-violencia-sexual-4102463.html
http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/noticia/2013/04/encontro-em-florianopolis-discute-trafico-de-mulheres-e-violencia-sexual-4102463.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2013/04/vitima-do-trafico-internacional-revela-drama-vivido-na-espanha-4104639.html?pagina=7
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2013/04/vitima-do-trafico-internacional-revela-drama-vivido-na-espanha-4104639.html?pagina=7
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2013/04/vitima-do-trafico-internacional-revela-drama-vivido-na-espanha-4104639.html?pagina=7
https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/operacao-contra-prostituicao-de-alto-luxo-prende-agenciadora-em-curitiba-br6zvuah5apv8lu3ctu1jjzv2/
https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/operacao-contra-prostituicao-de-alto-luxo-prende-agenciadora-em-curitiba-br6zvuah5apv8lu3ctu1jjzv2/
https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/operacao-contra-prostituicao-de-alto-luxo-prende-agenciadora-em-curitiba-br6zvuah5apv8lu3ctu1jjzv2/
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OLHARES E VIVÊNCIAS DE UM HAITIANO 
SOBRE A IMIGRAÇÃO NA CIDADE DE 

FLORIANÓPOLIS 
 

Jean Samuel Rosier 
 

Iniciei minha vida no Brasil como intercambista, em 

seguida como estudante regular no curso de Economia 

(Graduação e Mestrado), entre os anos 2011 e 2017, no Centro 

Socioeconômico (CSE) da Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC) localizada na cidade de Florianópolis. 

Acompanhei os fluxos migratórios haitianos no Brasil desde o 

final de 2011 quando começou a intensificação da chegada deles 

pelo Acre. 

A intensificação dos fluxos migratórios haitianos na 

cidade de Florianópolis começou em maio de 2015. Como 

estudante haitiano na UFSC, pelo domínio da língua 

portuguesa e como conterrâneo, meu envolvimento direto com 

a migração começou com a vinda dos imigrantes haitianos na 

cidade. Neste momento, houve um mutirão de acolhimento no 

ginásio Saul Oliveira, conhecido como Capoeirão, na região 

continental da Grande Florianópolis onde os imigrantes que 

vieram em vários ônibus do Acre foram alojados. Pude auxiliar 

médicos e outros profissionais no atendimento aos imigrantes 

com a comunicação.  

No mesmo ano me inseri, através de convites, em vários 

grupos e núcleos dentro da UFSC, tais como: EIRENÈ, 

NEMPsiC2, PLAM3. Além de serem grupos, núcleos de estudos 

e de pesquisas dentro da UFSC, os integrantes desses núcleos 

                                                
2 Núcleo de Estudos sobre Psicologia, Migrações e Culturas. 
3 O Português como Língua de Acolhimento. 



Karine de Souza Silva; Jonatan Carvalho de Borba; Juliana Müller (Org.). 

 

382 

se envolvem diretamente na escuta especializada, no 

acolhimento e no atendimento aos imigrantes na cidade. 

Participei das reuniões do GTI4 e em algumas ações organizadas 

pela sociedade civil através de alguns grupos, como o GAIRF5.  

O EIRENÈ exerceu um papel essencial no acolhimento e 

atendimento na chegada desses imigrantes através de uma 

parceria com a Pastoral do Migrante. A UFSC participou 

através de programas de estágio, de extensão e voluntariado. 

Foi um envolvimento profissionalizado, com pessoas 

capacitadas pela UFSC que fizeram os atendimentos 

necessários para os imigrantes. 

Através de seus núcleos, a UFSC juntamente com a 

sociedade civil iniciou debates importantes sobre as políticas 

públicas migratórias na cidade e no estado desde 2015. Em 

fevereiro de 2018, houve a inauguração e abertura do segundo 

Centro de Referência e Atendimento ao Imigrante (CRAI-SC) 

do país, no estado de Santa Catarina, fruto de um convênio 

firmado entre a Ação Social Arquidiocesana de Florianópolis 

(ASA) e a Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e 

Habitação (SST). 

No CRAI atuei como assistente administrativo e em 

seguida como agente de proteção. O CRAI teve uma equipe 

multidisciplinar, profissionais com formação em Relações 

Internacionais, Serviço Social, Psicologia e Economia 

contratados pela ASA através de processo seletivo, além dos 

estagiários e extensionistas das universidades públicas e 

privadas do estado com formações diversas. 

                                                
4 Grupo de Trabalho e Apoio aos Imigrantes e Refugiados em Santa 

Catarina. 
5 Grupo de Apoio a Imigrantes e Refugiados em Florianópolis. 
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Importante salientar que sem o apoio do programa de 

estágio e de extensão do núcleo EIRENÈ da UFSC, seria quase 

impossível atender de forma qualificada todos os imigrantes 

que buscaram os serviços oferecidos pelo centro. Os 

atendimentos chegavam a mais de 40 por dia durante algumas 

semanas. 

Foi uma experiência agregadora na vida dos imigrantes 

que foram acolhidos e na vida dos profissionais, estagiários e 

extensionistas que frequentaram o espaço do centro. Houve 

muitas histórias compartilhadas entre os imigrantes e os 

profissionais. Muitos projetos em comum com a comunidade. 

Além do atendimento interno dos imigrantes que 

envolveu a proteção (pedido de refúgio, de residência, 

renovação de passaportes, trâmites consulares e reunião 

familiar), a atenção psicossocial (escuta individual e sigilosa, 

encaminhamento para a rede de assistência social) e a 

integração (elaboração de currículos, busca de vagas de 

trabalho), houve a construção de uma rede com instituições do 

governo estadual, universidades, institutos de ensino e outras 

entidades da sociedade civil.  

Qualquer imigrante que procurou o CRAI com dúvida 

saiu com informações suficientes a respeito do que precisa ser 

feito para alcançar algum determinado objetivo, visto que eles 

foram encaminhados quando era necessário para o sistema de 

saúde, de assistência social, para o setor jurídico da CESUSC6, 

para a Secretária de Educação do Estado, para o ministério de 

trabalho, para a receita federal, para a polícia federal de forma 

harmoniosa.  

Houve organização de atividades com os imigrantes 

como passeio no centro da cidade, visitas ao museu, 

                                                
6 Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina.  
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organização de feiras e capacitações sobre direitos trabalhistas 

bem como parcerias firmadas com o IGEOF7 e SENAC8 para 

capacitação técnica dos imigrantes visando uma integração e 

inclusão dos imigrantes no mercado de trabalho de maneira 

digna e humanizada.  

O CRAI era como um espaço de convivência e de 

encontro no centro da cidade de Florianópolis que estimulou 

uma construção de redes de sociabilidade em relação aos 

imigrantes. Em 20 de setembro de 2019, o espaço deixou de 

existir ocasionando uma ruptura na criação e desenvolvimento 

de políticas migratórias de inserção, integração, inclusão e redes 

de sociabilidade que foram iniciadas.  

Com o fechamento do CRAI, a Secretaria do Estado se 

comprometeu a capacitar os profissionais dos Centros de 

Referência da Assistência Social (CRAS) para dar continuidade 

ao trabalho exercido pelo CRAI. Até então, novembro de 2020, 

não temos informação de tal capacitação relativa aos 

atendimentos.  

Além disso, é de nosso conhecimento que o CRAS é 

especializado em atendimento de assistência social onde há 

uma alta demanda. Os atendimentos voltados para os 

imigrantes são mais complexos, pois envolvem Direito 

Internacional, Direitos Humanos, proteção, integração e sem 

essa capacitação não há como contemplar a continuidade e a 

demanda imigratória.  

É de suma importância transcrever alguns depoimentos 

dos diversos imigrantes haitianos com os quais tive 

oportunidade de conversar e que foram atendidos em 

diferentes momentos pelos profissionais do CRAI-SC. Por 

                                                
7 Instituto de Geração de Oportunidades de Florianópolis. 
8 Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial.  
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questão de confidencialidade, os nomes verdadeiros foram 

omitidos. 

O imigrante de nome fictício “Alberto” relatou o fato de 

que o espaço ajudava em tudo que precisava e que agora está 

com passaporte vencido e não sabe como proceder, além de 

membros da família recém-chegados no Brasil que precisam 

começar o processo de obtenção de residência humanitária, mas 

não sabe ainda qual entidade recorrer.  

O imigrante “Beto” relatou que o serviço era oferecido por 

profissionais extremamente competentes que o ajudaram em 

seus diferentes processos e se surpreendeu quando soube que o 

CRAI-SC estava encerrando suas atividades; acreditou ele, que 

era somente mudança de endereço e que até hoje está sempre 

na expectativa da abertura do espaço em algum momento.  

O imigrante “Carlos” salientou que já esteve em 

diferentes cidades do Brasil e de outros países e nunca viu um 

serviço tão especializado para acolher e orientar imigrantes. Ele 

ficou muito satisfeito com a recepção dos profissionais. 

Indicava sempre os imigrantes para aquele espaço e que agora 

não tem uma referência para si e para seus conterrâneos quando 

precisa tramitar algum processo migratório importante. 

Todo este processo relatado foi construído a partir do 

esforço e da aproximação da Universidade, através de seu 

núcleo EIRENÈ, da sociedade civil e dos imigrantes. Mesmo 

sem a existência do CRAI, em 28 de julho de 2020, durante a 

pandemia que assola o mundo, Florianópolis se tornou o 

segundo município do Brasil a sancionar uma lei (Lei Ordinária 

n.º 10.735/2020) instituindo diretrizes para a política de 

imigrantes em âmbito municipal. No mesmo período, houve a 

aprovação do projeto de lei da Política Estadual dos Imigrantes 

na Assembleia Legislativa de Santa Catarina no dia 15 de 

setembro deste ano, sancionada pelo governador no dia 9 de 
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outubro de 2020. Estas leis, em geral, são grandes passos nos 

avanços para a efetivação das políticas migratórias que buscam 

proteger, promover e garantir os direitos humanos dos 

migrantes que chegam em um determinado território. 

Sabemos que existem muitos atores importantes 

envolvidos no estado com a imigração. Não há dúvida de que o 

núcleo EIRENÈ contribuiu muito com todos os avanços que 

aconteceram e acontecerão no tema da migração no estado de 

Santa Catarina, atuando como referência.  

Sou graduado e Mestre em Economia, mas o tempo que 

passei trabalhando com imigração e os direitos humanos 

juntamente com os estagiários e extensionistas do núcleo 

EIRENÈ no CRAI foi muito enriquecedor. Despertou em mim 

um grande interesse em Relações Internacionais, políticas 

públicas, lideranças comunitárias entre outros temas relevantes 

e relacionados com a imigração. 

Esta experiência despertou em mim o sonho de me tornar 

Doutor em Relações Internacionais, de modo que possa seguir 

trabalhando nesta área. Hoje, como educador social do projeto 

Esperançar, uma parceria da OIM com a Cáritas Brasileira 

Regional de Santa Catarina, voltado para os imigrantes no 

estado de Santa Catarina, posso continuar aprendendo e 

contribuindo com todo o conhecimento adquirido e 

desenvolvido inicialmente com o CRAI. Desta forma, podemos 

observar a real necessidade de programas e projetos destinados 

para este público, pois o fluxo imigratório tem aumentado cada 

vez mais.  

Termino deixando este trecho que relata o espírito da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos: 

 
Todo mundo nasce com direitos humanos. 

Eles não podem ser oferecidos, comprados, 
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ganhos ou herdados. Todos os seres 

humanos têm direito a todos os direitos 

humanos. A garantia de um direito humano 

facilita a garantia dos outros. Da mesma 

forma, a privação de um direito humano 

afeta negativamente os outros (DUDH, 

1950). 
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AÇÃO SOCIAL ARQUIDIOCESANA, O CRAI E A 
REDE DE APOIO A IMIGRANTES NA REGIÃO 

DE FLORIANÓPOLIS 
 

Fernando Anísio Batista 
 

Com o crescente fluxo migratório ocorrido no Brasil, 

principalmente com a chegada de haitianos a partir de 2014, a 

demanda de acolhida, proteção e inclusão social aumentou 

substancialmente. A falta de um serviço organizado por parte 

do governo estadual e dos municípios demandaram uma 

atuação efetiva de entidades sensíveis à situação dramática 

destas pessoas que buscam o Brasil para viver por necessidade, 

como uma opção de sobrevivência. 

Neste período, o trabalho quase anônimo realizado pelo 

Pe. Joaquim Filippin na secretaria da Catedral Metropolitana de 

Florianópolis por mais de 15 anos com a acolhida dos 

migrantes, auxílio na regularização documental, 

acompanhamento espiritual e atendimento emergencial quanto 

a moradia e a alimentação, ampliou substancialmente.  

Após iniciar seus atendimentos na Igreja da Prainha – 

Florianópolis/SC, era comum se formar grandes filas de 

imigrantes em busca de apoio e orientação, ao ponto que Pe. 

Joaquim começou a ampliar sua rede para dar conta da 

crescente demanda. Um passo importante para estruturar o 

processo de atendimento, foi a parceria com a Ação Social 

Arquidiocesana de Florianópolis (ASA), que deu início ainda 

em 2014 da formação do Grupo de Apoio a Imigrantes e 

Refugiados de Florianópolis e região (GAIRF). Num primeiro 

momento, este grupo foi formado basicamente por entidades da 

Igreja Católica que prestavam atendimento aos imigrantes, mas 

aos poucos, outras entidades e pessoas começaram a participar 



Karine de Souza Silva; Jonatan Carvalho de Borba; Juliana Müller (Org.). 

 

390 

das reuniões mensais que ocorriam na Cúria Metropolitana de 

Florianópolis. Muitos órgãos públicos (municipal, estadual e 

federal) também participavam das reuniões ou em alguns 

momentos eram convidados para tratar de algum assunto 

específico conforme a necessidade de cada momento. 

A criação do GAIRF não diminuiu a demanda do Pe. 

Joaquim na Igreja da Prainha, ao contrário, o reconhecimento 

como um local de referência aos imigrantes se consolidava 

gradativamente. A alternativa encontrada naquele momento foi 

estruturar uma equipe para dar suporte ao trabalho do Pe. 

Joaquim. Desta forma, o Serviço de Pastoral do Migrante (SPM), 

juntamente com a Ação Social Arquidiocesana (ASA), 

viabilizaram a contratação da antropóloga Tamajara Luiz da 

Silva, profissional extremamente competente, dedicada e 

apaixonada pela causa imigratória.  

Com a presença de Tamajara no atendimento direto na 

Pastoral do Migrante, foi possível formalizar uma parceria com 

EIRENÈ/UFSC, dando um grande impulso na estruturação do 

serviço, agora com um projeto de extensão universitária de 

estudantes de relações internacionais e do direito no 

atendimento das demandas referente à proteção dos 

imigrantes, principalmente na solicitação de passaporte e de 

refúgio. Em seguida, foi formalizado uma parceria com a 

Clínica Intercultural da UFSC, dando início ao atendimento de 

psicologia. 

Com todo este processo em andamento, avaliava-se no 

GAIRF a necessidade do estado de Santa Catarina ter 

organizado um serviço de atendimento ao imigrante. Com uma 

abertura para o diálogo por parte da então Secretária de Estado 

de Assistência Social Sr.ª Ângela Albino e pela Diretora de 

Trabalho e Renda desta secretaria, Sr.ª Ivone Maria Perassa foi 

elaborado um projeto para implantação de um Centro de 
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Referência e Atendimento (CRAI), bem como, um Centro de 

Acolhimento (república). 

Este projeto foi enviado e aprovado ainda no ano de 2015, 

mas a partir de então iniciou um moroso processo sobre o local 

que sediaria o CRAI, uma vez que foi indicado no projeto que 

seria o Terminal Rodoviário Rita Maria em Florianópolis e que 

seria uma contrapartida do estado de Santa Catarina ceder o 

local para acolher o projeto. 

Em 2016, a Ação Social Arquidiocesana venceu o edital de 

licitação para execução do CRAI, sendo que a assinatura do 

convênio aconteceu em setembro do mesmo ano. Sem previsão 

de local para abrigar o projeto, o processo continuou parado e 

sem previsão para iniciar. 

Neste período, foi criado na Assembleia Legislativa do 

Estado de Santa Catarina, sob a coordenação do Deputado 

Dirceu Drech, o Grupo de Trabalho Imigrante (GTI), ligado à 

Comissão de Direitos Humanos. Este grupo foi responsável em 

ampliar o debate referente à temática imigratória junto a 

diversos órgãos públicos, tais como: secretaria de educação, 

secretaria da saúde, defensoria pública, entre outros. A partir 

deste grupo, foram organizadas audiências públicas que 

contaram com a participação de associações de imigrantes de 

diferentes regiões do estado, tendo como pauta reivindicatória 

a construção de políticas públicas para imigrantes em Santa 

Catarina. 

Após muitas reuniões solicitando a implantação do 

serviço e muitas mudanças de equipe e de secretários na 

Secretaria de Estado da Assistência Social, bem como, 

mudanças de local que abrigaria o CRAI, o serviço foi 

inaugurado no dia 1º de fevereiro de 2018, tendo agora como 

titular da pasta o Secretário Valmir Comim. Devido à 

morosidade para iniciar o serviço, a equipe selecionada também 
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foi alterada. Neste período, Pe. Joaquim Filippin já tinha sido 

transferido para Cascavel – PR e Tamajara se afastou da equipe 

para realização de sua pesquisa doutoral no exterior. Uma nova 

equipe técnica foi formada a partir de um processo seletivo, 

com a contratação de um coordenador, um agente de proteção, 

uma agente de integração, um assistente social, um psicólogo, 

dois auxiliares administrativos. A continuidade da parceria 

com o EIRENÈ proporcionou a atuação de nove estudantes 

extensionistas, além de três estagiários da psicologia a partir da 

parceria com a Clínica Intercultural e dois estagiários do serviço 

social. 

No período de fevereiro de 2018 a setembro de 2019, 

foram realizados 14.606 procedimentos através de quase 14.000 

atendimentos de pessoas de 61 nacionalidades. As demandas 

por serviço prestado foram de 40% – Integração (inserção ao 

mercado de trabalho, cursos, currículos, aula de português); 

39% – Proteção (documentação); 13% – Psicosocial 

(atendimento inicial, encaminhamento à rede socioassistencial, 

orientação a benefícios); 8% – Recepção (orientação, checagem 

de documentos, agendamento na Polícia Federal). No quesito 

inserção no mercado de trabalho, os imigrantes que foram ao 

CRAI eram 70% desempregados e 30% empregados. 

Com a mudança do governo em 2019, não houve interesse 

por parte do novo governo em dar continuidade neste serviço e 

renovar o convênio, uma vez que não houve financiamento por 

parte do governo federal, encerrando assim o serviço em 

setembro de 2019. 
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A PASTORAL DOS MIGRANTES DE 
FLORIANÓPOLIS, O ACOLHIMENTO AOS 

MIGRANTES SUL-SUL E A PARCERIA COM A 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA 

CATARINA 
 

Emanuely Gestal 

Natalia Benatti Zardo 
 

1 A PASTORAL DOS MIGRANTES COMO PRECURSORA 
DOS ATENDIMENTOS EM FLORIANÓPOLIS 

Com a justificativa de responder às demandas da 

população migrante e refugiada na região da Grande 

Florianópolis, instaurou-se na capital de Santa Catarina a 

Pastoral dos Migrantes, situada na Paróquia Santa Teresinha do 

Menino Jesus. O início desse trabalho aconteceu no ano de 1996, 

com a chegada dos missionários de São Carlos – Scalabrinianos 

na Arquidiocese da cidade. O objetivo desta missão, desde a sua 

instauração até o momento, é o de prestar atendimento a 

imigrantes e refugiados, independentemente da sua religião, 

origem étnica ou orientação sexual. 

Historicamente, as pessoas mais atendidas pela Pastoral 

eram de nacionalidades latinoamericanas, principalmente 

argentinos, mas também uruguaios, paraguaios, chilenos e 

outros. Ao passar dos anos este perfil foi se modificando. Os 

dados referentes aos atendimentos indicam estas mudanças.  

Após 2013, os atendimentos passam a estar em 

conformidade com o número de solicitações de refúgio que o 

Brasil estava recebendo. Por exemplo, de 2013 a 2014, o número 

de solicitações recebidas pelo Governo Federal aumentou de 

17.631 para 28.385 (DEDIHC, 2018), motivadas pela migração 

forçada de haitianos. Com isso, os atendimentos da Pastoral 
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foram de 83, em 2013, para 203 no ano de 2014, também 

influenciados pelo aumento de nacionais do Haiti buscando 

auxílio, sobretudo, jurídico nas questões de regularização 

migratória perante a Polícia Federal. 

Já em 2015, o número dos atendidos pela Pastoral chegou 

a 768 pessoas. Desses, 67% eram homens e a maior 

nacionalidade atendida, com 48%, era de haitianos, seguido de 

argentinos e uruguaios. Já em 2016, houve um recorde de 

atendimento diário, chegando a 100 pessoas atendidas, 

principalmente haitianos que chegavam à cidade, vindos do 

Acre. Muitos desses migrantes atendidos eram trazidos por 

empresas catarinenses que objetivam a mão-de-obra barata e 

em troca ofereciam o traslado e moradia. Outros também, eram 

pessoas encaminhadas pelas prefeituras de forma desordenada. 

Na Pastoral, era muito comum atender núcleos familiares ou 

pessoas que buscavam, à época, residência permanente a título 

de reunião familiar com base em prole.  

Quem esteve à frente da Pastoral desde o início e com 

papel de destaque foi o Pe. Joaquim Roque Filippin, 

scalabriniano, que permaneceu em Florianópolis até 2017. Ele 

ficou conhecido por seu trabalho humanizado feito diariamente 

com todos os migrantes que chegavam e buscavam algum tipo 

de ajuda. Além de atendê-los, Pe. Joaquim também era o 

responsável por encaminhar e acompanhar pessoalmente os 

migrantes que estavam em situação de emergência. Ademais, 

fez-se presente em todas as reuniões e debates ligados ao tema 

que podia, sempre em busca de políticas públicas, como no caso 

da instauração do CRAI-SC.  

Junto com Pe. Joaquim, atuava também Tamajara L. da 

Silva, antropóloga, que fez parte desse trabalho desde 

novembro de 2014 até junho de 2017. Tamajara desempenhou 

um papel exemplar para todos que vieram a colaborar 
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posteriormente com a Pastoral. Ela ensinou a todos os 

extensionistas e voluntários sobre os temas mais técnicos de 

proteção aos direitos dos migrantes e procedimentos 

administrativos da Polícia Federal, além de atuar nas áreas de 

integração e cultura. Assim como Pe. Joaquim, esteve também 

à frente dos debates sobre migração em Florianópolis e nos 

processos que deram origem ao CRAI-SC. 

 

2 PRIMEIRA PARCERIA COM O EIRENÈ/UFSC 
Com a alta demanda de atendimentos na Pastoral após 

2014, notou-se a necessidade de expandir o quadro de 

colaboradores para que o serviço pudesse ocorrer de forma 

mais fluida. Assim, em contato com a professora Dr.ª Karine de 

Souza Silva, coordenadora do EIRENÈ (Centro de Pesquisas e 

Práticas Pós-coloniais e Decoloniais aplicadas às Relações 

Internacionais e ao Direito Internacional), oficializou-se a 

cooperação com a Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC) através do Núcleo de Apoio a Imigrantes e Refugiados 

(EIRENÈ-NAIR) em 2015, com objetivo principal o atendimento 

nas áreas de proteção e integração a migrantes e refugiados nos 

espaços da Pastoral dos Migrantes e, posteriormente, no CRAI-

SC. O Eirenè também desenvolve o Projeto “Cátedra Sérgio 

Vieira de Mello”. Semestralmente, eram selecionados 

graduandos e mestrandos para atuarem na Pastoral.  

Pensando nessa troca de experiências, a Pastoral foi 

representada por Tamajara no Encontro Regional Sul sobre 

Migrações e Refúgio, que ocorreu na UFSC, nos dias 11 e 12 de 

março de 2016. O evento, idealizado pelo EIRENÈ, teve o apoio 

de diversas entidades para a realização do mesmo, dentre eles, 

a Pastoral. No segundo dia de Encontro, Tamajara ministrou a 

palestra: “As políticas de Estado e o atendimento cotidiano 

dos imigrantes e refugiados na Grande Florianópolis”. Neste 
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momento, foram abordados temas desde a forma de trabalho 

da Pastoral até os desafios enfrentados junto ao Poder Público 

estadual e municipal. Além disso, foi explanada a importância 

dessa parceria com o EIRENÈ, pois era com a presença dos 

extensionistas no atendimento diário a migrantes e refugiados 

que se possibilitava o envolvimento da Pastoral em eventos 

acadêmicos como aquele. 

Essa parceria foi duradoura e diversos estudantes 

graduandos, mestrandos e doutorandos tiveram a 

oportunidade de contribuir com a atuação da Pastoral. Esse 

trabalho se deu não somente nos atendimentos presenciais, mas 

em outras esferas, como na produção de materiais exclusivos ao 

público atendido e ao Poder Público, visando promover a 

sensibilização ao tema. Além disso, representantes do Núcleo, 

eram representantes da Pastoral em espaços de debate, como no 

Grupo de Trabalho a Imigrantes da Assembleia Legislativa do 

Estado de Santa Catarina (ALESC) ou no Grupo de Apoio a 

Imigrantes e Refugiados em Florianópolis e região (GAIRF). 

 

3 A CRIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA DEBATES SOBRE 
MIGRAÇÃO 

Além do atendimento direto a migrantes, a Pastoral teve 

um papel pioneiro em Florianópolis no fomento a instituição de 

organizações e espaços de debate sobre migração para fora dos 

muros da igreja e da universidade. Os dois grandes exemplos 

disso são o Grupo de Apoio a Imigrantes e Refugiados (GAIRF) 

e o Grupo de Trabalho e Apoio aos Imigrantes e Refugiados em 

Santa Catarina (GTI). 

O primeiro grupo, o GAIRF, foi pensando no âmbito da 

sociedade civil com a Pastoral, em conjunto com o 

EIRENÈ/UFSC, e teve seu início em abril de 2014. Nele, havia 

mais de 15 instituições públicas, como a Defensoria Pública da 
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União, que foi uma forte aliada em todas as reuniões, e também 

estavam presentes organizações não governamentais que se 

aproximavam da temática migratória. O objetivo era formar um 

grupo sólido e plural que respondesse às demandas na cidade, 

desde casos específicos de atendimento a migrantes até a 

formação de espaços especializados, como foi o caso do CRAI-

SC. 

Em 2015, a Pastoral se mobilizou junto às entidades 

membro do GAIRF para que houvesse um grupo de trabalho 

dedicado à migração dentro da Assembleia Legislativa de Santa 

Catarina (ALESC). Com isso, liderado pelo ex-deputado 

estadual Dirceu Dresch (PT), então presidente da Comissão de 

Direitos Humanos, estabeleceu-se o GTI. A Pastoral foi membro 

ativo em todas as reuniões mensais e liderou o debate em 

muitas delas, levando a pauta em decorrência dos atendimentos 

realizados diariamente.  

Em 2020, o GTI está sob a coordenação do deputado 

Fabiano da Luz (PT). Porém, em virtude da pandemia da 

COVID-19 as reuniões não ocorreram com a mesma 

regularidade. Apesar disso, um grande ganho do GTI, e que 

teve a contribuição da Pastoral desde a sua formulação, foi a 

sanção da Lei n.º 18.018/2020, que garante aos migrantes o 

acesso aos direitos fundamentais, tendo como base a Nova Lei 

de Migração, de 2017. 

 

4 A PASTORAL DOS MIGRANTES E O CENTRO DE 
REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A IMIGRANTES DE 
SANTA CATARINA (CRAI-SC) 

Inaugurado em fevereiro de 2018, o CRAI-SC existiu na 

cidade de Florianópolis até o mês de setembro de 2019. A 

Pastoral, por não ser constituída juridicamente, integrou a 

coordenação do CRAI-SC de forma adjunta no convênio de 
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execução do serviço, firmado com a Ação Social 

Arquidiocesana de Florianópolis, a ASA. 

Nesse período, os atendimentos que até então eram feitos 

na Pastoral dos Migrantes, passaram a ser direcionados ao 

atendimento especializado deste órgão em parceria com o 

Eirenè-NAIR. Apesar disso, algumas ações continuaram a 

acontecer, como doações de cestas básicas, oferecimento de 

aulas de português, atendimento psicossocial em parceria com 

o CRAI-SC, eventos sobre o tema e demais demandas 

espontâneas.  

As aulas de Português como Língua de Acolhimento 

oferecidas na Paróquia Santa Teresinha do Meninos Jesus, entre 

outubro de 2018 e março de 2020, contaram com a participação 

de cerca de 240 migrantes. As aulas presenciais aconteciam às 

segundas-feiras das 19h às 21h. Com a missão de acolher a 

todos que chegam, novos estudantes eram aceitos a cada aula. 

Diante do aumento na procura, foi necessário adaptar a 

dinâmica das aulas e convidar mais voluntários para compor a 

equipe de professores. A partir disso, começamos a manter 

duas turmas concomitantes.  

O aumento de estudantes tornou também o grupo mais 

diversificado, contando com 10 nacionalidades. Haitianos e 

venezuelanos eram a maioria. Em relação à idade, a maioria dos 

estudantes estavam na faixa etária entre 19 e 30 anos. Quanto à 

escolaridade, 32% dos estudantes afirmaram ter Ensino Médio 

completo, incompleto ou cursando e 24% possuíam Ensino 

Superior completo, incompleto ou cursando.  

Pela Pastoral estar localizada na região central de 

Florianópolis, este espaço é um ponto estratégico para o 

desenvolvimento das aulas. Dos estudantes deste período, a 

maioria habitava em Florianópolis, sendo estes moradores de 

19 bairros, principalmente da área central. Mas também havia 

https://arquifln.org.br/acao-social-arquidiocesana/
https://arquifln.org.br/acao-social-arquidiocesana/
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estudantes que se deslocavam de outros municípios, como São 

José e Palhoça. Em setembro de 2019, com o encerramento do 

CRAI-SC, as aulas passaram também a ser vinculadas ao 

Serviço Pastoral dos Migrantes de Santa Catarina (SPM-SC). 

De 2015 a 2019, a parceria com o NAIR/UFSC continuou 

e previa os seguintes objetivos: auxiliar juridicamente os 

migrantes nas questões relacionadas à documentação; 

acompanhar os processos do Conselho Nacional de Imigração 

(CNIg) e Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE) e 

sobre refúgio; articular uma rede de ofertas de trabalho; apoiar 

o GAIRF na implantação de banco de dados sobre migrantes e 

refugiados da Grande Florianópolis; promover cursos; 

capacitar pessoas que trabalham no atendimento direto a 

migrantes; produzir cartilha sobre direitos e aperfeiçoar 

materiais anteriormente desenvolvidos; e participar em locais 

de articulação pública e privada relacionados à proteção e 

garantia de direitos.  

 

5 SPM-SC E CASA DO MIGRANTE  
A Pastoral dos Migrantes de Florianópolis está inserida 

como um serviço da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 

(CNBB), no Regional Sul 4, que contempla o estado de Santa 

Catarina. Apesar da abrangência estadual, não havia até 2018 

uma coordenação regional que pudesse articular ações maiores 

de atendimento ou em outras cidades. A nomeação de Pe. 

Marcos Mario Bubniak, scalabriniano, foi constituída em março 

de 2019 e, assim, surgiu o Serviço Pastoral dos Migrantes de 

Santa Catarina (SPM-SC) com sede em Florianópolis.  

O principal projeto em 2020 do SPM-SC é a Casa do 

Migrante Scalabrini, que acolhe migrantes, principalmente 

venezuelanos, e realiza atendimentos nas áreas de educação, 

proteção e integração no estado. Com apenas um ano de 

https://www.cnbb.org.br/
https://www.cnbb.org.br/
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funcionamento, a Casa já acolheu e integrou 51 migrantes em 

Santa Catarina. Além dessa atuação, o SPM-SC já ajudou cerca 

de 400 famílias de migrantes com doações de cestas básicas, 

roupas e produtos de higiene. 

Com a pandemia da COVID-19, os atendimentos e as 

aulas presenciais foram interrompidas e tiveram que ser 

adaptadas para um formato virtual. Além de dar continuidade 

com as turmas das aulas presenciais, foram abertas mais quatro 

turmas virtuais, contemplando cerca de 120 migrantes. Uma 

vantagem das aulas não presenciais, foi a possibilidade de 

atender estudantes de outras localidades. Participaram 

estudantes de 10 municípios catarinenses e mais outros de cinco 

estados brasileiros. As principais nacionalidades atendidas 

continuaram sendo de haitianos e venezuelanos.  

Para fortalecer o trabalho feito pelo SPM-SC, desde março 

de 2020, a Pastoral conta com o projeto de extensão “Direito à 

cidade para imigrantes e refugiados na Grande Florianópolis: 

integração aos serviços públicos e de lazer”, coordenado pela 

professora Dr.ª Maria Helena Lenzi, do curso de Geografia, da 

UFSC. Este projeto está vinculado à Cátedra Sérgio Vieira de 

Melo/ACNUR da UFSC e nele é feito a integração dos acolhidos 

nos serviços públicos e de lazer da Grande Florianópolis. 

Com este breve histórico apresentado, junto das ações que 

vêm sendo desenvolvidas, percebe-se como a Pastoral dos 

Migrantes de Florianópolis ganhou notoriedade ao longo 

desses 24 anos. Como pioneira nesse trabalho em Florianópolis, 

mesmo com poucos funcionários, teve grandes feitos no âmbito 

da capacitação de servidores públicos, da incidência política e 

de atendimento especializado. Então, ao ampliar seu alcance 

estadual e seu trabalho em rede, a Pastoral se afirma como uma 

das principais instituições de referência no atendimento a 

migrantes e refugiados. Por fim, somando-se a chegada de 
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outros projetos no estado voltados para os migrantes, a Pastoral 

continua sendo necessária para o atendimento de todos os 

migrantes independentemente das circunstâncias.  

 

REFERÊNCIA 
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Humanos. Disponível em: http://www.dedihc.pr.gov.br/modules/n 
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http://www.dedihc.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=4343
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O PROJETO “NASCER PARA TODOS”: A 
ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE 
ATENDIMENTO AO IMIGRANTE DE SANTA 

CATARINA EM PARCERIA COM A 
MATERNIDADE CARMELA DUTRA NA 

PROMOÇÃO DA SAÚDE DAS MULHERES 
MIGRANTES EM FLORIANÓPOLIS 

 

Gabriela Martini dos Santos 
 

1 INTRODUÇÃO 
O Centro de Referência de Atendimento ao Imigrante de 

Santa Catarina (CRAI/SC), além de executar atendimentos 

diretos nas áreas de proteção, integração e psicossocial, serviu 

de suporte para diversas entidades do campo da saúde, seja 

pelo auxílio com traduções nos atendimentos em 

hospitais/centros de saúde ou na elaboração de políticas locais. 

Destas, cabe-se destacar o projeto “Nascer para Todos”, 

idealizado pela gerente de enfermagem da Maternidade 

Carmela Dutra em Florianópolis, cujo objetivo foi tornar a 

experiência de parto das mulheres migrantes mais acolhedora e 

humanizada. O projeto contou com duas principais fases: a 

produção de uma cartilha sobre os procedimentos realizados 

durante o trabalho de parto e os direitos das gestantes no Brasil 

e sua respectiva tradução para cinco idiomas; e uma roda de 

conversa entre mulheres migrantes e os profissionais do setor 

obstétrico da Maternidade Carmela Dutra.  

O objetivo deste capítulo é analisar a importância da 

atuação do CRAI-SC como uma entidade de apoio no fomento 

de políticas locais de acolhimento à população migrante de 

modo a torná-las mais inclusivas e plurais, especialmente no 
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tocante às mulheres migrantes. Tal estudo parte do pressuposto 

de que uma das principais potencialidades do CRAI-SC foi seu 

papel de referência no tocante a assuntos de migração no estado 

de Santa Catarina, construindo pontes entre as demandas 

cotidianas dos imigrantes e as instituições públicas – neste caso, 

a Maternidade Carmela Dutra. Para cumprir tal objetivo, três 

entrevistas semi-estruturadas foram feitas e serão apresentadas 

ao longo deste trabalho. As entrevistadas foram escolhidas com 

base na relação de confiança entre a autora e as participantes. 

Ademais, as variáveis nacionalidade, raça, religião e tempo de 

moradia no Brasil também foram consideradas, a fim de tornar 

a amostra mais plural e diversa o possível. Por fim, espera-se 

que o presente estudo possa contribuir com a literatura na área 

de migrações e gênero ao mostrar que mudanças institucionais 

são possíveis por meio de políticas horizontais, que levem em 

conta a potência e agência das mulheres migrantes rumo a uma 

sociedade mais justa e plural. 

 

2 “NASCER PARA TODOS”: A EXPERIÊNCIA DE 
MULHERES MIGRANTES EM TRABALHO DE PARTO 
EMBASANDO POLÍTICAS LOCAIS 

O “Nascer para Todos” foi idealizado pelo setor de 

enfermagem da Maternidade Carmela Dutra, em Florianópolis. 

Seu principal propósito foi tornar a experiência de parto de 

mulheres migrantes mais acolhedora e humanizada o possível, 

visto que diferenças culturais e linguísticas durante o trabalho 

de parto de não brasileiras eram recorrentes. Portanto, uma 

política especial para esse público se mostrou necessária. A 

autora e precursora do “Nascer para Todos” foi a gerente de 
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enfermagem da instituição, Jaqueline S. B. Vieira9. Ela foi a 

primeira entrevistada e conta como a iniciativa surgiu: 

 
Bom, o projeto foi necessário por causa da 

dificuldade que nós tínhamos para entender 

o idioma. Começou assim: as meninas 

[enfermeiras] me chamavam dizendo “tem 

uma haitiana lá embaixo, e ela tá cantando”. 

Na semana seguinte, de novo: “tem uma 

haitiana cantando de novo” [...] Na sala de 

espera, tinha uma paciente com o... eu 

esqueci o nome do lenço... hijab! “ela está 

morrendo de calor, ela pediu para aumentar 

o ar condicionado, e ela não pôde expressar 

para a gente – depois de um tempo a gente 

entendeu – que ela estava em um espaço 

público, então ela não podia tirar ele da 

cabeça [...]. Então o projeto surgiu por causa 

da nossa necessidade de entender os 

costumes, o idioma, e porque não 

entendíamos alguns sinais... por exemplo... 

porque algumas haitianas queriam alguém 

para pressionar sua barriga [durante o 

trabalho de parto], enquanto aqui no nosso 

país esse movimento é contra indicado 

porque causa rutura uterina.” (Informação 

verbal, 2020). 

 

Após passar por inúmeras situações em que ambas 

profissionais e imigrantes não se compreendiam, Jaqueline teve 

                                                
9 Jaqueline é enfermeira de formação, com especialização em 

oncologia e administração hospitalar. Possui 26 anos de experiência 

de trabalho, dos quais 15 são como gerente de enfermagem. Além de 

enfermeira, também possui uma graduação em Direito. 
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a ideia de escrever uma cartilha para informar as gestantes 

sobre os procedimentos básicos realizados durante o trabalho 

de parto na Maternidade Carmela Dutra. Após a confecção do 

conteúdo da cartilha10, Jaqueline procurou uma instituição que 

poderia auxiliá-la na tradução do material. E foi assim que ela 

chegou ao CRAI-SC: 

 
Os temas de refugiados sempre me tocaram 

muito. Mesmo antes de fazer Direito [...] 

Primeiro eu fiz enfermagem, depois eu fiz 

Direito. E quando eu vi a oportunidade de 

juntar as minhas duas grandes paixões, foi 

muito rápido, veio muito fácil. Tanto que eu 

tava de férias em maio, e eu consegui 

escrever tudo isso, todo o projeto né, em 

trinta dias. E em julho eu já tava 

apresentando ele, com a ajuda de vocês [do 

CRAI-SC]. Eu não conhecia o CRAI. Foi por 

acaso. Foi um dia em que eu passei num 

lugar onde eu passava milhões de vezes, 

olhei pro lado e vi a plaquinha do setor de 

vocês. E a nossa maior necessidade aqui era 

entender o que as pessoas estavam trazendo 

no momento do atendimento. No sentido de 

fazer alguma coisa. Não só pelo meu 

profissional que tava ali na linha de frente 

sem entender, mas pelas pessoas que a 

partir do nascimento são novos brasileiros, 

né? Eles também têm o direito do acesso à 

                                                
10 De acordo com Jaqueline, o projeto Nascer para Todos é pioneiro no 

Brasil. A cidade de Curitiba conta com uma cartilha traduzida feita 

para o pré-natal. A cartilha da Maternidade Carmela Dutra possui 

orientações sobre internação durante o trabalho de parto, alta, e 

aleitamento materno (Informação verbal, 2020).  
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informação como qualquer outra pessoa. A 

nossa lei prevê isso. Aí tá, fui pensando, 

pensando, e no primeiro momento surgiu a 

ideia da cartilha informativa. Que no 

primeiro momento, era pra informar o que 

nós fizemos aqui, o que vai acontecer com 

aquela paciente de uma cultura diferente, 

num hospital diferente do dela, né. Com 

pessoas diferentes, inclusive de sexo, 

muitas vezes, como é o caso da Síria, que a 

maioria que atende são mulheres. E isso foi 

crescendo. Quando eu cheguei até vocês, 

quando cheguei até o CRAI, a ideia já tava 

pronta, e vocês me ajudaram com a 

tradução. Mas o texto dessa informação, já 

tava minha cabeça há um tempo. O que 

aconteceu depois: a gente percebeu que o 

projeto começou pequeninho, com a ideia 

de intervenção a pacientes que chegam [...] 

as ideias foram surgindo no sentido de 

trazer mais informações ao grupo que tá 

atendendo, e mais informações ao grupo 

atendido. E aí veio a roda de conversa 

(Informação verbal 2020, grifo nosso).  

 

O primeiro contato entre Jaqueline e o CRAI-SC foi feito 

por telefone. Durante o telefonema, ela discorreu sobre o 

“Nascer para Todos” e explanou a demanda em traduzir o 

conteúdo da cartilha para os principais idiomas falados pelas 

gestantes migrantes. Além disso, expressou seu desejo de 

conversar com uma mãe migrante para conhecer mais sobre sua 

experiência de parto em outro país, e possivelmente estender 

essa conversa para outros profissionais da instituição. Assim 

sendo, uma conversa presencial foi marcada para o dia 23 de 
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abril de 2019, na sede do CRAI-SC, localizado na rua Tenente 

Silveira, Centro de Florianópolis. Nesta conversa, além de 

Jaqueline e da agente de integração do CRAI-SC, estavam 

presentes a enfermeira-obstétrica da Maternidade Carmela 

Dutra e uma migrante de origem haitiana11, convidada pelo 

CRAI-SC para partilhar sua experiência de trabalho de parto 

com as profissionais. Este primeiro contato foi essencial para 

que as representantes da Maternidade compreendessem o 

significado de diversas práticas e costumes realizados pelas 

mulheres haitianas em trabalho de parto. Jaqueline considerou, 

então, tais informações durante o processo de escrita da 

cartilha.  

Observa-se, portanto, que o “Nascer para Todos” foi 

horizontal e contou com a participação da experiência das 

migrantes desde seus primeiros passos. Após a primeira 

conversa ocorrida em abril, a cartilha foi escrita em maio e as 

traduções ocorreram em junho. Neste momento, urge-se 

ressaltar a importância do CRAI-SC como organização 

articuladora das diversas instituições e pessoas que foram 

peças-chave na tradução das cartilhas. Esta foi traduzida em 

cinco idiomas: inglês, espanhol, francês, crioulo haitiano e 

árabe12. As cartilhas em francês e espanhol foram traduzidas 

por dois extensionistas do Núcleo de Atendimento a Imigrantes 

e Refugiados (NAIR)/Eirenè da UFSC. A tradução em árabe foi 

                                                
11 A escolha se deu com base na representatividade numérica das 

mulheres de origem haitiana atendidas pela maternidade, além de 

esta mesma imigrante já ter colaborado com outras atividades 

desenvolvidas pelo CRAI-SC no tocante a gênero e direitos das 

mulheres anteriormente.  
12 Os idiomas foram decididos pela Maternidade Carmela Dutra de 

acordo com as nacionalidades numericamente mais representativas 

durante os atendimentos cotidianos.  
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feita por uma pessoa da comunidade árabe, e o contato foi 

articulado pelo CRAI-SC junto a Círculos de Hospitalidade, 

uma organização parceira que possui projetos com esse público. 

Já a tradução em crioulo haitiano foi feita por um funcionário 

do Serviço Pastoral dos Migrantes (SPM), também contatado 

pelo CRAI-SC. Jaqueline pontua a importância da parceria com 

o CRAI-SC para o êxito do projeto:  

 
[...] O projeto, os idealizadores são da 

Carmela Dutra. Eu sou daqui. Mas os 

colaboradores, se não fosse o colaborador, o 

CRAI, porque não teve outro, [o projeto] 

não sairia. Eu não teria condições de 

traduzir. [...] Desde o texto, desde a logo, até 

a tradução, sempre foi aqui [Carmela Dutra] 

e CRAI. [...] [mas o projeto] nos colocou em 

contato com muita gente que nos ajuda no 

momento de uma tradução mais difícil. Eu 

ligo pra algumas pessoas hoje, e elas [falam] 

‘tô indo’, sabe? (Informação verbal, 2020). 

 

A terceira etapa do “Nascer para Todos” foi a 

apresentação das cartilhas impressas durante a semana 

comemorativa de 64 anos da Maternidade Carmela Dutra. Uma 

roda de conversa entre mulheres migrantes e a equipe 

obstétrica compôs a agenda das atividades comemorativas. A 

atividade também foi intermediada pelo CRAI-SC, responsável 

por fazer o convite a cinco mulheres de nacionalidades síria, 

togolesa, senegalesa, haitiana e venezuelana. A escolha foi 

baseada na diversidade de narrativas que poderiam ocorrer de 

acordo com a etnia/raça, religião, classe social e nacionalidade 

de cada uma destas mulheres. Jaqueline pontua que a roda de 

conversa foi importantíssima, pois possibilitou um momento de 
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aprendizado mútuo. Assim sendo, o “Nascer para Todos” não 

se limita a informar as gestantes migrantes sobre como o parto 

ocorre no Brasil, mas também propicia à equipe obstétrica o 

entendimento sobre como o trabalho de parto ocorre nos países 

de origem dessas mulheres. Segundo Jaqueline, esse passo foi 

crucial para o aprimoramento do serviço, pois possibilitou que 

a equipe conhecesse as expectativas das mães e, portanto, 

preparasse procedimentos padrão para lidar com elas:  

 
[…] Na roda de conversa, nós percebemos 

que elas fazem isso [apertar a barriga 

durante o processo de parto] porque nas 

aldeias [do Togo] elas [as parteiras] fazem 

isso. [...] Então nós dizemos “você vai 

machucar o seu bebê.” Nós aprendemos 

algumas palavras em francês, então elas [as 

enfermeiras] falam para não fazer isso, que 

isso vai machucar o bebê, nós deixamos elas 

livres, claro, é o corpo delas, mas nós 

explicamos em francês como é. [...] O que 

nós tentamos fazer quando tem uma síria 

[ou mulher muçulmana em geral]: nós 

colocamos ela em um quarto individual, e se 

não tiver quarto individual e ela 

compartilha o box de hospital com outra 

paciente, nós explicamos para a outra 

paciente que em um determinado momento 

ela [a paciente muçulmana] vai precisar 

ficar sozinha, e nós temos um jardim de 

inverno aqui, então nós levamos essa 

paciente para esse jardim, então a outra 

paciente pode tirar o lenço, tomar um 

banho... nós estamos tentando, não 

chegamos lá ainda, mas nós estamos 
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tentando mudar isso (Informação verbal, 

2020).  

 

De acordo com Jaqueline, o ambiente no setor obstétrico 

se tornou totalmente diferente depois que o projeto foi 

elaborado. Ela o descreve como “uma grande vitória para 

todos”, uma vez que as pacientes têm o acesso à informação 

garantido; os profissionais se sentem mais seguros porque eles 

sabem que a paciente entendeu o que vai acontecer no hospital, 

bem como seus direitos; e a ansiedade na sala de emergência 

por conta dos problemas de comunicação acabaram. Jaqueline 

complementa que o projeto está em fase de expansão: ela está 

preparando cartilhas a serem traduzidas para outros setores do 

hospital, e a Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina já 

pediu recursos para expandir essa política para outros hospitais 

do estado. 

Apresentado as etapas de elaboração do projeto, é visível 

a participação de pessoas migrantes em diversos processos: a 

primeira conversa entre Jaqueline e a mãe de origem haitiana; a 

tradução da cartilha para o crioulo haitiano, feita por um 

funcionário migrante do Serviço Pastoral do Migrante; e a roda 

de conversa entre as mulheres migrantes e os funcionários da 

Carmela, um passo imprescindível para o aperfeiçoamento do 

serviço, como foi apontado por Jaqueline. Assim sendo, os 

próximos relatos apresentados no presente estudo serão os 

relatos de duas mulheres13 que participaram da roda de 

                                                
13 O critério de escolha das informantes foi baseado no grupo social a 

quais estas pertencem, bem como sua etnia, classe social e religião, 

além do fato de ambas terem participado da roda de conversa 

promovida pela Maternidade Carmela Dutra. Todas as entrevistas 

foram feitas em fevereiro de 2020 através de ferramentas de vídeo das 

redes sociais Whatsapp e Messenger, gravadas e transcritas pela autora 
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conversa e tiveram seus filhos em solo brasileiro. O objetivo 

aqui é compreender a importância de suas vozes estarem 

presentes na criação de políticas locais que impactam suas vidas 

e examinar a potência existente na agência da mulher migrante 

para pensar em uma sociedade mais justa e inclusiva.  

A primeira migrante entrevistada se chama Fran. Ela é 

togolesa, possui 35 anos de idade e vive no Brasil há cinco anos. 

Fran migrou sozinha, e mora só com seu (primeiro e único) filho 

recém-nascido. Desde que chegou ao Brasil, trabalhou em 

diversos postos, em sua maioria no setor de serviços 

alimentícios. Durante a nossa conversa, foi fácil perceber que a 

participante sempre foi a protagonista de sua própria história: 

“eu decidi vir ao Brasil porque eu queria trabalhar, ser 

independente” (Informação verbal, 2020). Ao narrar sua 

experiência como uma gestante migrante, Fran demonstrou 

gratidão e admiração pelo sistema de saúde público brasileiro:  

 
[...] Quando eu engravidei, o meu 

namorado me disse para ir no Postinho, mas 

eu tinha medo porque não sabia quanto ia 

custar. Quando cheguei lá, eles pediram 

para eu fazer exames. Fiz os meus exames e 

levei lá [ao Centro de Saúde]. Eles disseram 

“vem outro dia para fazer uma consulta 

com o [nome do médico]”. Mas eu fui 

sozinha, porque o meu namorado vive no 

[nome do bairro], e eu vivo aqui perto do 

[nome do bairro]. Depois de [pausa] estar 

                                                

com a devida autorização das entrevistadas. Tais contatos foram 

possíveis devido à participação da autoria no projeto como Agente de 

Integração do CRAI-SC. Nomes fictícios foram utilizados para 

resguardar a identidade das participantes e partes sensíveis 

obstruídas para preservar sua integridade.  
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grávida de sete meses, fui ali no centro da 

cidade para comprar alguns livros [...]. 

Quando eu cheguei lá, comecei a sangrar. 

Corri com o táxi, fui no Carmela Dutra 

porque me disseram que era bom. Quando 

cheguei, me trataram muito bem. Fizeram 

uma cesariana pra mim. E tudo ficou bem 

(Informação verbal, 2020). 

 

Após analisar a fala de Fran, nota-se que a possibilidade 

de acessar o sistema de saúde de forma gratuita foi o fator 

predominante para que ela avaliasse sua experiência de forma 

positiva, durante e após a gestação. Eu perguntei, então, se ela 

encontrou alguma dificuldade de acesso por conta de quaisquer 

diferenças entre o sistema do Brasil e do seu país de origem, e 

se em algum momento ela sentiu sua cultura desrespeitada. Sua 

resposta foi incisiva:  

 
[...] Todas as mulheres africanas dizem que 

sim, há essa cultura que um homem não 

gostaria que outro homem toca na sua 

mulher, sabe? As coisas são assim [no 

Togo], por isso tem que ser uma mulher 

médica. Mas nesse dia [da roda da 

conversa], se você se lembra, eu disse: aqui 

não é o nosso país. Vocês já tão fazendo o 

melhor que é ajudar a gente, quem sou eu 

pra impor minha cultura em outra terra? [...] 

O único lugar que me trataram como uma 

rainha, foi lá. No Carmela Dutra. Eu fui bem 

tratada, como se fosse meu pai e mãe 

(Informação verbal, 2020). 
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A avaliação geral de Fran sobre a experiência de parto 

positiva em uma maternidade brasileira vai muito além do fato 

de ela ter tido acesso a um serviço de qualidade de forma 

gratuita. A acolhida calorosa e o respeito demonstrado pela 

equipe da Carmela foram fatores determinantes para que ela se 

sentisse acolhida, para além de diferenças culturais e 

linguísticas. De acordo com seu relato, foi a primeira vez que 

Fran sentiu-se bem-vinda e recebeu afeto no Brasil, o que 

marcou positivamente sua passagem pela instituição. O fato de 

ela não ter tido o parto com uma profissional mulher, como teria 

sido a preferência da maioria das mulheres togolesas, não foi de 

suma importância para Fran, e sim, o carinho e atenção que 

recebeu da equipe da Carmela.  

A segunda entrevistada possui um histórico bastante 

diferente. Hanan é síria, muçulmana, casada, mãe de dois 

filhos, e mora no Brasil há quase cinco anos. Atualmente, estuda 

administração do trabalho, trabalha como professora e cuida 

dos filhos pequenos. Ela estava grávida quando chegou no país 

como solicitante de refúgio, junto de seu marido e seu filho mais 

velho. Sua gravidez foi marcante, uma vez que ela foi a primeira 

síria a ter um bebê em Florianópolis. Apesar de contar com o 

suporte da comunidade árabe já assentada na cidade, Hanan 

lembra de 2015 como um ano difícil: 

 
Eu não sabia nada sobre como as coisas 

funcionavam aqui... sabe? Eu não sabia 

como fazer nada. E as outras pessoas, os 

árabes, eles ajudavam, mas eles não tinham 

tempo... todos eles, eles trabalhavam, e eu 

não acho que eles entendiam como eu 

estava sofrendo, sabe? Eles não passaram 

por isso, eu acho. Eles não entendiam o 

quanto era difícil. Sabe, se você não passa 



Pessoas, travessias e encontros: dinâmicas atuais da migração sul-sul em Santa Catarina 

415 

por alguma coisa, você não entende como é 

isso. E essa amiga brasileira, ela foi meu anjo 

(Informação verbal, 2020). 

 

Hanan conta que sua amiga brasileira foi uma pessoa 

crucial para ajudá-la a superar as dificuldades encontradas 

quando ela chegou a Florianópolis: 

 
[...] Porque eu tive uma amiga maravilhosa. 

Ela me ajudou com tudo, sabe? Ela foi 

comigo fazer a cirurgia, porque eu tive uma 

cesárea [...] Ela me ajudou muito, com tudo, 

ela foi minha tradutora [...] Eu tinha um 

quarto pra mim... porque minha amiga 

tomou conta disso. Todos que quisessem 

entrar no nosso quarto deveria bater a porta, 

até o médico. Então eu podia tirar o hijab e 

relaxar. Sabe, eu acho que os brasileiros são 

as melhores pessoas do mundo [...] eles 

respeitam muito [referindo-se à sua 

religião]. Eles não fingem que respeitam. 

Eles respeitam mesmo (Informação verbal, 

2020). 

 

Mesmo que fatores relacionados à religião fossem os mais 

importantes para que Hanan se sentisse respeitada durante sua 

estada na maternidade, ela não considera que a experiência de 

ter tido um bebê no Brasil foi muito diferente do que seria na 

Síria. Quando a questionei se havia algum tipo de tradição ou 

costume do seu país de origem que ela gostaria que fosse 

respeitado no Brasil, ela respondeu divertidamente: 

 
Sabe, eu não sou uma pessoa muito 

tradicional [risadas]. O tipo de pessoa que 



Karine de Souza Silva; Jonatan Carvalho de Borba; Juliana Müller (Org.). 

 

416 

quer fazer coisas tradicionais. Eu não sei se 

tem coisas assim na Síria, mas se tem, eu não 

faço [risadas]. Eu não acho que há tradições, 

e se tiver, eu não lembro. Faz sete anos que 

deixei a Síria... eu acho que comecei a ser 

brasileira [mais risadas] (Informação verbal, 

2020). 

 

Após ouvir os relatos da Hanan, nota-se que as 

dificuldades que ela encontrou durante a gravidez em relação 

ao sistema de saúde foram referentes à comunicação e a 

burocracias em geral. Esses obstáculos foram resolvidos com a 

ajuda da sua amiga brasileira, que agiu como tradutora, tanto 

linguística quanto cultural. Após viver cinco anos no Brasil, ela 

se sente integrada no país, e demonstra gratidão aos brasileiros. 

No que concerne à sua experiência de parto em um hospital 

brasileiro, Hanan não acha que a experiência foi muito diferente 

da experiência na Síria, apesar de ela ter tido preferências 

relacionadas à sua religião. Como bem pontuou, ela não se 

considera uma mulher “tradicional”, tampouco considera 

mulheres sírias em geral como “tradicionais”. Ela admite que 

prefere ter o parto com profissionais mulheres, mas não acha 

que essa seja uma preferência restrita a mulheres muçulmanas: 

“Sabe, acho que mesmo as brasileiras... porque eu tenho várias 

amigas brasileiras. Elas também preferem as mulheres. Eu não 

acho que seja somente a gente [mulheres sírias]. Eu acho que 

todas as mulheres preferem.” (Informação verbal, 2020). 

Ao analisar as histórias das entrevistadas, é possível notar 

que apesar de ambas serem mulheres migrantes que tiveram 

experiência de parto no Brasil, suas percepções e demandas 

diferem de acordo com suas vivências e lugares sociais. 

Portanto, a variável gênero não é a única a ser considerada: o 

contexto migratório, classe, religião e raça também têm um 
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papel predominante para entendermos como mulheres 

migrantes se sentem ao acessar os serviços públicos no Brasil. 

Portanto, promover espaços de escuta nas quais há a 

oportunidade de aprender sobre as diversas trajetórias das 

distintas mulheres que compõem a população migrante no 

Brasil é de suma importância para a construção de políticas 

inclusivas para as migrantes e um espaço de trabalho digno 

para as profissionais de linha de frente.  

Em vias de conclusão, é possível fazer diversas 

constatações acerca da diversidade no projeto “Nascer para 

Todos”. Primeiramente, observa-se que a pluralidade está 

presente no cerne da iniciativa, uma vez que esta foi pensada 

para atender imigrantes de nacionalidades, raças, etnias, e 

credos diferentes. Ainda mais importante foi o fato de as 

próprias mulheres terem tido um espaço de fala, o que 

contribuiu para que os funcionários do setor obstétrico 

aprendessem com estas mulheres, não apenas as informassem. 

Nota-se que a horizontalidade continua presente nas etapas 

seguintes do projeto: ao final da entrevista, Jaqueline me 

contou, orgulhosamente, que a repercussão do “Nascer para 

Todos” possibilitou uma parceria com uma famosa escola de 

francês da cidade. Agora, funcionários da linha de frente de seis 

setores da Carmela (portaria, centro obstétrico, emergência, UTI 

neonatal, unidade de internação e ambulatório) são capazes de 

se comunicar em francês e atender migrantes francófonas no 

idioma oficial de seus respectivos países (Informação verbal, 

2020). 

De acordo com Jaqueline, o próximo passo do projeto é 

negociar aulas de francês para todos os funcionários do 

Carmela junto à Secretaria de Saúde do Estado de Santa 

Catarina: 
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E assim a gente vai se adequando. Porque a 

gente acredita que humanizar atendimento 

faz parte de uma política de saúde. E a gente 

tem que humanizar o atendimento a 

pessoas, não a nacionalidades. Então, se a 

nacionalidade hoje é haitiana, vai ser 

humanizado. Se amanhã é japonesa, vai ser 

humanizado (Informação verbal, 2020). 

 

É importante destacar que a mesma demanda foi feita por 

hospitais de outras regiões do estado, que também encontram 

dificuldades no atendimento a pacientes não nacionais: 

 
Vários hospitais já ligaram pra gente, 

pedindo pra que a gente fornecesse os textos 

e as traduções, e infelizmente eu tive que 

dizer que não, que não ia corresponder, 

porque o que nós fazemos nessa 

maternidade, quando a gente fala “você vai 

entrar na primeira sala à sua direita, é a 

emergência” [...] essa é a nossa estrutura, eu 

não posso estar cedendo isso pra outra 

instituição que é diferente. [...] Algumas 

informações é possível, mas como eu vou 

tirar [as que não são possíveis]? Eu não sei 

ler em árabe! Eles tão querendo agora, o 

nosso Secretário de Saúde determinou que 

até o final do mês todas as maternidades 

terão que ter a cartilha em seis idiomas para 

todas as gestantes. Mas cada uma escrita do 

seu jeito (Informação verbal, 2020). 

 

Garantir que as pacientes entendessem e tivessem acesso 

aos seus direitos faz parte, portanto, de uma política pública de 
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saúde humanizada. Para tanto, um olhar que respeite e inclua 

as diversas experiências é essencial, e isto foi possível devido ao 

envolvimento de distintas instituições e representantes de 

comunidades migrantes articuladas pelo CRAI-SC. Assim 

sendo, é possível afirmar que ademais de atender demandas 

urgentes como encaminhamento para o mercado de trabalho e 

regularização migratória, o CRAI-SC foi uma entidade de suma 

importância para garantir que os direitos da população 

migrante fossem incluídos nas políticas internas de 

organizações públicas como a Maternidade Carmela Dutra. Sua 

singularidade não está somente no projeto em si, mas por este 

ter um potencial de multiplicação para uma política pública de 

saúde mais sensível no tocante a questões migratórias, como 

demonstrado pelo “Nascer para Todos” e comprovado pelas 

entrevistas realizadas neste estudo. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O presente estudo teve como objetivo geral investigar a 

importância do CRAI-SC como uma organização de referência 

no suporte a políticas locais de acolhimento à população 

migrante no estado de Santa Catarina – não somente no que 

concerne à integração laboral e regularização migratória, mas 

também na área da saúde, como mostra o estudo de caso. As 

entrevistas realizadas embasam o pressuposto de que o CRAI-

SC foi crucial na construção de pontes entre as demandas 

cotidianas dos imigrantes e as instituições públicas como a 

Maternidade Carmela Dutra.  

O “Nascer para Todos” é um exemplo de como mudanças 

institucionais são possíveis por meio de políticas horizontais, 

que levem em conta a diversidade de vivências de diferentes 

mulheres para aprimorar o serviço de uma instituição com mais 

de seis décadas de história. Primeiramente, o projeto foi 
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desenvolvido com o objetivo de atender os diversos perfis de 

mulheres migrantes que acessam o setor obstétrico da 

Maternidade Carmela Dutra. Portanto, subentende-se que a 

bagagem cultural, étnica, e de classe das mulheres foram o 

cerne da política, e de suma importância para o seu sucesso. O 

fato de o projeto não ter se limitado às cartilhas e ter se 

estendido a uma roda de conversa com a participação de cinco 

mulheres cuja classe, etnia, raça, nacionalidade e religião 

variam foi uma ferramenta potente para tornar o atendimento 

mais humanizado e confortável para ambas mulheres e 

profissionais de linha de frente.  

Nesse sentido, as (diferentes) mulheres migrantes 

aparecem como os agentes centrais em uma política cujo 

objetivo é fazer com que todas as mulheres sejam incluídas em 

uma instituição pública. Uma vez que oportunidades de escuta 

são abertas para que as protagonistas do projeto possam dividir 

suas vivências, estas provam ser as donas de suas próprias 

histórias. Mais do que isso: elas são a chave para mudanças 

estruturais em um país cuja exclusão de populações periféricas 

– compostas por mulheres negras, indígenas, migrantes, e 

trabalhadoras – é regra, e não exceção. Portanto, mesmo que a 

primeira edição do “Nascer para Todos” não possa ser 

considerada uma política pública, uma vez que foi uma 

iniciativa individual de uma profissional da instituição sem 

orçamento ou diretriz prevista em lei, é possível afirmar que o 

projeto foi um pontapé inicial importante. A repercussão do 

projeto fez com que esta demanda chegasse a outras 

instituições, que, por sua vez, pressionaram a Secretaria da 

Saúde a reconhecer a urgência e a importância de uma política 

específica para o público migrante. É importante destacar, 

ainda, o papel central que o CRAI-SC teve em articular as 

distintas organizações e representantes migrantes para a 
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tradução e rodas de conversa, passos cruciais para que o projeto 

fosse operacionalizado. A extinção da instituição mina, 

portanto, diversas oportunidades de fomento a políticas de 

acolhimento mais inclusivas para a população migrante no 

estado de Santa Catarina. 
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Os diferentes artigos do livro descrevem as características das 
populações de imigrantes na grande Florianópolis, a partir de dados 
reunidos no âmbito dessas iniciativas. Em seu conjunto, o texto 
permite ao leitor conhecer melhor o perfil migratório do estado, 
dentro das particularidades metodológicas dessa estrutura de 
informações. Além disso, os capítulos estão coloridos com os tons da 
experiência de quem trabalhou no acolhimento aos imigrantes e 
conhece, portanto, as angústias e esperanças de quem deixa seus 
países em busca de uma vida melhor. São, dessa maneira, números 
interpretados por quem viveu experiências suficientes para entender 
o que significam. Esse é um distintivo que perpassa toda a obra, em 
comparação com outras, que a torna importante subsídio para a 
formulação de políticas migratórias no Sul do país.
Parabéns aos autores e organizadores e àqueles que se empenharam 
de alguma forma no acolhimento aos imigrantes. 
Bom proveito aos leitores. 

Professor Daniel Ricardo Castelan
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