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[…] 
and no one would leave home 

unless home chased you to the shore 
unless home told you 
to quicken your legs 

leave your clothes behind 
crawl through the desert 

wade through the oceans 
drown 

save 
be hungry 

beg 
forget pride 

your survival is more important 
[…]" 

Home, de Warsan Shire 



 

 

RESUMO 

 

 

O presente trabalho realiza um estudo qualitativo de análise das políticas públicas 

voltadas à população migrante do Município de São Paulo, especialmente no 

tocante às ações de acolhida.  Demonstra que estas ações são formuladas pela 

Coordenação de Políticas para Migrantes da Secretaria Municipal de Direitos 

Humanos e Cidadania e são implementadas através das quatro Casas de Acolhida 

municipais: Bela Vista, Pari, Penha e Gilza Peloso, vinculadas à estrutura de 

acolhida da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Realiza 

uma breve contextualização teórica sobre o migrante no mundo e a análise de 

políticas públicas, bem como o estudo de boas práticas e panoramas regulatórios 

brasileiros, estrangeiros e de Organizações Internacionais. A partir destas 

referências, são diagnosticadas as necessidades do serviço, apresentando-se 

propostas e recomendações gerais para a continuidade da política. 

 

Palavras-chave: Políticas Públicas. Migrações. Acolhida. Assistência Social.  

  



 

 

ABSTRACT 
 

 

The present work makes a qualitative study of the analysis of the public policies 

directed to the migrant population of the Municipality of São Paulo, especially 

concerning temporary shelter solutions. It demonstrates that the actions are 

formulated by the Coordination of Policies for Migrants of the Municipal Secretariat of 

Human Rights and Citizenship and are implemented through the four Municipal 

Houses of Reception: Bela Vista, Pari, Penha and Gilza Peloso, linked to the 

structure of the Municipal Secretariat of Social Assistance Development. It provides a 

brief theoretical background of the concept of migrant in the world and an analysis of 

public policies, as well as the study of good practices and regulatory frameworks in 

Brazil, world and International Organizations. From the references, they are 

diagnosed as service needs, presenting proposals and recommendations for the 

continuity of the policy. 

 

Keywords: Public Policies. Migrations. Reception. Social Assistance. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O presente trabalho tem o duplo objetivo de (i) analisar as ações de 

acolhida desenvolvidas no âmbito da Política para Migrantes do Município de São 

Paulo, vinculada à Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC); 

e (ii) apresentar sugestões voltadas à melhoria e adequação dos Centros de 

Acolhida (CAs) para migrantes, administrados pela Secretaria Municipal de 

Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) em convênio com Organizações da 

Sociedade Civil (OSCs).  

A SMDHC foi criada pelo Decreto Municipal nº 53.685, de 1º de janeiro de 

2013 e oficialmente organizada pela Lei Municipal nº 15.764, de 27 de maio de 2013. 

Em termos de estrutura, conta com diversas coordenações especializadas 

decorrentes da divisão organizacional constante do art. 242 da referida lei, 

estruturadas no seio da Coordenadoria de Promoção e Defesa de Direitos Humanos, 

dentre as quais encontra-se a Coordenação de Políticas para Migrantes (CPMig). 

A criação da CPMig ocorreu como desdobramento do Programa de Metas 

da Cidade de São Paulo1, elaborado com a finalidade de orientar a gestão municipal 

no quadriênio 2013-2016. A intenção de formulação de uma política municipal para 

migrantes se vinculou diretamente ao Eixo 1 do referido Programa, (“Compromisso 

com os Direitos Sociais e Civis”), o qual possuía onze objetivos estratégicos. A 

intenção de atendimento às necessidades de migrantes inseria-se especificamente 

no Objetivo 9, de “Promover uma cultura de cidadania e valorização da diversidade, 

reduzindo as manifestações de discriminação de todas as naturezas”, demonstrando 

uma preocupação clara com a prevenção da discriminação e a promoção da 

inclusão social efetiva.  A temática migratória foi diretamente abordada na Meta nº 

65, que consistia em “criar e implantar a Política Municipal para Migrantes e de 

Combate à Xenofobia”, a qual impulsionou a criação da CPMig e atual política. 

A existência de meta própria para o tema das migrações traduziu uma 

tentativa de abordar politicamente o problema histórico da falta de atenção aos 

                                                             
1 O Programa de Metas da Cidade de São Paulo referente ao quadriênio 2013-2016 foi estruturado 
em torno de objetivos estratégicos, desdobrados em metas temáticas. Contou com participação da 
população e sociedade civil em sua elaboração (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, 201?a) 

http://planejasampa.prefeitura.sp.gov.br/metas/meta/65
http://planejasampa.prefeitura.sp.gov.br/metas/meta/65
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migrantes por parte do poder público no Município de São Paulo. Conforme 

sinalizado por Paulo Illes2, embora a cidade de São Paulo tenha sempre contado 

com intensa atuação de movimentos sociais imigrantes, o poder público municipal 

não atuava diretamente na temática. As iniciativas existentes eram pontuais e 

isoladas, não constituindo política de governo e existindo exclusivamente por 

consequência da sensibilidade de alguns agentes públicos.  

A previsão da Meta nº 65 destaca, ainda, uma mudança clara de 

paradigma na forma de abordar as migrações no Brasil. Conquanto o tema seja 

tradicionalmente de competência legislativa da esfera federal de governo3, as 

necessidades e reivindicações migrantes quanto a direitos sociais e acesso a 

serviços públicos tocam diretamente as competências concorrentes estadual e 

municipal4, mais afeitas à realidade cotidiana do migrante, exigindo a elaboração de 

políticas públicas locais. 

Apesar de a criação da Coordenação ter ocorrido ainda em 2013, 

permitindo atuação frente aos fluxos migratórios intensos no período, a consolidação 

normativa da política para migrantes no Município de São Paulo vem apenas com a 

Lei nº 16.478, de 08 de julho de 2016, de projeto originário do Executivo Municipal. 

Sua regulamentação é conferida pelo Decreto nº 57.533, promulgado 

posteriormente, em 15 de dezembro de 2016, com vistas a orientar a atuação dos 

agentes e órgãos públicos do Município como um todo.  

Especificamente quanto ao objeto deste trabalho, quais sejam as ações 

de acolhida, embora estas se estruturem em torno de ações coordenadas no âmbito 

da CPMig, sua implementação ocorre pela lógica da assistência social, trazendo o 

                                                             
2 Cf. ILLES, Paulo (2017, janeiro 03). Prefeitura de São Paulo agora é ponto de referência para 
imigrantes, diz ex-coordenador da CPMig. (Entrevista com Rodrigo Borges Delfim). MigraMundo.   
Disponível em: <http://migramundo.com/prefeitura-de-sao-paulo-agora-e-ponto-de-referencia-para-
imigrantes-diz-ex-coordenador-da-cpmig/>. Acesso em 03 ago. 2017. 
3 Nos termos do art. 22, XV da Constituição Federal, compete privativamente à União legislar sobre 
emigração, imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros. Ademais, a lei regente das 
migrações no Brasil é de cunho federal, sendo, até novembro de 2017, o Estatuto do Estrangeiro (Lei 
nº 6.815/1980), quando passará a viger a Lei de Migração (Lei nº 13.445/2017), que se encontra em 
vacatio legis. 
4 O arranjo federalista brasileiro insere o Município como ente federativo (art. 18 da CF-88) e o atribui 
competências quanto à provisão de direitos sociais, a exemplo de educação (art. 211 da CF-88) e 
saúde (art. 30, VII da CF-88). O tema será abordado em detalhe em tópico específico deste trabalho. 
(CONSTITUIÇÃO DO BRASIL, 1988). 

http://migramundo.com/prefeitura-de-sao-paulo-agora-e-ponto-de-referencia-para-imigrantes-diz-ex-coordenador-da-cpmig/
http://migramundo.com/prefeitura-de-sao-paulo-agora-e-ponto-de-referencia-para-imigrantes-diz-ex-coordenador-da-cpmig/
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arranjo gerencial particular – em temas migratórios - analisado no presente trabalho, 

calcado na articulação e coordenação intersecretarial. 

Vale ressaltar que não havia previsão expressa5, no Programa de Metas, 

para a criação de centros de acolhida ou estruturas voltadas à albergagem desta 

população, sendo seu surgimento vinculado a uma necessidade verificada pela 

gestão municipal com a chegada de grande quantidade de haitianos e outras 

nacionalidades no ano de 20146. 

Para compreender o conceito de acolhida, é necessário recorrer à Norma 

Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social (NOB-SUAS), que 

define acolhida como um conjunto de ações voltadas ao atendimento de indivíduos 

que necessitam de atenção social, sendo a albergagem apenas um dos seus 

fatores: 

A segurança de acolhida7 se efetiva através de ofertas públicas de espaços 
e serviços para a realização das atenções de proteção social básica e 
especializada. As instalações físicas e a ação profissional devem conter 
condições de recepção, escuta profissional qualificada, informação, 
referência, concessão de benefícios, de aquisições materiais, sociais e 
sócio educativas. A segurança de acolhida supõe a oferta de ações de 
abordagem em territórios de situações de risco, bem como rede de serviços 
para a oferta de locais de permanência de indivíduos e familiares sob curta, 
média e longa permanência, através de alojamentos, vagas de albergagem 
e abrigos. (BRASIL, 2005, p. 20)  

 
A acolhida costuma ocupar um papel de destaque na pauta de 

reivindicações da população migrante. Em termos nacionais, com a ocorrência da 1ª 

Conferência Nacional sobre Migrações e Refúgio (COMIGRAR)8 em 2014, a questão 

                                                             
5 Cf. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO. Fichas de detalhamento das 123 metas. 201?b. 
Disponível em: <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/planejamento/ 
arquivos/15308-004_AF_FichasProgrmadeMetas2Fase.pdf>. Acesso em 03 ago 2017. 
6 Segundo Paulo Illes, a intenção original da CPMig era a criação de um centro de referência em 
direitos humanos para migrantes e refugiados. Entretanto, com a chegada massiva de haitianos 
provenientes do Acre, o projeto acabou se tornando o atual Centro de Referência e Acolhida para 
Imigrantes (CRAI). Cf. ILLES, Paulo (2017, janeiro 03). 
7 As seguranças, na Assistência Social, são garantias afiançadas pela política de assistência social 
de forma a efetivar sua função de proteção social. Pela Norma Operacional Básica do SUAS, são 
cinco: segurança de acolhida; segurança de sobrevivência a riscos circunstanciais; segurança do 
convívio familiar; segurança do desenvolvimento da autonomia individual e segurança social de 
renda. Cf. PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE. SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Dicionário de termos técnicos da Assistência Social (2007). 
Disponível em: <http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/dicivip/pages/index.php?paginaAIncluir=dicivip> 
Acesso em 02 out. 2017. 
8 A 1ª COMIGRAR foi realizada entre 30 de maio e 01 de junho de 2014, na cidade de São Paulo, 
após etapas preparatórias em todo o Brasil, que envolveram a participação de mais de 5 mil pessoas, 
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da acolhida foi destacada já na etapa preparatória9, sendo levada à etapa nacional 

através da Proposta-síntese nº 4.1, inserida no eixo “Serviços locais”, trazendo 

previsão específica sobre a disponibilização de abrigos: 

Habilitar equipamentos públicos como Centros de Referência de Assistência 
Social (CRAS), Centros de Referência Especializado de Assistência Social 
(CREAS), Postos de Saúde, Centros de Referência LGBT, Centros de 
Referência da Mulher para atuarem como portas de orientação e 
acolhimento a migrantes e refugiados ou estruturar serviços locais / centros 
de referência para atendimento, acolhimento e orientação a migrantes e 
refugiados, com atenção também a população egressa do sistema 
penitenciário, inclusive em parcerias com ONGs formadas por migrantes e 
refugiados, nos municípios e regiões com alto fluxo migratório, inclusive 
cidades do interior, com mecanismos de incentivo para que municípios 
possuam setor de atendimento específico a migrantes ou ainda, estruturas / 
unidades / agências / central de migrações / centrais de informação 
orientação e documentação. Esses serviços devem operar uma perspectiva 
multidisciplinar e inclusiva, ser flexível quanto à apresentação de 
documentos e oferecer: 

[...] 

- abrigo temporário e/ou encaminhamento a outros equipamentos de 
acolhida existentes [...] (BRASIL, 2014, p. 16). 

 
Ainda, de acordo com pesquisa realizada pelo Ministério da Justiça em 

parceria com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), em 2015, dentre 

as sugestões mais significativas dos entrevistados para melhoria da proteção de 

migrantes no Brasil encontra-se a “Melhoria e ampliação de possibilidade de 

acolhida (para casos de necessidade) com condições específicas para famílias 

imigrantes” (BRASIL, 2015, p. 148).  

Já na 1ª Conferência Municipal de Políticas para Imigrantes de São Paulo, 

em 2013, a pauta da construção de casas de acolhida se encontrava sinalizada no 

âmbito das reivindicações relativas à assistência social (PMSP/SMDHC-CPMig, 

2014, p. 16), na forma da proposta “Construir política pública de atendimento a 

                                                                                                                                                                                              

em mais de 200 Conferências, e que resultou em 2618 propostas, posteriormente reunidas nas 
propostas-síntese. 
9 A etapa preparatória da COMIGRAR ocorreu até o mês de março de 2014 e foi realizada através de 
conferências preparatórias, presenciais e virtuais, convocadas pelo poder público (municipal ou 
estadual, mediante ato normativo) e pela sociedade civil (“conferências livres”). As conferências 
municipais e estaduais apresentaram propostas e elegeram delegados para a conferência nacional; 
as conferências livres apresentaram propostas e indicaram delegados que foram confirmados pela 
conferência nacional; a conferência virtual apresentou propostas. Na etapa nacional, as propostas 
foram discutidas pelos delegados eleitos. Cf. MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. 
Disponível em: <http://www.justica.gov.br/seus-direitos/migracoes/conferencia-nacional-sobre-
migracoes-e-refugio/conferencias>. Acesso em 05 out. 2017. 
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imigrantes dentro da rede de assistência social do município, como casas de 

acolhida e equipamentos públicos, bem como garantir sua manutenção”. 

Face à relevância do tema, portanto, analisar o processo de formulação e 

implementação das ações de acolhida é uma forma de sinalizar caminhos para 

novas soluções locais e até mesmo nacionais em termos de gestão das migrações, 

calcados em um marco de direitos humanos.  

A referida análise buscou contribuir, também, para a identificação de 

dificuldades de implementação, colaborando, por meio de sugestões, para o 

aprimoramento da política no próprio Município de São Paulo. 

Para tanto, analisou-se no que consistiu a política até o momento (desde 

2013), realizando-se o estudo dos dados de acolhimento disponibilizados pela 

SMADS e CPMig, bem como relatórios previstos na Lei Municipal e categorização de 

perfis de migrantes que utilizaram os serviços de acolhida, para verificar os fluxos 

atendidos, as principais populações e os momentos de sobrecarga e ociosidade do 

sistema. 

Ademais, foi analisada a implementação da política, com breve estudo de 

contexto (agenda e formulação) e também do seu sistema de gestão: como foi 

instaurado, como é gerido pela SMADS, como se dá a relação intersecretarial, de 

que forma se dá a prestação do serviço, vantagens e desvantagens do sistema 

atual, entre outras questões que foram levantadas ao longo da pesquisa. 

Dessa forma, pretendeu-se responder às seguintes questões: 

a) Quais os objetivos da política de acolhida no âmbito da Política 

Municipal para População Imigrante? 

b) Quais as principais dificuldades enfrentadas pelas ações de acolhida 

de imigrantes em São Paulo diante das novas ondas migratórias e das demandas a 

elas associadas?  

c) O que pode ser feito para garantir que, nesse novo contexto, estas 

ações de acolhida atinjam seus objetivos? 
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2 ESCOLHAS METODOLÓGICAS 

 

 

Em perspectiva ampla, o presente trabalho se define como uma pesquisa 

qualitativa em políticas públicas. 

A pesquisa qualitativa, segundo Godoy (1995b, p. 21), traz a 

compreensão do fenômeno inserido em seu contexto, através de análise de forma 

integrada. Abrange a obtenção de dados descritivos sobre determinado fenômeno 

sob a perspectiva do sujeito, do participante da situação em estudo (GODOY, 

1995a).  

Destaca-se, em um marco das Ciências Sociais, que a pesquisa 

qualitativa consiste em um exame intensivo de dados que entendem as unidades 

sociais como totalidades, a fim de apreender e compreender melhor a realidade 

social (MARTINS, 2004, p. 292).  

Trata-se, ainda de uma pesquisa social, pois é voltada ao reconhecimento 

de problemas sociais e suas causas, bem como à proposição de soluções ou 

estratégias de intervenção para resolvê-los (GROULX et. al., 2014, p. 95). A 

contribuição da pesquisa qualitativa à pesquisa social consiste na renovação da 

percepção dos problemas sociais e seus mecanismos (profissionais e institucionais) 

de gestão (GROULX et. al., 2014, p. 96). 

Para GROULX (2014, p. 103-104), a metodologia qualitativa é útil para 

compreender problemas relacionados à utilização de serviços, pois estes, ao se 

configurarem como respostas às necessidades sociais baseadas no reconhecimento 

de direitos sociais, “devem ser esclarecidos pelo conhecimento dos processos e das 

razões que levam os indivíduos ou os grupos a não se prevalecerem de seu direito 

aos serviços”. 

A metodologia basilar utilizada é o estudo de caso: 

1. Um estudo de caso é uma investigação empírica que 

• investiga um fenômeno contemporâneos dentro de seu contexto de vida 
real, especialmente quando  

• os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos 
(YIN, 2001, p. 32) 
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Neste trabalho, pode-se definir o caso de estudo como as ações de 

acolhida inseridas na política para migrantes do Município de São Paulo.  

Definido o caso, a primeira decisão metodológica foi tomada para 

circunscrever o objeto de análise à implementação dessas ações. Embora o 

processo histórico de formulação das ações de acolhida traga um contexto 

fundamental ao seu entendimento, a análise proposta aborda de forma mais 

aprofundada o panorama atual da implementação das mencionadas ações.  

Dessa forma, buscou-se compreender as dinâmicas de gestão e 

funcionamento das atividades de acolhida, de modo a oferecer uma descrição mais 

detalhada dos atores, interesses, desafios, limitações e oportunidades de 

aperfeiçoamento da política pública investigada. 

Este recorte permite, ainda, manter um foco investigativo na característica 

particular e inovadora da política para migrantes em São Paulo: a atuação 

intersecretarial da CPMig, que traz desafios específicos à gestão das ações de 

acolhida, vez que são orientadas pela política desenvolvida pela Coordenação, 

porém geridas pela SMADS e implementadas pelas entidades que administram os 

convênios dos Centros de Acolhida (CAs), trazendo uma multiplicidade ímpar de 

atores e a formação de uma rede complexa de atuação. 

Embora se trate de um arranjo presente em outros âmbitos do poder 

público municipal, como nas políticas amplas de assistência social e provimento de 

vagas para crianças de 0 a 3 anos em centros de educação infantil, a particularidade 

aqui apontada traz um elemento próprio que é a definição da política basilar por 

órgão diverso daquele que realiza sua implementação, caracterizando um trabalho 

em conjunto. Este arranjo, baseado na transversalidade, pode ser identificado nos 

Municípios brasileiros também em outras temáticas, relativas a direitos de 

populações específicas, como políticas para mulheres. Segundo Fernanda Papa: 

Basicamente, dois tipos de estrutura passaram a caracterizar os organismos 
governamentais de políticas para as mulheres criados em governos locais. 
O primeiro tipo estava em geral vinculado ao gabinete do chefe do 
Executivo ou a uma secretaria de coordenação política, e os poucos 
organismos eram em geral denominados coordenadorias ou assessorias 
(da mulher). O segundo tipo, menos “empoderado”, reunia pequenos 
setores, (como núcleos, gerências ou diretorias de gênero ou da mulher), 
dentro de secretarias de Direitos Humanos, Direitos de Cidadania ou 
Assistência Social (PAPA, 2012, p. 36). 
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É este segundo modelo apresentado por Papa que também é adotado 

nas políticas setoriais de direitos humanos no município de São Paulo, vinculadas à 

SMDHC, como políticas de juventude, políticas para mulheres (a partir da 

incorporação da secretaria específica à SMDHC em 2017), políticas para população 

LGBT e a própria política para migrantes. 

Iniciamos o estudo de caso, por meio da realização de uma revisão da 

literatura sobre o tema, com a finalidade de, respectivamente, (i) situar a pesquisa 

no contexto dos debates globais sobre migrações, buscando demonstrar as 

particularidades do contexto migratório brasileiro na atualidade e as especificidades 

da política para migrantes do Município de São Paulo; e (ii) elaborar uma síntese 

das discussões sobre estudos de políticas públicas no Brasil, notadamente em 

termos de implementação de políticas e ações públicas, reflexões fundamentais para 

a definição das sugestões de indicadores de monitoramento e propostas de 

aperfeiçoamento para as ações de acolhida. 

Para coleta de dados foram utilizadas técnicas diversas, como (i) análise 

documental; (ii) realização de entrevistas com os principais atores envolvidos na 

temática, reconstruindo o contexto em que se deu a formulação e como se dá a 

implementação e monitoramento das ações; (iii) aplicação de questionário (“survey”) 

a usuários de casas de acolhida para migrantes e (iv) observação. 

Estas serão exploradas individualmente nos tópicos a seguir. 

 

 

2.1 Análise documental 

 

 

A análise documental trouxe subsídios de dados e estruturas gerenciais 

essenciais ao trabalho desenvolvido. 

Segundo Godoy (1995b, p. 21-22), há de se entender o conceito de 

“documento” de forma ampla, incluindo materiais escritos de diversas naturezas 

(científicas ou não), estatísticas e elementos iconográficos.  

Para este trabalho, foram analisadas legislações e orientações 

internacionais, federais e municipais; convênios firmados com a SMADS e OSCs; 
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estatísticas e relatórios elaborados por órgãos públicos (como Polícia Federal, IBGE, 

IPEA e outros); informativos elaborados pela sociedade civil local e internacional; 

relatórios elaborados pela CPMig ou seus parceiros; relatórios elaborados por 

Organizações Internacionais; sumários de pesquisa elaborados por organizações de 

diversas naturezas. 

 

 

2.2 Entrevistas  

 

 

A utilização de entrevistas qualitativas tem três objetivos essenciais 

segundo Poupart (2014, p. 215): (i) explorar a perspectiva dos atores sociais para 

obter compreensão mais exata das condutas sociais; (ii) entender dilemas e 

questões enfrentados por atores sociais; e (iii) elucidar realidades sociais com 

acesso às experiências dos atores. 

Por esta razão, como ferramenta essencial no estudo de caso proposto, 

as entrevistas foram realizadas com três perfis diferentes de atores. Tratando-se de 

estudo sobre implementação de ações públicas, tornou-se essencial discutir o papel 

dos agentes dessa implementação, ou seja, dos que denominamos “gestores de 

implementação” e “agentes de implementação”, pelo que as entrevistas qualitativas 

se tornaram instrumento relevante de compreensão da dinâmica de acolhida de 

migrantes no Município de São Paulo.  

Segundo Lotta (2014a, p. 191), “agentes de implementação” são 

burocratas do nível de rua, ou seja, as pessoas responsáveis por determinar o 

acesso do público a direitos e benefícios governamentais, que mediam as relações 

cotidianas entre o Estado e os cidadãos. A decisão de entrevistar estes agentes veio 

como uma forma de compreender a implementação como uma interação entre 

diversos atores, instituições, pressões, valores, princípios e objetivos. 

Em virtude da necessidade de compreender aspectos cotidianos e 

aspectos de gestão pública envolvendo as ações acolhida para imigrantes, 

realizamos a categorização dos agentes de implementação entre “gestores” e 

“agentes” por si mesmos, reconhecendo a existência de burocratas de nível médio. 

Ainda para Lotta (2014b, p. 470), os burocratas intermediários consistem no extrato 
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burocrático que interage tanto com o alto escalão quanto com a burocracia 

implementadora, sendo detentores de conhecimento técnico e habilidade de diálogo 

político. 

Os “gestores de implementação”, portanto, consistem nos diretores dos 

Centros de Acolhida, responsáveis pela gestão dos equipamentos implementadores 

da política. Estes se encontram em um nível intermediário da burocracia, vez que se 

relacionam tanto com os gestores públicos (de SMADS) como com os seus agentes 

de nível de rua (funcionários dos CAs). Os agentes de implementação, por sua vez, 

são representados por assistentes sociais, educadores e psicólogos, funcionários 

técnicos dos CAs, que lidam no dia a dia com a população migrante. Para estes dois 

perfis, foi utilizada a técnica de entrevista semiestruturada.  

A entrevista semiestruturada objetiva “compreender os significados que 

os entrevistados atribuem às questões e situações relativas ao tema de interesse” 

(GODOY, 2006, p. 134), sendo utilizada como forma de colher descrições na 

linguagem do próprio sujeito, denotando a sua interpretação sobre o evento 

particular investigado. Para tanto, guiou-se por uma estrutura de tópicos responsável 

por conduzir a linha das perguntas formuladas, permitindo, porém, a flexibilidade de 

perguntas e condução por parte do entrevistador. 

Em virtude da aplicação de roteiros a dois perfis diferentes de 

entrevistados, foram estruturadas duas entrevistas diversas: para o que 

denominamos “gestores de implementação”10 e para os “agentes de 

implementação”11.  

O terceiro perfil condiz com os gestores públicos responsáveis pelas 

ações de acolhida, com o principal objetivo de contextualizar a estruturação das 

ações estudadas, assim como verificar desafios e oportunidades de 

aperfeiçoamento no modelo de gestão atual. Consistem nos servidores públicos 

atuais e anteriores da Coordenação de Políticas para Migrantes12. Estas entrevistas 

                                                             
10 Apêndice A. 
11 Apêndice B.  
12 Pretendeu-se, com a pesquisa, entrevistar servidores também da Secretaria de Assistência e 
Desenvolvimento Social, diretamente relacionados à supervisão dos Centros de Acolhida 
especializados para migrantes. Ocorre que não há uma estrutura de gestão secretarial definida em 
torno desta política e não foi possível identificar os gestores públicos a serem entrevistados. 
Explicação mais completa no capítulo referente à pesquisa de campo. 
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foram realizadas de forma aberta, em tom informal, sem roteiro pré-definido, a fim de 

captar experiências e relatos de forma mais ampla.  

No quadro 1, é possível ter uma visão geral sobre todos os entrevistados 

no processo de pesquisa de campo: 

 

Quadro 1: Relação de entrevistados 

ENTREVISTADO CARGO INSTITUIÇÃO PERFIL 
TIPO DE 

ENTREVISTA 

Paulo Illes Ex-
Coordenador 

CPMig Gestor público Aberta 

Ebenézer Oliveira Coordenador CPMig Gestor público Aberta 

Camila Breitenvieser Assessora 
Técnica 

CPMig Gestor público Aberta 

Luciana Vasquez Estagiária CPMig Gestor público Aberta 

“Diretora A” Diretora CA Penha Gestor de 
implementação 

Semi-
estruturada 

“Educador Social A” Educador 
Social 

CA Penha Agente de 
implementação 

Semi-
estruturada 

“Assistente Social A” Assistente 
Social 

CA Penha Agente de 
implementação 

Semi-
estruturada 

“Diretora B” Diretora CA Bela Vista Gestor de 
implementação 

Semi-
estruturada 

“Psicóloga B” Psicóloga CA Bela Vista Agente de 
implementação 

Semi-
estruturada 

“Assistente Social B” Assistente 
Social 

CA Bela Vista Agente de 
implementação 

Semi-
estruturada 

“Diretora C” Diretora CA Pari Gestor de 
implementação 

Semi-
estruturada 

“Assistente Social C” Assistente 
Social 

CA Pari Agente de 
implementação 

Semi-
estruturada 

“Diretora D” Diretora CA Gilza Peloso Gestor de 
implementação 

Semi-
estruturada 

“Assistente Social D” Assistente 
Social 

CA Gilza Peloso Agente de 
implementação 

Semi-
estruturada 

Gianfranco Mellino Diretor Arsenal da 
Esperança 

Gestor de 
implementação 

Aberta 

André Alex Vargem Consultor Conectas Direitos 
Humanos 

Especialista Aberta 

Fonte: Elaboração própria. 
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Ao todo, foram realizadas 16 entrevistas, totalizando quatro gestores 

públicos, cinco gestores de implementação e seis agentes de implementação, de 

acordo com a distribuição do quadro acima. A entrevista realizada com André Alex 

Vargem teve por objetivo subsidiar a descrição do histórico de políticas municipais 

para imigrantes. 

Salienta-se que os funcionários dos Centros de Acolhida não foram 

identificados por nome em virtude da opção de alguns deles pela não identificação 

pessoal, nos moldes dos termos de consentimento que constituem os anexos do 

presente trabalho. Seria possível identificar os optantes por anonimato caso fossem 

mantidas as identificações dos demais. Deste modo, houve indicação apenas do 

cargo e/ou profissão dos entrevistados, fato que não interfere na exposição das 

informações colhidas, adotando-se os pseudônimos indicados no quadro acima. 

 

 

2.2.3 Survey 

 

 

Embora a pesquisa realizada no presente trabalho seja majoritariamente 

qualitativa, a utilização de ferramenta quantitativa justifica-se pela necessidade de 

captar a experiência do usuário dos CAs, compreendendo, de forma amostral, sua 

satisfação ou insatisfação com o serviço, a fim de angariar subsídio às sugestões de 

aperfeiçoamento das ações analisadas. 

Por esta razão, optou-se pela utilização do método de pesquisa survey, 

que consiste em um método de “reunião de informação sobre as características, 

ações, ou opiniões de um grande grupo de pessoas, referidos como população” 

(TANUR apud PINSONNEAULT; KRAEMER, 1993, p. 77). 

Neste quesito, ressaltamos a utilização de perguntas diretas sobre 

satisfação cuja resposta padrão variava em “sim”, “não”, “em parte”. A escolha por 

esse tipo de pergunta se deu em função das dificuldades de comunicação com os 

usuários, que, em sua maioria, não falavam português fluentemente. A aplicação do 
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questionário foi realizada em português, inglês e francês, bem como, em uma 

ocasião, em lingala13, com auxílio de tradução por parte do educador social do CA. 

O questionário-base14 foi utilizado de forma anônima com usuários dos 

CAs no período de cerca de dois meses em que foi realizada a pesquisa de campo. 

Neste tópico nos dedicamos a delinear essencialmente perfis populacionais dos 

inquiridos (quais sejam: idade, gênero, nacionalidade, tempo de permanência no 

Brasil). Em tópico posterior serão discutidos os resultados específicos das 

impressões dos usuários sobre a acolhida. 

Desse modo, realizamos um total de 16 aplicações de questionário com 

imigrantes usuários dos Centros de Acolhida, sendo três deles ex-usuários e os 

demais 13 residentes atuais, distribuídos conforme o gráfico 1: 

 
Gráfico 1: Distribuição de usuários entrevistados por Centro de Acolhida 

  

Fonte: Elaboração própria. 
 

Destes, 10 eram do sexo masculino, distribuídos entre o CA Bela Vista e 

o CA Pari, e 6 do sexo feminino, presentes nos quatro CAs, sendo uma no CA Pari, 

uma no CA Gilza Peloso, três no CA Penha e uma no CA Bela Vista. A média geral 

de idade dos entrevistados é de 35 anos, sendo esta a mesma idade média entre as 

mulheres e os homens.  

                                                             
13 Dialeto amplamente falado na República Democrática do Congo. 
14 Disponível no apêndice C. 

Pari
31%

Bela Vista
44%

Gilza Peloso
6%

Penha
19%



28 
 

Em termos de nacionalidade, verificou-se que oito destes, ou seja, 50% 

dos entrevistados eram de nacionalidade angolana. A segunda nacionalidade mais 

presente foi a congolesa (da República Democrática do Congo), com dois usuários. 

Todas as demais nacionalidades apresentadas contaram com apenas um 

representante, conforme gráfico 2: 

 

Gráfico 2: Nacionalidade dos usuários entrevistados 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Vale salientar que, realizando um agrupamento continental, apenas dois 

dos 16 entrevistados são provenientes da América, sendo os demais 14 

provenientes de países africanos. 

No tocante ao tempo de permanência no Brasil, a maioria dos 

entrevistados chegou em território nacional entre um e seis meses do momento da 

pesquisa. Verifica-se, porém, que grande parte (38%) dos entrevistados se encontra 

no Brasil há mais de um ano. 

 

Angola
50%

Gana
7%

Guiana
6%

Guiné Bissau
6%

Haiti
6%

RDC
13%

Serra Leoa
6%

Venezuela
6%
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Gráfico 3: Tempo de permanência no Brasil entre usuários entrevistados 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

2.2.4 Observação 

 

 

A observação, segundo Godoy (2006, p. 133), tem por objetivo 

“apreender aparências, eventos e/ou comportamentos”, podendo ter caráter 

participante ou não participante. A utilização deste método, portanto, coloca, como 

centro do objeto de estudo, as ações coletivas e processos sociais, apreendidos por 

interações diretas, trazendo compreensões não determinadas previamente 

(POUPART, 2014, p. 255). 

No presente trabalho, a observação foi utilizada como ferramenta de 

pesquisa no contexto da visita aos CAs para aplicação de questionários e realização 

de entrevistas, em curto período. Foram visitados os CAs Bela Vista, Penha, Pari e 

Gilza Peloso, nas seguintes datas: 

 

Quadro 2: Cronograma de visitas aos Centros de Acolhida 

DATA CA PERÍODO DE VISITA 

19/07/2017 Penha Manhã – 10h-12h 

11/08/2017 Bela Vista Noite – 18h-21h 

14/08/2017 Bela Vista Noite – 18h-19:30h 

Menos de 1 
mês
6%

De 1 a 6 
meses
44%

De 6 meses 
a 1 ano

12%

Mais de 1 
ano
38%
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15/08/2017 Pari Tarde – 15h-18h 

08/09/2017 Pari Manhã – 10h-12:30h 

18/09/2017 Gilza Peloso Tarde – 14h-17h 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Como é de se esperar, o cotidiano de um centro de acolhida é bastante 

ativo e diverso, e permite percepções acerca do funcionamento de seus serviços, da 

dinâmica de vida dos seus usuários e da relação equipe-usuário.  

Neste sentido, foram elaborados relatos de observação, a serem 

explorados no contexto da análise individualizada dos CAs, destacando as 

impressões causadas na pesquisadora desde o momento de chegada ao momento 

de saída de cada uma das instituições, permitindo vislumbrar a dinâmica de seus 

atores. 

O contato com o CA Bela Vista foi estabelecido com a Diretora, de forma 

direta. Foi necessário o envio de documentação informando do que se tratava a 

pesquisa e termo de responsabilidade da pesquisadora. Após cerca de vinte dias de 

aguardo, em contatos através de e-mail, foi agendada a primeira visita ao local, a fim 

de organizar o andamento da pesquisa, com a própria Diretora. Ao todo, foram 

realizadas três visitas ao local: no dia 07 de agosto pela manhã; no dia 11 de agosto 

no período da noite; no dia 14 de agosto novamente à noite. 

O contato com o CA Pari ocorreu com intermediação da CPMig, 

diretamente com a Diretora, que se colocou imediatamente à disposição. Ao todo, 

foram realizadas duas visitas ao local: no dia 15 de agosto pela tarde e no dia 08 de 

setembro pela manhã. 

O contato com o CA Gilza Peloso também ocorreu com intermediação da 

CPMig, diretamente com a Diretora. Diversas visitas foram agendadas e 

desmarcadas até a data de 18/09/2017, havendo grande dificuldade de 

comunicação. 

Por fim, o contato com o CA Penha foi realizado de forma direta, com 

grande facilidade de agendamento com a Diretora. Foi realizada única visita na data 

de 19/07/2017 pela manhã, estando sua equipe disponível para a realização de 

entrevistas. 
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3 CONTEXTUALIZANDO O MIGRANTE 

 

 

Embora o presente trabalho tenha foco na implementação de políticas 

públicas, faz-se mister compreender, em essência, o conceito de migrante, vez que 

este se trata do usuário direto dos CAs e destinatário final das ações da 

administração pública municipal e sua política para migrantes. 

O migrante, porém, não se define unicamente em termos de legislação 

nacional, sendo alvo de proteção em todo o mundo, pelo que se faz necessário 

analisar o conceito que orienta as discussões de forma global, regional, nacional e 

municipal. 

 

 

3.1 Quem é o migrante 

 

 

Conquanto o tema das migrações seja afeito à própria história humana, 

sua importância tem crescido no cenário contemporâneo, em virtude da 

complexidade que o fenômeno migratório adquiriu nas últimas décadas.  

A migração é definida de forma ampla como o processo de mobilidade 

humana, englobando todo e qualquer movimento territorial efetivado por uma 

pessoa, para permanecer de forma permanente ou temporária no local de chegada, 

com a possível consequência de seu estabelecimento neste local (KUGELMANN, 

2017). Nesse sentido, cabe destacar a intenção de permanência do migrante, o que 

o distingue do turista (visitante sem intenção de permanência), por exemplo. 

O migrante, por sua vez, segundo a Organização Internacional para as 

Migrações (OIM), é qualquer pessoa que se desloca ou se move através de uma 

fronteira internacional ou dentro de um Estado, deixando o seu local de residência 

habitual, independentemente (1) do status legal da pessoa; (2) do movimento ser 
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voluntário ou involuntário; (3) das causas do movimento; ou (4) de qual é a duração 

da estadia no local de destino15.  

Em termos nacionais, a migração representa o movimento populacional 

interno de uma região para outra. Em termos internacionais, manifesta-se como dois 

lados de uma mesma moeda: emigração (partida de um Estado com vistas à fixação 

em outro) ou imigração (chegada a outro Estado onde se é não-nacional a fim de se 

fixar).  

As migrações internacionais definem-se, portanto, como processos de 

mobilidade que envolvem a transposição de fronteiras nacionais - entre um país de 

origem e um outro país -, com intenção de permanência, gerando efeitos de longa 

duração e independentemente de ocorrer em termos legais ou ilegais.  

Logo, é emigrante, aquele que deixa o seu país de origem em direção a 

um outro país, representando alguém “que parte”; e imigrante aquele que se 

encontra em um território do qual não possui nacionalidade, representando alguém 

“que chega” (WEISSBRODT, 2017). 

A Organização Internacional para as Migrações (OIM) estima que 1 bilhão 

de pessoas no mundo sejam migrantes; das quais 740 milhões são migrantes 

internos e 244 milhões são migrantes internacionais, ou seja, encontram-se fora de 

seu país de nascimento (OIM, 2017, p. 04)16. Destes 244 milhões, 155 milhões 

seriam trabalhadores migrantes (que migram em busca de oportunidades de 

trabalho) e cerca de 50 milhões de migrantes indocumentados, “sans papiers” (termo 

utilizado para substituir a lógica de “migrantes ilegais”, ou seja, sem documentos de 

regularização de status migratório no país de destino)17.  

Para Wenden (2016, p. 03), a multiplicação de migrantes indocumentados 

é uma tendência atual, formando uma categoria dispersa por todo o mundo. 

Destacam-se por se encontrarem em situações que denomina “nem...nem”: nem em 

                                                             
15 Cf. ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL PARA AS MIGRAÇÕES. Key Migration Terms. 201?. 
Disponível em: <https://www.iom.int/key-migration-terms#Migrant>. Acesso em: 05 maio 2017. 
16 Não há, no relatório, informação sobre a inclusão, dentre esses números, das quantidades de 
pessoas deslocadas forçadamente (refugiados, apátridas, solicitantes de refúgio e IDPs). Por esta 
razão, os números, neste trabalho, encontram-se apresentados de forma apartada. 
17 Reflexão interessante sobre o tema elaborada por Tom Head, que afirma que o termo “migrante 
ilegal” é desumanizante e inespecífico. O uso do termo “migrante indocumentado” determina de forma 
clara qual a ilegalidade cometida pela pessoa. Disponível em: <https://www.thoughtco.com/illegal-
immigrants-or-undocumented-immigrants-721479>. Acesso em: 10 out. 2017. 
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condições de obter a regularidade à luz dos critérios legais, nem passíveis de 

expulsão, pois em necessidade de proteção internacional. Por estas razões, tendem 

a permanecer em uma situação de limbo jurídico que favorece vulnerabilidades 

(exploração, inacessibilidade a direitos e serviços públicos, por exemplo). 

O fenômeno migratório pode ocorrer por diversas motivações (de 

econômicas a bélicas e climáticas) e em diversos contextos. Segundo Wenden 

(2016, p. 01), a globalização18 manifestada nos últimos trinta anos19 tem tornado as 

migrações um fenômeno mundial, de crescimento exponencial e que tende a 

continuar, vez que os fatores de mobilidade são estruturais e não há previsão de seu 

desaparecimento (como urbanização e metropolização, pressão demográfica, 

desemprego, informação e outros).  

O fenômeno globalizante, por sua natureza, aproxima distâncias e facilita 

a penetração das fronteiras, trazendo grandes repercussões aos movimentos 

migratórios e de refúgio ao redor do mundo, afetando quase todas as regiões e 

levando à regionalização, que se torna predominante na lógica dos fluxos (WENDEN, 

2016, p. 02). As Américas não fogem desta lógica, muito menos o cenário brasileiro: 

Isso vale para o continente americano, cujos fluxos migratórios destinam-se 
essencialmente rumo aos Estados Unidos (cerca de 43 milhões de pessoas 
nascidas no exterior) provém da América Latina e do Caribe, e, na América 
do Sul, os países de acolhida (Argentina, Brasil, Chile e Venezuela) recebem 
sobretudo migrantes originários dos países vizinhos, em especial andinos e 
centro-americanos (Bolívia, Colômbia, El Salvador, Equador, Honduras e 
Peru). (WENDEN, 2016, p. 02). 

 

Atualmente, destaca-se o crescimento das migrações denominadas “Sul-

Sul”, que ocorrem entre países em desenvolvimento, que, pela primeira vez, no ano 

de 2014, ultrapassaram as migrações “Sul-Norte” (entre países em desenvolvimento 

e países desenvolvidos). Neste ano, representaram 37% do total de migrantes 

internacionais e um quantitativo de 90.2 milhões de pessoas (OIM, 2017, p. 07). 

Faz-se necessário elaborar considerações acerca do conceito de “Sul” 

utilizado para definição das migrações Sul-Sul. Diversos critérios são empregados 

                                                             
18 Processo multifacetado da expansão da atividade humana por todo o globo (MÉGRET, 2015).  
19 A globalização não é um fenômeno exclusivo do Pós-Guerra Fria, ou seja, últimos 30 anos, embora 
este seja seu período mais notável. Efetivamente, em outras épocas da humanidade é possível 
verificar o fenômeno globalizante, como a expansão do período das navegações e até o colonialismo 
do séc. XIX (MÉGRET, 2015). O destaque dado pela Autora à globalização contemporânea refere-se 
à sua peculiaridade na mundialização das migrações. 
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para definir o que seriam países em desenvolvimento (BAKEWELL, 2009, p. 02-03). 

Para a ONU20, por exemplo, as cinco regiões em desenvolvimento consistem na 

África; Américas (excluindo-se EUA e Canadá); Caribe; Ásia (excluindo-se o Japão); 

e Oceania (excluindo-se Austrália e Nova Zelândia). Para o Banco Mundial, países 

de baixa e média renda são designados como em desenvolvimento, excluindo, por 

exemplo, países do Golfo Pérsico, classificados como em desenvolvimento pelo 

critério da ONU. Já o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD)21, embora consista em agência da ONU, utiliza como critério o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH), classificando como países em desenvolvimento 

aqueles que possuem IDH abaixo de 0.9. 

Outra reflexão relevante acerca das migrações na atualidade refere-se 

aos deslocamentos involuntários. No ano de 2016 houve um número recorde de 

pessoas forçadamente deslocadas, ou seja, pessoas que se moveram 

territorialmente (nacional ou internacionalmente) por força de perseguição, conflito, 

violência generalizada ou violações de direitos humanos (ACNUR, 2017, p. 02). 

Segundo informações do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados 

(ACNUR, 2017, p. 02), 65,3 milhões de pessoas foram forçadas a migrar ao redor do 

mundo. Destas, 21,3 milhões são refugiadas, 40,8 milhões são pessoas deslocadas 

internamente (IDPs) e 3,2 milhões são solicitantes de refúgio.  

Cabe ressaltar que, embora o ACNUR faça as estatísticas das pessoas 

deslocadas forçadamente de forma geral, o conceito de refugiado é mais restrito. 

Refugiados são pessoas assim definidas pela Convenção sobre o Estatuto do 

Refugiado (1951) e o Protocolo relativo ao Estatuto dos Refugiados (1967), as quais, 

por temor de perseguição por questões de raça, religião, pertencimento a grupo 

social, nacionalidade ou opiniões políticas encontram-se fora de seu país de origem 

e não podem, ou não querem (pelo temor), valer-se de sua proteção22. Podem ter o 

                                                             
20 Informação disponível em: <https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/>. Acesso em: 10 ago. 
2017 
21 Informação disponível em: <http://hdr.undp.org/en/content/developing-regions>. Acesso em 10 ago. 
2017 
22 O conceito de proteção presumido na definição de refugiado é referente à proteção diplomática 
conferida por um Estado aos seus nacionais. Consiste em direito (que pode ser exercido por um 
Estado contra um terceiro Estado que tenha causado dano a seu nacional) e também dever, de 
proteger seu nacional de quaisquer danos, garantindo-lhe um mínimo de direitos, como direitos 
fundamentais de segurança pessoal, liberdade individual e propriedade privada (ACCIOLY; 
NASCIMENTO E SILVA; CASELLA, 2012, p. 547-548). Segundo o ACNUR (2014, p. 21-22), a 
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status reconhecido por um país ou pelo ACNUR, em situações específicas, os 

denominados “refugiados por mandato”, obtendo, assim, proteção internacional nos 

termos do Estatuto. No caso brasileiro, a definição de refugiado é ampliada por 

adesão voluntária à Declaração de Cartagena (1984), reconhecendo as pessoas que 

tenham “fugido dos seus países porque a sua vida, segurança ou liberdade tenham 

sido ameaçadas pela violência generalizada, a agressão estrangeira, os conflitos 

internos, a violação maciça dos direitos humanos ou outras circunstâncias que 

tenham perturbado gravemente a ordem pública”. Esta definição foi incorporada à lei 

nacional sobre o refúgio, Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997. 

Destaca-se, por pertinência, o conceito de apátrida, definido pela 

Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas (1954), como “toda pessoa que não seja 

considerada por qualquer Estado, segundo sua legislação, como seu nacional”. 

Os IDPs, por sua vez – sigla decorrente do inglês “Internationally 

Displaced Persons”, livremente traduzido para pessoas deslocadas internamente -  

são conceituados como pessoas forçadas/obrigadas a fugir ou deixar suas casas ou 

locais de residência habitual, sem cruzar fronteira internacionalmente reconhecida, 

em virtude de conflito armado, violência generalizada, violações de direitos humanos 

ou desastres naturais ou causados pelo homem, ou a fim de evitá-los (KALIN, 2017). 

Por fim, solicitantes de refúgio, do termo em inglês “asylum seekers”23 

consistem nas pessoas que solicitaram o reconhecimento do status de refugiado e 

aguardam a definição deste, valendo-se, se houver, da proteção complementar 

(dedicada aos casos de indefinição do status migratório, genericamente)24.  

Todos estes perfis migratórios são presentes na atual conjuntura, 

especialmente nos fluxos Sul-Sul. A comunidade internacional vem se referindo a 

esses fluxos como mistos, por serem compostos tanto por pessoas com 
                                                                                                                                                                                              

avaliação dessa impossibilidade de se valer da proteção do seu país de origem é realizada com base 
em circunstâncias alheias à vontade da pessoa, seja por questões relacionadas à situação do Estado 
(como guerra) ou pela recusa no oferecimento da proteção (como recusa na emissão de passaporte 
ou permissão de entrada).  
23 Em português, a tradução ocorre de forma não-literal em virtude da existência do instituto do asilo. 
O asilo consiste em um costume regional da América Latina, pelo qual é concedido o asilo territorial 
por questões de perseguição política. Não é regulado por nenhum documento internacional e sua 
concessão é realizada com base em discricionariedade do Executivo nacional, também não trazendo 
nenhum direito ou proteção além do abrigo territorial.  
24 Não há definição exata, na legislação internacional, do que consiste em proteção complementar. 
Existe um esforço atual do ACNUR e da OIM para a definição dos standards mínimos dedicados a 
esta população, mas ainda há grandes variações de país para país.  
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necessidade de proteção internacional (que não podem se valer da proteção de seu 

Estado de origem, como refugiados e apátridas) como por migrantes de natureza 

econômica.  

Segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM), as 

principais características dos fluxos migratórios mistos são sua natureza irregular e a 

multiplicidade de fatores que impulsionam esses movimentos, bem como as 

necessidades diferenciadas e os diversos perfis das pessoas envolvidas. Assim, são 

definidos como movimento de população complexa, que inclui refugiados, 

solicitantes de refúgio, migrantes econômicos e outros migrantes, menores não 

acompanhados, migrantes ambientais, náufragos, vítimas do tráfico e outros (OIM, 

2008, p. 01).  

 

 

3.1.1 No mundo 

 

 

A proteção internacional dos migrantes é mais recente que aquela 

destinada aos refugiados (cujas primeiras iniciativas encontram-se ainda na sede da 

Liga das Nações)25. É em 1951 que se edita a Convenção sobre o Estatuto do 

Refugiado, paralela à criação do ACNUR. 

A proteção dos migrantes não constou de pauta formal da ONU por muito 

tempo, sendo esta realizada de forma incidental, através de relatorias, resoluções e 

formulação de princípios e orientações, especialmente aqueles vinculados aos 

processos de direitos humanos presentes na organização26. Até o presente 

momento não existe uma convenção internacional dedicada ao tema migratório de 

forma universal, mas apenas uma relativa a trabalhadores migrantes27. 

Entretanto, o tema foi amplamente discutido no âmbito de Organizações 

Internacionais, especialmente de caráter regional (a exemplo da organização dos 
                                                             
25 Cf. JAEGER, Gilbert. On the history of international protection of refugees. In International 
Review of the Red Cross, Setembro, Vol. 83, n. 843, p. 727-737, 2001. Disponível em: 
<https://www.icrc.org/ara/assets/files/other/727_738_jaeger.pdf>. Acesso em 06 jul. 2017. 
26 Como Revisão Periódica Universal e mecanismos de solução de controvérsias. 
27 Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e 
dos Membros das suas Famílias Adoptada pela Resolução 45/158, de 18 de Dezembro de 1990, da 
Assembleia-Geral (entrada em vigor a 1 de Julho de 2003).  
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Estados Americanos – OEA28 e a União Africana29) e temático (a exemplo da 

Organização Internacional do Trabalho – OIT30).  

Segundo BRUCE (2014), as migrações encontram-se na agenda global 

há algum tempo, remontando à Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente e o Desenvolvimento, conhecida como Eco-92, ocorrida no Rio de Janeiro. 

Em 1995, destaca o autor, a Conferência do Cairo sobre População e 

Desenvolvimento também pauta a temática migratória. Entretanto, mesmo vinte 

anos depois, ainda se discute amplamente se há, de fato, uma agenda global das 

migrações, mesmo diante da globalização das migrações. 

É apenas em 2016, através da Declaração de Nova Iorque para 

Refugiados e Migrantes (2016) que se fixa a incorporação da OIM ao sistema ONU e 

a formalização de uma agência especializada para o tema migratório. 

Simultaneamente, discute-se a inserção de temas migratórios na agenda dos 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, conjunto de metas voltadas para o fim 

da pobreza, à proteção do planeta e à garantia de prosperidade a todos até o ano de 

203031. 

O contexto latino-americano desponta por algumas particularidades no 

cenário mundial, tanto pela atuação das Organizações Internacionais de natureza 

regional, como pelos fluxos intensos continentais, alguns de caráter histórico. 

Podemos destacar os fluxos oriundos da América Central, motivados pela violência 

generalizada de gangues, especialmente em El Salvador, Honduras e Guatemala, a 

partir das décadas de 70 e 80, bem como o fluxo de mexicanos em direção aos 

Estados Unidos e Canadá. Relevante também é o fluxo impulsionado pelo conflito 

interno colombiano, especialmente nas décadas de 80 e 90, bem como os atuais 

                                                             
28 Explorada em tópico a seguir, podendo-se mencionar desde já a existência de normas de proteção 
de migrantes na Convenção Americana sobre Direitos Humanos (1969), a atuação da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos através de Opiniões Consultivas e de sua jurisprudência, ampla 
discussão de temas migratórios no âmbito do mecanismo da Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos e mesmo a existência de Relatoria Especial sobre o tema, inserida nesta comissão. 
29 O Estatuto da própria União Africana traz normas de proteção dos migrantes, além de dois 
documentos temáticos regionais: African Common Position on Migration and Development e o 
Migration Policy Framework for Africa, adotados pelo Conselho Executivo da União Africana em 2006 
(ACHIUME, 2015). 
30  Podem ser sinalizadas as Convenções nº 97 e 143, bem com a fixação dos “International Labour 
Standards” pela organização. Mais informações ver http://www.ilo.org/global/topics/labour-
migration/standards/lang--en/index.htm. 
31 Informação disponível em: <http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-
goals/>. Acesso em 10 jul. 2017. 
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fluxos envolvendo o Haiti (pós-terremoto de 2010, em direção ao Brasil, Chile e 

República Dominicana, principalmente) e Venezuela, este de maior expressão a 

partir de 2016. Por estas razões, a temática migratória é bastante presente nas 

discussões de política interna e externa na região, conforme se demonstrará a 

seguir. 

A Organização dos Estados Americanos (OEA)32 tem papel fundamental 

na promoção dos direitos dos migrantes e refugiados através de suas organizações. 

A Convenção Americana sobre Direitos Humanos (1969) traz, em seu art. 22(7) a 

consagração do direito de solicitar asilo territorial; no 22(8) o princípio do non-

refoulement33 e no 22(9) a proibição de expulsão em massa. O Sistema 

Interamericano de Proteção de Direitos Humanos, sob sua supervisão, conta com 

ampla atuação sobre a questão migrante, especialmente na definição de standards 

no tratamento desta população34. 

O MERCOSUL35, por sua vez, tem avançado significativamente na 

temática migratória, sendo a discussão sobre migrações ampla desde a sua 

fundação, vez que um dos objetivos iniciais do bloco era também formar um espaço 

de livre migração e residência. Desde 2003 existe o Foro Especializado Migratório 

(FEM)36, configurando-se como “um espaço [...] que possui entre suas funções o 

                                                             
32 A Organização dos Estados Americanos (OEA) foi fundada em 1948, sendo fundada por 21 
Estados-membros:  Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, El 
Salvador, Estados Unidos da América, Guatemala, Haiti, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, 
Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai e Venezuela, e totalizando, hoje, 35 membros, após 
a adesão de Barbados, Trinidad e Tobago (1967), Jamaica (1969), Grenada (1975), Suriname (1977), 
Dominica (Commonwealth da), Santa Lúcia (1979), Antígua e Barbuda, São Vicente e Granadinas 
(1981), Bahamas (Commonwealth das) (1982), St. Kitts e Nevis (1984), Canadá (1990), Belize, 
Guiana (1991).  Ver: http://www.oas.org/pt/sobre/estados_membros.asp. 
33 Princípio pelo qual é proibida a deportação/expulsão/devolução de migrantes a territórios de origem 
que ofereçam risco à sua vida ou integridade física. 
34 No âmbito dos tribunais internacionais, as Opiniões Consultivas da Corte Interamericana de 
Direitos Humanos (Corte IDH) também exercem papel relevante na proteção de direitos de migrantes 
e refugiados no continente, estabelecendo standards de tratamento a estas populações. O Sistema 
Interamericano de Direitos Humanos atualmente conta com duas Opiniões Consultivas específicas 
sobre o tema da migração: OC-18/03 (relativa a migrantes indocumentados) e OC-21/14 (relativa a 
direitos de crianças migrantes), bem como vasta jurisprudência sobre direitos de migrantes e 
refugiados. Destacamos, aqui, pela pertinência temática, a fixação da obrigação estatal em formular 
políticas migratórias à luz dos instrumentos internacionais de direitos humanos, amplamente discutida 
na OC-18/03, bem como nos casos Vélez Loor vs. Panamá e Personas dominicanas y haitianas 
expulsadas Vs. República Dominicana, bem como direitos relativos ao devido processo legal no 
procedimento de solicitação de refúgio, com o Caso Familia Pacheco Tineo vs. Chile. 
35 Atualmente, o Mercosul é formado por cinco membros plenos: Argentina, Brasil, Uruguai, Paraguai 
e Venezuela, que está suspensa do bloco a partir de dezembro de 2016; cinco países associados: 
Chile, Bolívia, Colômbia, Equador e Peru; e dois países observadores: Nova Zelândia e México. 
36 Criado na XIV RMI, de 21 de novembro de 2003, realizada na cidade de Montevidéu. 
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estudo do impacto das migrações na região e fora dela, a análise e o 

desenvolvimento de projetos de normas e/ou acordos em matéria migratória que 

vigorarão para os países do bloco”37. 

Já a União das Nações Sul-Americanas (UNASUL)38 também demonstra 

interesse em temas migratórios, estimulando a formação do que denomina de 

“identidade e cidadania sul-americana”, consolidada nas disposições gerais do 

Tratado Constitutivo da União de Nações Sul-Americanas (2008)39. O tema, 

entretanto, não avançou na pauta da Organização, permanecendo apenas como 

uma referência legislativa. 

 

 

3.1.2 No Brasil 

 

 

Os movimentos populacionais para o Brasil tiveram início no período 

colonial, com a chegada dos portugueses e tráfico de africanos para escravização 

(OLIVEIRA, 2015, p. 253). Na época do Reinado, e com a vinda da família real 

portuguesa para o Brasil, deu-se início àquilo que viria a ser entendido mais tarde 

como a primeira política migratória do país, de ideal civilizatório e com subsídios do 

governo (OLIVEIRA, 2015, p. 253). A partir de 1874, porém, a questão migratória 

assumiu uma configuração distinta, em virtude da transição do trabalho escravo para 

o livre, com foco em trazer trabalhadores estrangeiros para esses postos 

(OLIVEIRA, 2015, p. 254).  

O período entre 1874 e 1930 foi o de maior fluxo imigratório no Brasil 

(majoritariamente portugueses, italianos, espanhóis, alemães e japoneses – estes 

últimos já no início do século XX). Além da pressão populacional na Europa e da 
                                                             
37 Informações disponíveis em: 
<http://www.migraciones.gov.ar/foro_migratorio/portugues/index.html>. Acesso em: 04 abr 2017. 
38 Enquanto o MERCOSUL surge em 1991 com o objetivo de aproximar política e economicamente 
os países da região da Bacia do Rio da Prata (Argentina, Paraguai, Uruguai e Brasil), ampliando-se 
posteriormente para aceitar membros associados, a UNASUL já nasce em 2008 com a pretensão de 
união de todo o subcontinente Sul-Americano, composta pelos 12 países da região: Argentina, 
Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela. 
39 Conforme presente no parágrafo terceiro do preâmbulo do Tratado Constitutivo: “AFIRMANDO sua 
determinação de construir uma identidade e cidadania sul-americanas e desenvolver um espaço 
regional integrado no âmbito político, econômico, social, cultural, ambiental, energético e de 
infraestrutura, para contribuir para o fortalecimento da unidade da América Latina e Caribe”. 
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necessidade de força de trabalho livre, o projeto civilizatório racista de 

“branqueamento” da população brasileira também contribuiu para a chegada 

massiva de europeus (OLIVEIRA, 2015, p. 256).  

No governo Vargas, a política migratória continuou sendo orientada pela 

ideia do aperfeiçoamento eugênico e do progresso nacional e as normas refletiam 

essa tendência. A partir da década de 1930 diminuíram as migrações para o Brasil e 

para outros países sul-americanos em desenvolvimento, tendo havido uma mudança 

de destino dos fluxos, que passaram a se direcionar especialmente aos EUA e à 

Europa. O Brasil manteve-se quase cinco décadas sem que as migrações 

internacionais tivessem grande importância na realidade demográfica nacional 

(OLIVEIRA, 2015, p. 258).  

Nos anos 1980, já sob o regime autoritário, foi instituído o Estatuto do 

Estrangeiro, por meio da Lei nº 6.815/80, calcado na segurança nacional em 

detrimento de uma abordagem migratória de direitos humanos.  

A Lei 6.815/80, vigente até novembro de 2017, regulamenta a migração 

no Brasil em um ponto de vista extremamente burocrático. O ingresso em território 

nacional somente é permitido com o porte de documento de identificação válido (em 

caso de passaporte, com validade de seis meses) e visto correspondente à hipótese 

legal aplicável (seja este de trânsito, de turista, permanente ou outros). Ainda que 

porte o documento e o visto correspondente, a sua admissão em território nacional é 

ato discricionário, de soberania nacional, e é efetivado mediante a atuação da 

autoridade de fronteira, no caso, a Polícia Federal. Considerando-se 

especificamente a condição dos migrantes que chegam ao Brasil, grande parte não 

possui recursos para solicitação de visto, bem como muitas vezes não possui 

documentação pessoal, problema mais grave quando se trata de refugiados e 

apátridas, bem como de pessoas que chegam em busca de acolhida humanitária. 

Ademais, o Estatuto do Estrangeiro traz diversas vedações a direitos de natureza 

política, expressamente constantes do art. 107. Além destes pontos, a referida 

legislação impedia a regularização migratória, que se dava eventualmente através 

de Leis de Anistia sancionadas pelo governo federal. 

Somente nos anos 2000 a questão migratória voltou a ganhar importância 

na agenda política do país. Na onda migratória mais recente, chegaram ao Brasil os 

grandes fluxos de haitianos, além de senegaleses, bolivianos, congoleses e 
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bengalis, entre outros povos africanos e latinos, buscando também melhores 

condições de vida, na esteira do crescimento das migrações Sul-Sul, e em um 

contexto de fluxo misto40 (OIM, 2008, p. 01).  

O fluxo dos haitianos em direção ao Brasil foi bastante destacado dentre 

os acima enumerados. A partir do terremoto ocorrido no Haiti em 2010, grande 

quantidade de haitianos passa a se dirigir ao Brasil em virtude (i) do imaginário 

acerca das possibilidades de emprego suscitado pela emergência do país como 

potência econômica e (ii) pela ação das tropas brasileiras na Missão das Nações 

Unidas para Estabilização do Haiti (MINUSTAH) (INSTITUTO DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS EM DIREITOS HUMANOS DO MERCOSUL & ORGANIZAÇÃO 

INTERNACIONAL PARA AS MIGRAÇÕES, 2017, p. 50). Diversas rotas terrestres 

passando por países diversos, da República Dominicana ao Panamá e Peru, 

passam a se destinar ao Brasil, culminando, ao final de 2011, em uma crise 

migratória pela grande afluência de haitianos nas regiões de fronteira, especialmente 

Brasileia (no Acre) e Tabatinga (no Amazonas) (IPPDH; OIM, 2017, p. 34).  

As migrações haitianas para o Brasil se intensificaram a partir de 2012, 

impulsionando a edição da Resolução nº 97/2012 do CNIg41, a qual permitiu a 

concessão de visto humanitário aos nacionais do Haiti. Até mesmo o Ministério 

Público e o Judiciário se envolveram na questão: o Ministério Público do Trabalho 

(MPT) ingressou com a Ação Civil Pública n. 0000384-81.2015.5.14.0402, afirmando 

que cabia à União a assunção da gestão financeira e institucional dos abrigos 

sociais de uso dos haitianos no estado do Acre, bem como o transporte destes a Rio 

Branco e outros estados do Brasil, pedidos que foram concedidos em sede de 

liminar42. 

Essa chegada massiva de pessoas nas regiões fronteiriças do Norte do 

país evidenciou ausência de instrumentos normativos de proteção e políticas de 

                                                             
40 Conforme definido no tópico anterior, refere-se aos fluxos migratórios com presença de diversos 
perfis de migrantes, tanto econômicos, quando deslocados forçados e pessoas com necessidade de 
proteção internacional (refugiados, apátridas etc.) (OIM, 2008, p. 01). 
41 Íntegra disponível em: <http://www.veritae.com.br/lex-5110BF3C-850E57F3B739/2882_149_13-01-
12_trabalho.pdf>. Acesso em 05 jun 2017. 
42 Decisão em sede de liminar é aquela que, por urgência, antecipa os efeitos da decisão judicial. 
Mais informações em http://www.trt14.jus.br/news_b/-/asset_publisher/PF4r/content/acre%3A-uniao-
devera-assumir-gestao-financeira-e-institucional-dos-migrantes-haitianos-decide-justica-do-trabalho>. 
Íntegra da decisão disponível em: <http://s.conjur.com.br/dl/uniao-assumir-gestao-financeira.pdf>. 
Acesso em 06 jun 2017.  
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atendimento a estas pessoas no contexto migratório (IPPDH; OIM, 2017, p. 36). A 

via utilizada pelos migrantes para regularização era a solicitação de refúgio, vez que 

as resoluções emitidas pelo Conselho Nacional de Imigração (CNIg) estabeleciam 

limite de concessões de vistos em quantidade insuficiente para o fluxo constante e 

crescente de haitianos, que continuou aumentando nos anos seguintes, até 2016, 

contabilizando 67.226 haitianos em situação regular no território brasileiro (IPPDH; 

OIM, 2017, p. 42). 

Neste cenário, o tema ganhou espaço na agenda especialmente em 

função das graves violações de direitos humanos decorrentes do tratamento dado à 

imigração haitiana, que segundo Oliveira (2015, p. 277), “revelou a fragilidade, a 

inadequação e o despreparo das nossas políticas migratórias”, movimentando a 

opinião pública, a academia e exigindo medidas governamentais. Segundo a 

Conectas Direitos Humanos, o atendimento ao fluxo de chegada de haitianos 

ocorreu de forma “improvisada e pouco estruturada do ponto de vista jurídico e 

operacional, levando a flagrantes violações aos direitos dos imigrantes”43. O caso 

chegou a ser levado, através de solicitação da Conectas e da Missão Paz, à OEA, 

através da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), que promoveu, 

em 2013, audiência temática regional sobre a situação dos direitos humanos dos 

imigrantes haitianos, denunciando condições de superlotação e insalubridade dos 

abrigos fronteiriços44. 

Tanto Alex Vargem (entrevista em 26 de julho de 2017) como Paulo Illes 

(entrevista em 05 de julho de 2017), durante suas entrevistas, sinalizaram a questão 

haitiana como chave no desenvolvimento de políticas públicas para as migrações no 

Brasil.  

Para agravar o cenário, no Brasil, país cuja sociedade foi formada com 

influência histórica de grandes fluxos migratórios, os dados sobre residência de 

estrangeiros encontram-se desatualizados e, essencialmente, subnotificados, 

havendo grandes desencontros de informações entre os diferentes instrumentos, 

dificultando o mapeamento de necessidades em termos de garantia de direitos às 

diversas populações migrantes aqui existentes.  

                                                             
43 Relatório disponível em: <http://relatorio-conectas.org/2013/relatorio/crise-invisivel-o-caso-dos-
migrantes-haitianos-no-brasil/>. Acesso em 10 jun 2017.  
44 Íntegra pode ser assistida em https://www.youtube.com/watch?v=4leVpUHDvrQ. 
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Como exemplo, o último censo populacional ocorreu em 2010. Segundo 

os dados deste recenseamento (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2010), havia, em 2010, 431.319 estrangeiros residentes no território 

nacional. Entretanto, em dado de meados de 2015, a Polícia Federal, entidade 

responsável pelo controle fronteiriço, estimou em 1.847.274 os imigrantes regulares 

presentes no país45. Em referência ao mesmo ano, segundo a OIM, estimava-se a 

existência de 713.568 imigrantes no Brasil, representando 0,34% da população total 

do país46. 

Estes números não abarcam as migrações indocumentadas, das quais 

não há estimativa recente e cujos números são em geral desencontrados. Como 

exemplo, em 2008, dados do Serviço Pastoral de Migrantes, vinculado à 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), informavam que haveria 600 mil 

imigrantes indocumentados no Brasil47.  

No que se refere a refugiados, dados oficiais do Ministério da Justiça, 

divulgados em junho de 2017 (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA/SECRETARIA NACIONAL 

DE JUSTIÇA, 2017), apontam 9.552 refugiados reconhecidos conforme a legislação 

brasileira e, ainda, mais de 35 mil solicitantes de refúgio, em dados divulgados em 

pelo Comitê Nacional para Refugiados (CONARE) em maio de 2016 (MJ/SNJ, 

2016). 

 

 

3.1.3 No Município de São Paulo 

 

 

O Município de São Paulo historicamente ocupa lugar de destaque nas 

migrações no Brasil, tanto em âmbito nacional quanto internacional. Atualmente, São 

Paulo concentra cerca de 32% dos migrantes internacionais registrados no Brasil 

                                                             
45 Cf. ARANTES, José Tadeu. O panorama da imigração no Brasil. Revista Exame, 07 de julho de 
2015. Disponível em: <http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/o-panorama-da-imigracao-no-brasil. 
Acesso em 10 ago 2017. 
46 Cf. ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL PARA AS MIGRAÇÕES. Global migration flows. “Inward 
migration do Brazil”. Disponível em: <https://www.iom.int/world-migration>. Acesso  
47 Cf. BBC BRASIL. Brasil tem 600 mil imigrantes ilegais, diz entidade. 27 de março de 2008. 
Disponível em: <http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL365307-5598,00-
BRASIL+TEM+MIL+IMIGRANTES+ILEGAIS +DIZ+ENTIDADE.html>. Acesso em 10 ago. 2017. 
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(IPPDH, 2016, p. 187)48, caracterizando-se como principal destino das migrações 

internacionais no território nacional. Essa característica remonta ainda ao início dos 

fluxos internacionais em direção ao Brasil, no séc. XIX. 

Beiguelman (1968, p. 99) afirma que desde a década de 1840 já se 

verificam esforços de introdução de imigrantes em São Paulo, como portugueses, 

alemães e suíços. Inicialmente, a participação governamental era exclusivamente 

através de auxílio às passagens. Entretanto, questões relacionadas à forma de 

trabalho dos imigrantes nas lavouras não tornavam sua mão-de-obra competitiva 

com a mão-de-obra escrava. 

Para Gonçalves (2013, p. 285), a extensão das migrações internacionais 

para São Paulo ocorre pela expansão da lavoura de café e sua necessidade de mão 

de obra após a abolição da escravatura, da década de 1880 em diante. O processo 

de recrutamento de mão de obra torna-se capitaneado pelo estado, chamado a 

“promover, endereçar e organizar a imigração, tornando-se fiador, em relação aos 

proprietários de terras, do abastecimento constante de braços para a plantação”, e 

se consolida através de diversas leis provinciais, como a n° 36, de 21 de fevereiro de 

1881, e a nº 28, de 29 de março de 1884. A imigração, portanto, passa a ser 

subvencionada e sob a tutela do estado (GONÇALVES, 2013, p. 285-294). 

A recepção dos imigrantes no Município ocorre inicialmente de forma 

dispersa, com concentrações no Bom Retiro e Pari. Somente em 1885, com a Lei 

Provincial nº 56, de 26 de março, autoriza-se a inauguração de uma hospedaria de 

imigrantes, que virá a ser concretizada na estrutura na região do Brás/Mooca a partir 

de 1887, ainda em processo de construção, com a conclusão da obra em 1888 

(GONÇALVES, 2013, p. 293).  

A Hospedaria de Imigrantes foi projetada para abrigar três mil pessoas, 

chegando a abrigar até dez mil em alguns momentos, e era interligada diretamente 

com o porto de Santos através de estradas de ferro. Em seu interior, os migrantes 

                                                             
48 Em termos de dados nacionais, a pesquisa realizada com base no Censo Populacional de 2010 
apenas refere-se à Região Metropolitana de São Paulo, e não ao Município, com território e 
população consequentemente ampliados, pelo que não é possível usá-la como base de comparação. 
Com base nos dados colhidos no referido censo, cerca de 45% dos habitantes em idade adulta da 
Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) eram originários de outros estados ou países, 
consistindo na região que atrai com maior intensidade pessoas de todas as regiões brasileiras, bem 
como estrangeiros (IPEA, 2011).  
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permaneciam sem qualquer contato com o mundo exterior, saindo apenas para o 

trabalho nas lavouras de café (GONÇALVES, 2013, p. 297). Nesse período, foram 

recebidas especialmente famílias agricultoras de origem italiana e alemã. Segundo 

Baeninger (2012, p. 19), entre 1890 e 1899 teriam entrado no Brasil, especialmente 

através de São Paulo e Rio de Janeiro, cerca de um milhão de imigrantes. 

Entre 1904 e 1930 intensifica-se a chegada de portugueses e espanhóis e 

surgem os fluxos de japoneses, poloneses, judeus, russos, romenos (BAENINGER, 

2012, p. 19) e sírio-libaneses (KHOURI, 2013, p. 33). Em um terceiro momento, 

vinculado aos períodos pré e pós II Guerra Mundial, entraram mais de um milhão de 

imigrantes entre 1930-1959 no Brasil, em sua maioria portugueses (389 mil 

imigrantes no período) e japoneses, que alcançaram quase 100 mil imigrantes ainda 

na década 1930 (BAENINGER, 2012, p. 24). O período pós-Guerra é marcado pela 

diversificação de nacionalidades, com a recepção de gregos e poloneses, por 

exemplo (BAENINGER, 2012, p. 25) sendo o período prévio ao crescimento das 

migrações internas nacionais de caráter rural-urbano, que assumem o protagonismo 

nas décadas seguintes, impulsionadas pela urbanização. 

Segundo Baeninger (2005, p. 84-85), acerca dos fluxos nacionais, São 

Paulo historicamente se constituiu como o maior pólo de recepção de migração em 

território nacional, desde o início dos grandes movimentos internos decorrentes do 

êxodo rural e urbanização, assim permanecendo até a atualidade.  

Brito e Souza (2005) salientam que o processo de urbanização é um 

fenômeno estrutural relativamente recente na história da sociedade brasileira, tendo 

como período de auge as décadas de 1950 a 1970, responsável por consolidar as 

metrópoles como locus da atividade econômica no país. Afirma ainda o autor que as 

altas taxas de crescimento da população urbana a partir da década de 1960 

decorrem diretamente do intenso fluxo migratório entre as áreas rurais e urbanas, 

estimando-se cerca de 43 milhões de pessoas realizando este movimento até a 

década de 1980. A partir da década de 1980, todavia, crescem as migrações 

intrametropolitanas, com evasão da população das capitais para as periferias 

metropolitanas, assumindo papel de destaque e superando as migrações de outras 

regiões (BRITO, 2000, p. 228-229). As migrações com origens no próprio estado 

também crescem, superando aquelas de origem interestadual (BRITO, 2000, p. 

230). Este fato também é observável quanto aos migrantes internacionais, que 
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passam a ocupar espaços em outros municípios da RMSP e do interior do estado de 

São Paulo49. 

Concomitantemente ao crescimento das migrações nacionais, conforme 

estudo realizado pelo Instituto de Políticas Públicas em Direitos Humanos do 

MERCOSUL (IPPDH), as migrações de caráter regional, ou seja, com origem na 

região geográfica da América do Sul, passaram a se intensificar a partir da década 

de 1970, ganhando visibilidade especialmente na década de 1990 (IPPDH, 2016, p. 

183).  Segundo dados da Polícia Federal de 2016, avaliados pelo Instituto, três das 

principais nacionalidades imigrantes no Brasil atualmente são sul-americanas: 

boliviana, argentina e uruguaia (IPPDH, 2016, p. 187).  

Em âmbito municipal, segundo os dados da Polícia Federal, em junho de 

2016 havia 385.120 imigrantes50. Nos termos da compilação realizada pelo 

Observatório de Turismo e Eventos da Cidade de São Paulo51, as principais 

nacionalidades presentes no município são a portuguesa, boliviana, japonesa, 

italiana e espanhola: 

 

Figura 1: Infográfico de comunidades estrangeiras vivendo em São Paulo 

 
Fonte: Adaptado de Observatório de Turismo e Eventos da Cidade de São Paulo (2016). 

                                                             
49 Vf http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/sp/2014-02-15/novos-imigrantes-ocupam-cidades-do-
interior-de-sao-paulo.html. Acesso em 07 jul 2017. 
50 Dados disponibilizados pela Coordenação de Políticas para Migrantes para a realização deste 
trabalho, obtidos através de Lei de Acesso à Informação. 
51 Compilado com base em dados de junho de 2015 da Polícia Federal e disponível em: 
<http://www.observatoriodoturismo.com.br/comunidades-estrangeiras-vivendo-em-sao-paulo/>. 
Acesso em 07 jul 2017. 



47 
 

Destaca-se, ainda, a grande presença de migrantes regionais no 

Município de São Paulo, que representam cerca de 30% do total de imigrantes: 

 

Figura 2: Proporção de migrantes regionais no Município de São Paulo 

 
Fonte: IPPDH, 2016, p. 23. 

 

Apesar de, como demonstrado, os números indicarem mais de trezentos 

mil migrantes no Município de São Paulo, muitos destes não se encontram em 

situação de vulnerabilidade social, não se configurando como potenciais usuários 

dos centros de acolhida. Conforme afirmado por Luciana Vazquez, algumas 

nacionalidades estruturam redes de apoio aos seus conterrâneos e acabam por não 

utilizar os Centros de Acolhida de forma recorrente: 

[...] se faz interessante pensar em por que que algumas comunidades, 
algumas nacionalidades chegam menos nos centros de acolhida, que 
muitas vezes são pessoas que têm, sim, uma rede de comunidade, que não 
é a rede dela, mas de alguma forma inserida em ambientes da 
nacionalidade (VAZQUEZ, Entrevista em 21 de agosto de 2017). 
 

Esta conclusão é complementada por Ebenézer Oliveira: 

[...] você tem dois aspectos aí: o elemento da nacionalidade e você tem 
perfis que [...] mesmo com o recorte de classes, mesmo pobres ou com 
pouca renda, o perfil de nacionalidade faz com que ela, de alguma maneira, 
seja acolhida pela sua comunidade. Se você pensar em comunidades 
orientais, você encontra alguns exemplos, (como) chineses e tal, que 
mesmo com o fluxo grande [..] são absorvidos pela sua comunidade por 
uma dinâmica muito própria. Então tem esse elemento que não passa pela 
questão da classe [...] 
[...] 
mas também tem o elemento de classe, sem dúvida, que você tem algumas 
nacionalidades também, que você vê que a migração é feita de uma 
maneira muito mais segura e que ela [...] não precisa do centro de acolhida. 
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Mesmo que ela não tenha uma rede local, ela tem recursos que a favorece 
pra que ela não precise desse tipo de necessidade.  
[...]  
Então você tem um elemento aí que a classe recorta e que coloca mais 
vulnerável aí pro centro de acolhida (OLIVEIRA, Entrevista em 21 de agosto 
de 2017). 
 

Por outro lado, estes números não incluem a realidade dos migrantes 

indocumentados, não contabilizados por estas estatísticas, e em situação de maior 

vulnerabilidade, vez que, sem documentos, sujeitam-se a situações de trabalho sem 

dignidade e/ou informal, não acessam serviços públicos básicos como saúde, 

educação e assistência social. 

 

 

3.2 Necessidades do migrante 

 

 

O presente tópico tem por finalidade, diante do cenário migratório 

apresentado na seção anterior, refletir sobre as necessidades que afligem o 

migrante no contexto mundial, nacional e municipal, utilizando, como base, 

pesquisas qualitativas e quantitativas elaboradas por múltiplos agentes. 

 

 

3.2.1 No mundo 

 

 

Documentos e orientações internacionais identificam necessidades dos 

migrantes, em diversos âmbitos. O conceito de migrante vulnerável ou migrante em 

situação de vulnerabilidade, todavia, ainda não possui definição internacionalmente 

reconhecida (OIM, 2016, p. 03).  

O relatório do Representante Especial do Secretariado Geral da ONU 

sobre Migrações52 traz, como recomendação número um, “desenvolver princípios 

                                                             
52 Íntegra disponível em: 
<http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/events/coordination/15/documents/Rep
ort%20of%20SRSG%20on%20Migration%20-%20A.71.728_ADVANCE.pdf>. Acesso em 10 out. 
2017. 
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globais orientadores sobre migrantes em situações de vulnerabilidade, inclusive 

crianças migrantes”. 

O Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos 

(ACNUDH), avançando sobre o tema da vulnerabilidade, destaca53 que os migrantes 

são mais vulneráveis em direitos humanos que cidadãos, pois cruzaram uma 

fronteira internacional e vivem em um Estado apenas em virtude da expressão de 

consentimento de suas autoridades. Por estas razões, costumam ser pouco 

familiarizados com idioma, leis e práticas, dificultando seu exercício de direitos, 

sendo-lhes negado, muitas vezes, o acesso à saúde, à moradia adequada e 

seguridade social. A situação se agrava quando analisado o quadro dos migrantes 

indocumentados, que evitam buscar os serviços por receio de identificação. 

Também são passíveis de discriminação, tratamento desigual e desigualdade de 

oportunidades. Garantir a proteção isonômica de direitos humanos de migrantes e 

cidadãos é uma forma de retificar o desequilíbrio entre cidadãos e migrantes na 

fruição destes direitos. 

O Global Migration Group, em seu Draft de “Princípios e Diretrizes, 

apoiados por orientação prática, sobre a proteção dos direitos humanos dos 

migrantes em situações vulneráveis dentro de movimentos grandes e/ou mistos”54 

traz uma ênfase particular na tentativa de suprir as lacunas de proteção dos direitos 

humanos experimentadas por migrantes em situações precárias. Dentre os 

princípios, destacamos a proteção de direitos humanos independente de status 

migratório, a não-discriminação, proteção contra violência, exploração e proteção à 

unidade familiar, trabalho decente, direito à educação e direito à informação.  

Ressalte-se que este documento traz uma preocupação também com 

perfis específicos migratórios, como crianças e mulheres, vez que possuem 

necessidades específicas. 

                                                             
53 Íntegra disponível em: 
<http://www2.ohchr.org/english/bodies/cmw/docs/HLMigration/MigrationDevelopmentHC%27spaper.p
df>. Acesso em 10 out. 2017. 
54 Cf. GLOBAL MIGRATION GROUP. Principles and Guidelines, supported by practical 
guidance, on the human rights protection of migrants in vulnerable situations within large 
and/or mixed movements – Draft. 201?. Disponível em: 
<http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/PrinciplesAndGuidelines.pdf>. Acesso em 10 out. 
2017. 
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O PNUD (2009, p. 04) identificou dificuldades de acesso dos migrantes 

aos serviços essenciais, notadamente de saúde e educação. Especialmente no 

contexto de países em desenvolvimento, a escassez de recursos afeta a 

disponibilização de serviços públicos a migrantes, constatando-se, ainda que a 

pobreza e a discriminação podem impedir o acesso aos serviços de base.  

No mesmo sentido, o relatório da OIM (2013) evidencia a vulnerabilidade 

dos migrantes quanto à realização de seus direitos básicos, estes ligados ao acesso 

aos serviços públicos essenciais, destacando dificuldades de alcançarem o bem-

estar.  

 

 

3.2.2 No Brasil 

 

 

A 1ª Conferência Nacional sobre Migrações e Refúgio (COMIGRAR) foi 

organizada como uma resposta às reivindicações constantes de migrantes e da 

sociedade civil à participação popular no processo de definição de prioridades de 

ação governamental. Foi promovida por iniciativa conjunta do Ministério da Justiça, 

do Ministério do Trabalho e do Ministério das Relações Exteriores, contando ainda 

com o apoio de agências da ONU: UNODC, ACNUR e PNUD e da OIM. 

Ocorrida de 30 de maio a 1 de junho de 2014, em São Paulo, contou com a 

participação de 556 delegados de 30 nacionalidades e 21 estados brasileiros. A fim 

de estruturar propostas e trazer ao âmbito nacional questões de cunho local, foram 

realizadas 202 conferências regionais preparatórias, que contaram com a 

participação de entidades e movimentos sociais (45%), comunidade acadêmica 

(16%), brasileiros no exterior (13%), governo (11%), estrangeiros no Brasil (5%) e 

outros (10%). Mais de 2,8 mil propostas foram elaboradas pelos 5,3 mil 

participantes. 

As propostas foram condensadas em torno de 15 eixos (MINISTÉRIO DA 

JUSTIÇA, 2014): 

 

1. Igualdade de direitos; 

2. Marco legal nacional e gestão pública para migrações e refúgio; 
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3. Marco legal e atuação pública internacional, e cooperação multilateral; 

4. Serviços locais; 

5. Capacitação de agentes públicos e da sociedade civil; 

6. Produção, gestão e acesso à informação; 

7. Procedimentos operacionais em programas e serviços públicos; 

8. Inclusão produtiva, empreendedorismo e qualificação para o mundo 

do trabalho; 

9. Saúde; 

10. Assistência Social; 

11. Educação; 

12. Violação de direitos, responsabilização, proteção e prevenção; 

13. Participação social e debate público; 

14. Cultura e interculturalidade; 

15. Brasileiros no exterior e retornados. 

 

Conforme mencionado na introdução deste trabalho, a questão da 

acolhida foi destacada já na etapa preparatória, sendo levada à etapa nacional 

através da Proposta-síntese nº 4.1, inserida no eixo “Serviços locais”, trazendo 

previsão específica sobre a disponibilização de abrigos: 

Habilitar equipamentos públicos como Centros de Referência de Assistência 
Social (CRAS), Centros de Referência Especializado (sic) de Assistência 
Social (CREAS), Postos de Saúde, Centros de Referência LGBT, Centros 
de Referência da Mulher para atuarem como portas de orientação e 
acolhimento a migrantes e refugiados ou estruturar serviços locais / centros 
de referência para atendimento, acolhimento e orientação a migrantes e 
refugiados, com atenção também a população egressa do sistema 
penitenciário, inclusive em parcerias com ONGs formadas por migrantes e 
refugiados, nos municípios e regiões com alto fluxo migratório, inclusive 
cidades do interior, com mecanismos de incentivo para que municípios 
possuam setor de atendimento específico a migrantes ou ainda, estruturas / 
unidades / agências / central de migrações / centrais de informação 
orientação e documentação. Esses serviços devem operar uma perspectiva 
multidisciplinar e inclusiva, ser flexível quanto à apresentação de 
documentos e oferecer: 
[...] 
- abrigo temporário e/ou encaminhamento a outros equipamentos de 
acolhida existentes [...] (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2014, p. 16). 
 

Já a primeira grande pesquisa efetivada pelo governo federal, realizada 

pela Ministério da Justiça através do IPEA, a fim de compreender os perfis e 

necessidades dos migrantes, ocorreu entre 2014 e 2015, resultando em um relatório 
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de onde se pode depreender algumas questões de políticas públicas para os 

migrantes em território nacional.  

Em termos de necessidades não atendidas, esta pesquisa, sinalizou que 

as maiores dificuldades para os imigrantes em solo brasileiro são o idioma (para 

21,74%) e o trabalho (para 20,63%) e dos principais obstáculos para acesso a 

direitos, os dois mais citados foram idioma (19,81%) e a documentação (16,98%). 

Entre os obstáculos institucionais para a concretização de direitos dos migrantes, 

destacam-se o idioma, a falta de recursos humanos e a falta de capacitação (sobre 

os temas migratórios, sobre as peculiaridades dos imigrantes e também sobre as 

diretrizes e regras da migração e dos direitos humanos no país). Dentre as 

sugestões mais significativas dos entrevistados para melhoria da proteção de 

migrantes no Brasil, salientamos novamente, encontra-se a “Melhoria e ampliação 

de possibilidade de acolhida (para casos de necessidade) com condições 

específicas para famílias imigrantes” (BRASIL, 2015).  

 

 

3.2.3 No Município de São Paulo 

 

 

A 1ª Conferência Municipal de Políticas para Imigrantes foi realizada de 

29 de novembro a 1º de dezembro de 2013 por iniciativa da SMDHC, por meio da 

Coordenação de Políticas para Migrantes, organizada em conjunto com outras 13 

Secretarias Municipais e 14 entidades da Sociedade Civil. Contou com 13 etapas 

preparatórias, mobilizando um total de 695 participantes de 28 nacionalidades 

diferentes. Foram elaboradas 463 propostas, das quais 57 foram aprovadas em 

Plenária. 

Segundo a CPMIg (2015), os principais temas das propostas foram 

agrupados conforme compilados no gráfico abaixo, constituindo quatro eixos 

temáticos: (i) promoção e garantia de acesso a direitos sociais e serviços públicos; 

(ii) promoção do trabalho decente; (iii) inclusão social e reconhecimento cultural; (iv) 

legislação federal e política nacional para as migrações e refúgio. 
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Gráfico 4: Concentração de temas da 1ª Conferência Municipal de Políticas para Imigrantes 

 
Fonte: Devolutiva do Biênio 2013-2014 (CPMig, 2015). 

 
Do total de 57 propostas aprovadas, 32 encontravam-se total ou 

parcialmente inseridas no Meta nº 65, “criar e implantar a Política Municipal para 

Migrantes e de Combate à Xenofobia”, ou em outras metas do Programa; 22 

consistiam em propostas de competência estadual ou federal e 3 permaneceram sob 

avaliação, conforme gráfico abaixo: 

 

Gráfico 5: Divisão de competências das propostas da 1ª Conferência Municipal sobre Políticas para 
Imigrantes 

 

Fonte: Devolutiva do Biênio 2013-2014 (CPMig, 2015). 

 

A Conferência Municipal permitiu um mapeamento mais exato das 

necessidades dos migrantes em São Paulo, trazendo orientações ao 

desenvolvimento das políticas locais.   

Especificamente quanto à pauta da construção de casas de acolhida, esta 

se inseriu no eixo relativo à assistência social, na forma da proposta “Construir 
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política pública de atendimento a imigrantes dentro da rede de assistência social do 

município, como casas de acolhida e equipamentos públicos, bem como garantir sua 

manutenção” (CPMig, 2014, p. 16). 

Entretanto, haja vista a natureza federal do tema (como já apontado) e a 

prevalência do marco legal calcado na segurança nacional (até a vigência da nova 

lei de migrações, nº 13.445/2017), a atuação municipal esbarrava em desafios 

complexos, muito em virtude da ausência de política municipal consolidada, vez que 

havia apenas algumas iniciativas isoladas do poder público até 2013, como 

iniciativas de inserção de migrantes na rede municipal de ensino e fóruns de 

discussão a exemplo do Comitê Paulista para Imigrantes.  

Ademais, o trabalho realizado para acolhimento e inserção social dos 

migrantes encontrava-se centralizado na sociedade civil, tornando a Prefeitura de 

São Paulo um ente “estranho” ao tema migratório.  

Para Alex Vargem, o papel de destaque de São Paulo na discussão das 

migrações é muito relacionado à presença histórica de entidades da sociedade civil, 

articuladas em rede antes mesmo da criação da Coordenação: 

Acho que São Paulo é histórico por ser uma cidade, não só que muitos têm 
um destino final aqui ou que passam por aqui, e essa sociedade civil 
organizada sempre foi muito forte nessa questão da migração, sempre.  
[... Então a sociedade civil aqui é a questão dos latinos, sempre teve essa 
expertise. Então assim, pegando assim uma linha do tempo, as redes que 
foram formadas em São Paulo no começo dos anos 2000, muitos se 
debatiam primeiramente as questões dos latino-americanos, bolivianos de 
trabalho escravo, em situação análoga à escravidão, termo utilizado melhor. 
E tinha outros grupos que debatiam a migração africana, isso em 2002, 
2003, mas que, nos poucos fóruns que tinham na época, não se debatia a 
questão africana de forma ampla. 
[...] as instituições históricas aqui de São Paulo, [...] Casa do Migrante, 
Cáritas, entre outros, que nos organizávamos ali, os coletivos também 
tinham na época, IDAB, Casa das Áfricas [...] 
Aqui o associativismo sempre foi muito forte, acho que até que a agenda da 
academia. A academia começou há pouco tempo, pautou algumas 
questões, mas acho que o associativismo aqui sempre foi pioneiro, nas 
questões de pautar, sobretudo pautar o governo nacional. Tanto que a 
COMIGRAR foi realizada em são Paulo, foi no âmbito do Ministério da 
Justiça. Se a gente pensa diálogo social relacionado à migração, foi feito 
aqui em são Paulo. Então são interlocutores do governo que sempre, claro, 
houve outras instituições que estavam em outras regiões, mas, sobretudo 
as de São Paulo, que estão aqui e, de certa forma, têm essa expertise da 
atuação, seja na documentação, alojamento, enfim, essas várias questões 
que os imigrantes precisam (VARGEM, Entrevista em 27 de julho de 2017). 

 

Dentre as entidades da sociedade civil que se destacam pela atuação 

histórica com migrantes, mencionamos a Missão Paz (que engloba a Casa do 



55 
 

Migrante mencionada por Vargem) e a Cáritas Arquidiocesana Brasileira, ambas 

vinculadas à Igreja Católica.  
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4 CONTEXTUALIZANDO A ANÁLISE DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

O presente capítulo tem por objetivo situar as discussões acerca da análise 

de políticas públicas, fornecendo subsídios ao desenvolvimento da análise efetuada 

a partir do capítulo 5 do trabalho. 

 

 

4.1 Políticas públicas: conceitos básicos 

 

 

Preliminarmente à conceituação da análise de políticas públicas é 

necessário compreender como estas se definem, já que consistem no objeto de 

estudo principal do trabalho proposto.  

Segundo Secchi (2015, p. 01), “políticas públicas tratam do conteúdo 

concreto e do conteúdo simbólico de decisões políticas e do processo de construção 

e atuação destas decisões”. Consistem em diretrizes elaboradas para o 

enfrentamento de problemas de natureza pública, ou seja, coletivamente relevantes.  

Conforme afirmado por Farah (2016, no prelo), a literatura especializada 

traz diversos conceitos para as políticas públicas que podem, porém, convergir em 

torno de um núcleo comum, composto pelos seguintes elementos: (i) ação (ou 

omissão) do Estado, que pode ser compreendida como um curso de ação em 

continuidade; (ii) sendo esta orientada para consecução um objetivo, qual seja a 

solução de um problema; (iii) através de uma decisão/escolha entre cursos de ação 

alternativos – em dimensão técnica e política; (iv) que gera um impacto. Afirma, 

dessa forma, que política pública consiste em: 

Um curso de ação, escolhido pelo Estado, com o objetivo de resolver um 
problema público. É integrada por ações do Estado – e de atores não-
governamentais - derivadas da autoridade legítima do Estado, com poder de 
se impor à sociedade. O curso de ação escolhido é influenciado por ideias, 
valores e pela disputa entre diferentes atores e grupos e se baseia em 
conhecimento técnico e em outras formas de saber. (FARAH, 2016, no 
prelo) 
 

Em virtude do objeto do trabalho, salientamos que a análise da política 

pública girou em torno da implementação e se desenvolveu em torno das ações de 

acolhida de migrantes do Estado. 
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4.2 Análise 

  

 

A análise, portanto, pode ser definida como a tentativa de compreensão 

do fenômeno das políticas públicas, sistematizando informações relevantes sobre 

seu processo decisório, com finalidade prescritiva, vez que avalia questões técnico-

políticas e gera informações para o enfrentamento de problemas públicos (SECCHI, 

2010, p. 27).  

Importante distinguir a análise de políticas públicas (“policy analysis”) do 

estudo de políticas públicas (“policy studies”). Segundo Farah (2016), a distinção 

aqui pretendida possui raízes no trabalho de Laswell, que divide as “policy sciences” 

em duas vertentes: uma voltada à busca de conhecimento sobre os processos de 

políticas públicas (studies), outra voltada para as políticas (analysis). A evolução da 

área voltada para as políticas redefiniu o campo como atividade prática, podendo ser 

realizada por atores de diversas naturezas e para audiências diversificadas (do 

tradicional ator público a, por exemplo, o terceiro setor), demonstrando como se 

define o problema público e se estudam as alternativas (FARAH, 2016, p. 967). 

No caso brasileiro, a constituição do “campo de públicas” se deu de forma 

diversa aos EUA em dois aspectos: (i) o analista da política pública em geral era o 

formulador; e (ii) a formação finalística para a atividade estatal se deu de forma 

dispersa entre diversas áreas, sem delimitação de objeto comum. Ressalva, porém, 

que na última década, os cenários de políticas públicas têm exigido, cada vez mais, 

pesquisas que subsidiem a formulação, implementação e avaliação de políticas, 

sinalizando a constituição de um novo campo, calcado na transversalidade, que 

inclui a análise das políticas públicas e os estudos de políticas públicas (FARAH, 

2016, p. 973). 

A fim de elaborar uma contextualização mais completa do objeto de 

estudo, abordamos todo o processo de análise das políticas públicas municipais 

para as migrações e suas respectivas ações de acolhida, observando também o 

momento de percepção do problema público, sua inserção na agenda e o processo 

de formulação das políticas.  
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4.3 Implementação 

 

 

A partir dos preceitos assinalados no ponto anterior, passamos à 

discussão da implementação de políticas públicas. 

Em primeiro lugar, faz-se necessário compreender o processo de 

identificação de problemas que guia a formulação de políticas públicas. Nesse 

sentido, esclarecemos que o problema público é identificado a partir de um conjunto 

de atores que, segundo Kingdon (2003, p. 91), inclui atores governamentais e atores 

não-governamentais, como grupos de interesse, pesquisadores, acadêmicos, 

consultores, mídia e outros, envolvendo tanto atores políticos como a opinião 

pública.  

Assim, ressaltamos desde já que a política pública não pode ser definida 

como a ideia de um único ator, sendo estimulada por diversos atores, cujas ideias se 

encontram em momentos críticos e constituem, a um tempo, a conjuntura favorável 

ao reconhecimento do problema, a possibilidade de solução, o clima político ideal 

para tanto e um baixo impacto dos fatores limitantes (KINGDON, 2003, p. 85).  

O reconhecimento do problema, portanto, é o passo crítico para o 

estabelecimento da agenda, e a percepção de sua gravidade e urgência, ou sua 

visibilidade influenciam diretamente nesse processo. Este fator, somado a um fluxo 

político favorável e a participantes visíveis (que recebem considerável atenção da 

imprensa e do público) consiste na essência da formação de uma agenda 

(KINGDON, 2003, p. 230).  

Conforme sinalizado por André Alex Vargem (Entrevista em 27 de julho 

de 2017), embora São Paulo consistisse historicamente em um Município com 

grande quantidade de migrantes e uma sociedade civil engajada, a ampliação das 

migrações na atualidade permitiu a formação de múltiplas redes e novos atores. O 

caso haitiano, para o especialista, foi responsável por “escancarar” e tornar visíveis 

os graves problemas que afligiam a população migrante no Brasil e em São Paulo, 

impulsionando a formulação da política para migrantes e a própria criação da 

CPMig: 

Essa questão dos haitianos acho que mudou o paradigma de tudo, né, 
escancarou os problemas, ficou aberto, então a vinda dos haitianos que 
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impulsionou a COMIGRAR, isso que impulsionou também, a vinda deles, 
chegaram em são Paulo, aquela briga na época dos ônibus, manda pra cá, 
manda pra lá. Foi importante a Comigrar nesse sentido, tentar potencializar, 
pensar em potencializar politicas públicas pra migrantes. (VARGEM, 
Entrevista em 27 de julho de 2017). 
 

Seguindo o pensamento de Kindgon, pode-se verificar que o grande fluxo 

de haitianos para o Brasil e o tratamento normativo e político dado a estas pessoas, 

como já salientado em tópico anterior, foi responsável pelo reconhecimento do 

problema e a consequente inclusão do tema na agenda. 

Somando-se estes fatos conjunturais ao contexto das eleições municipais 

de 2012, criou-se o cenário favorável ao desenvolvimento de uma agenda municipal. 

Nesse sentido, destacamos que o programa de governo do à época candidato a 

Prefeito Fernando Haddad, foi elaborado com base em encontros com a população 

migrante, traduzindo uma intenção de formulação de política para esta população 

em seu Eixo nº 11, “Dignidade, Cidadania e Direitos Humanos”, na categoria 

“Migrações e Trabalho Escravo”. Posteriormente, este compromisso é traduzido na 

forma da Meta nº 65 do Plano de Metas Municipal, novamente construída com ampla 

participação social. 

Segundo Kingdon (2006, p. 222), “uma agenda governamental é uma lista 

de temas que são alvo de atenção por parte das autoridades em um dado 

momento”, estabelecida através da constatação de um problema “visível”, em um 

contexto permissivo político e com destaque na atuação de atores. Para Fuks (2000, 

p. 80), uma questão ganha atenção social quando é reconhecida como um assunto 

público, havendo diversos fatores, como o cultural, estrutural do Estado e outros que 

influenciam diretamente nessa virada. Para Fuks (2000, p. 81), certos assuntos são 

favorecidos por se associarem a temas culturais e/ou valores mais amplos já 

sedimentados na sociedade; fatores ideológicos, portanto, estabelecem condições 

de legitimidade dos assuntos públicos. A definição do problema, ainda segundo o 

autor (FUKS, 2000, p. 81) ocorre também em função de questões estruturais, ou 

seja, de estrutura organizacional das instituições públicas, que estabelecem 

parâmetros de legitimidade e regras de condicionam a ação e o debate público. 

Assim, as questões chegam à agenda pública por causa da dinâmica 

social e política muito mais que em virtude dos atributos do tema (FUKS, 2000, p. 

80). 
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A questão migratória demonstra-se, portanto, um bom exemplo de 

reconhecimento de problema e consequente formação de agenda, vez que não 

costuma ser pautada como prioridade no Brasil, especialmente em estados e 

municípios, situação essa que foi substancialmente alterada pelo impulso provocado 

pelas novas migrações a partir de 2010, fortalecendo uma demanda social que, 

apesar de geralmente negligenciada, era presente e urgente. A partir da 

reivindicação da própria população migrante e da sociedade civil relacionada 

(VARGEM, Entrevista em 27 de julho de 2017), ou seja, por uma dinâmica social, 

dentro de conjunturas políticas favoráveis, permitiu-se o “agendamento” do tema 

migratório no Município de São Paulo, com a consequente institucionalização. 

A formulação de políticas públicas, por sua vez, consiste em um processo 

de elaboração de opções de ações a respeito de um problema público, onde se 

identificam, refinam e formalizam opções políticas com o intuito de solucionar o 

problema público pautado na agenda (HOWLETT; RAMESH; PERL, 2013, p. 123). 

Segundo Souza (2006, p. 26), avançando no conceito, a formulação corresponde ao 

“estágio em que os governos democráticos traduzem seus propósitos e plataformas 

eleitorais em programas e ações que produzirão resultados ou mudanças no mundo 

real”. Esse processo, por sua natureza, presume a identificação das oportunidades, 

mas, também, das limitações.  

No caso específico do objeto de estudo deste trabalho, há relevante 

participação dos migrantes e da sociedade civil na indicação dos problemas públicos 

e na proposição de diretrizes de formulação das políticas públicas. Por esta razão, 

realizamos breve comentário acerca da utilização de mecanismos de participação 

social, a partir do referencial teórico da democracia55, a partir do próximo capítulo.  

No presente trabalho, em virtude da existência de processos 

compreendidos a partir tanto da decisão política (pensada pelo plano de governo do 

ex-Prefeito e fundada na Meta nº 65, por exemplo) como da atuação dos atores de 

base (sociedade civil e população migrante), faz-se necessário esclarecer os 

                                                             
55 Segundo Schumpeter, democracia se define como um “arranjo institucional para se chegar a 
decisões políticas que realiza o bem comum fazendo o próprio povo decidir as questões através da 
eleição de indivíduos que devem reunir-se para realizar a vontade desse povo”. Cf. SCHUMPETER, 
Joseph A. Capitalismo, socialismo e democracia. Rio de Janeiro: Zahar Editores. 
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conceitos de análise de implementação top-down e bottom-up, ambas presentes no 

trabalho.  

Segundo Hill (2006, p. 63), os estudos de implementação podem ser (i) 

top-down ou (ii) bottom-up. A perspectiva top-down parte de uma distinção clara 

entre os estágios da formulação e da implementação, onde as políticas partem dos 

formuladores para os implementadores, “de cima para baixo” (HILL, 2006, p. 64-

65)56. Há uma compreensão da formulação como um processo anterior à 

implementação. Já a abordagem bottom-up funda-se em um raciocínio que parte do 

indivíduo e das escolhas organizacionais, seguindo com procedimentos e estruturas 

e os instrumentos de política disponíveis para só então trabalhar os objetivos 

políticos viáveis. Em verdade, o processo bottom-up é essencialmente empírico e 

pautado na atuação dos atores de base (HILL, 2006, p. 74), sem premissas pré-

determinadas sobre organização e estrutura. Existe, nessa abordagem, uma relação 

estreita entre o processo de formulação e o de implementação, refletindo em ações 

como processos contínuos da interação: 

[...] com políticas mutantes e passíveis de mudanças, uma estrutura 
complexa de interações e um mundo externo que condiciona a 
implementação, porque as ações governamentais recaem – e para isso são 
elaboradas – sobre a implementação e seus atores que são, por natureza, 
difíceis de controlar: A análise concentra-se melhor sobre os níveis em que 
isso ocorre, já que não se trata de mostrar deficiências da implementação, e 
sim de recriar as políticas. (HILL, 2006, p. 74) 

 

Nas políticas para a população migrante em São Paulo é possível realizar 

a análise top-down, a partir de iniciativas governamentais como a inserção do tema 

no Plano de Metas Municipal, elaboração via Executivo de uma Lei Municipal e 

Decreto regulamentador para definição da política. Por outro lado, também é 

possível realizar uma análise de caráter bottom-up, identificando ações como a 

ampla participação social na formulação das políticas, a exemplo das propostas 

decorrentes da 1ª Conferência Municipal de Políticas para Imigrantes (que orientam 

a política) e a participação social na reformulação das políticas após a “devolutiva do 

biênio 2013-2014” e a própria existência de um Conselho Municipal do Imigrante 

(CMI), consultivo e participativo. Destaca-se, ainda, em termos de implementação, 
                                                             
56 Em sua crítica à abordagem top-down, Hill sinaliza que a concretização de políticas vai muito além 
da atividade legislativa, pois não se permite a solução de conflitos durante a fase de formulação, além 
de, nessa fase, nem todos os fatos estarem disponíveis, sem efetivo resultado/impacto a ser 
considerado (HILL, 2006). 
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que a análise foi realizada de forma bottom-up por focar-se na atuação cotidiana dos 

atores de base na política de acolhimento de imigrantes, compreendendo seus 

papéis e influências sobre os resultados finais. Evidencia-se, dessa forma, a adoção 

de um olhar híbrido, preocupado com os processos de formulação e implementação 

determinados pelo poder público municipal, especialmente em termos legislativos e 

na atuação da CPMig, e também interessado no papel dos agentes de 

implementação, “burocratas do nível de rua” no conceito de Lotta (2014a, p. 191) no 

cotidiano da política paulistana. 

Segundo Sabatier (1986, p. 31), com base nos estudos de Hjern et. al., o 

foco inicial da abordagem bottom-up reside na estrutura (rede) de implementação 

local de uma política, passando-se a identificar os atores de baixo para cima, pelo 

que se passa a analisar a interação entre os diversos atores.  

Para Farah (2001, p. 132), a ampliação da ação subnacional em termos 

de políticas sociais estimula o surgimento de novos arranjos institucionais nos 

processos de formulação, implementação e avaliação de políticas públicas, 

estabelecendo novas relações e articulações entre Estado, sociedade e mercado, 

ampliando a quantidade de atores envolvidos nestes processos e estimulando a 

participação popular. 

Em termos de implementação, Subirats et. al. (2012, p. 180), afirmam que 

esta é “o conjunto de processos que, após a fase de formulação, tendem à 

realização concreta dos objetivos de uma política pública”, coadunando-se com a 

lógica de execução pela Administração Pública, sejam estas atividades de 

planejamento executivo ou ações executivas.  

Compreende, portanto, o conjunto de decisões e ações produzidas por 

atores públicos, paraestatais ou privados, marcadas por um programa de atuação 

político-administrativo (fundado em legislação e regras mais ou menos flexíveis e 

favoráveis aos interesses de diversos atores), realizadas com a intenção de criar, 

influenciar ou controlar uma rede de ação pública (rede de política pública), uma 

estratégia de implementação em forma de planos de ação e as decisões e ações 

concretas destinadas ao público-alvo da política. 

Em termos de ação da CPMig, discutimos a descentralização de políticas 

sociais e exploramos, ainda, os conceitos de transversalidade e intersetorialidade, 
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muitas vezes confundidos entre si, mas de grande importância na análise de 

políticas coordenativas, vez que trazem novas dinâmicas de interação entre atores. 

Nesse sentido, entendemos que o atual problema público a ser analisado refere-se a 

uma oportunidade de melhoria (SECCHI, 2010, p. 27) nas políticas públicas para 

migrações no Município de São Paulo, quanto às ações de acolhida. Assim, 

restringimos o campo de trabalho ao estudo da implementação destas ações, 

identificando oportunidades, desafios e limites do seu cotidiano. 

 

 

4.3.1 Federalismo e descentralização de políticas sociais 

 

 

A política para migrantes possui, por essência, caráter de viabilização de 

acesso a direitos, tanto de natureza individual, quanto de natureza social. Estes, em 

muitos casos, são implementados de forma concorrente por estados e municípios. 

Por esta razão, é necessário explorar os conflitos decorrentes do federalismo e da 

descentralização de políticas sociais.  

O federalismo, ou seja, a existência de um governo dividido verticalmente 

em diversos níveis com autoridade sobre o mesmo território, consiste em um uma 

forma de distribuição da autoridade política dos Estados nacionais (ARRETCHE, 

2002, p. 27-28), que não presume automaticamente a descentralização. Em 

verdade, na história política brasileira, o Estado teve momentos de centralização da 

autoridade no governo federal, aproximando-se da atuação de um governo unitário, 

especialmente durante o regime militar (ARRETCHE, 2002, p. 28). Destacamos aqui 

o federalismo cooperativo, fundado em uma relação de parceria e negociação entre 

os entes federativos (FRANZESE, 2010, p. 52-53). 

Já a descentralização diz respeito à distribuição de funções 

administrativas entre os níveis de governo, como transferência de recursos e 

delegação de funções (RIKER apud ARRETCHE, 2011, p. 45). Assim, a distribuição 

de funções pode tender mais a uma centralização (com concentração no governo 

federal) ou a uma descentralização (com concentração nos governos locais). 

Utilizamos, ainda, a reflexão sobre o conceito de políticas sociais proposta 

por Vianna (2002, p. 02), que engloba aspectos tanto históricos como políticos. A 
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dimensão histórica permite entender e praticar política social de diversos modos, 

dependendo, da natureza do Estado e dos processos decisórios em vigor. A 

dimensão política, por sua vez, reitera a importância dos atores sociais e de sua 

capacidade de negociar politicamente suas posições na agenda pública.  

Política social, para Vianna (2002, p. 02) é “ação governamental com 

objetivos específicos relacionados com a proteção social”. O que consiste em 

proteção social, entretanto, é um núcleo variável, definido pelos Estados em função 

de suas estruturas político-institucionais.  

Aplicando-se o conceito de descentralização às políticas sociais, esta é 

conceituada como “a institucionalização no plano local de condições técnicas para a 

implementação de tarefas de gestão de políticas sociais” e envolve, por natureza, 

relações intergovernamentais que redesenham o modelo de prestação de serviços 

sociais (ARRETCHE, 2000, p. 16-18).  

Esse cenário permite, na visão de Farah (2001, p. 136) a emergência de 

novos arranjos institucionais, marcados pela parceria entre Estado – em diversos 

níveis, inclusive governo local – e sociedade civil, em verdadeiro processo de 

reconstrução da esfera pública. O processo de descentralização, portanto, se 

configura como uma redistribuição de poder, permitindo a democratização da gestão 

de políticas públicas e favorecendo o acesso a serviços. 

Conforme já mencionado na introdução deste trabalho, o arranjo de 

gestão das migrações no Brasil é essencialmente federal, não havendo ainda57 

normativa específica que distribua competências entre entes subnacionais.  

Não há, portanto, um cenário normativo de distribuição da autoridade 

política sobre o tema das migrações. Ressalte-se que não há também uma 

distribuição formal de funções (ou seja, descentralização formalizada) para estados 

e municípios na gestão das migrações, sendo a sua ocorrência gerada ou por ações 

realizadas na tentativa de solucionar problemas públicos urgentes (aqui citamos o 

caso dos abrigos construídos pelo governo acreano para os migrantes haitianos) ou 

pela institucionalização de estruturas em âmbito local, como a criação da 

Coordenação em São Paulo. 

                                                             
57 Espera-se que a regulamentação da nova lei de migrações através de decretos seja responsável 
por atribuir competências a estados e municípios, mas esse cenário é meramente especulativo. 
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Esse cenário permite a ocorrência de conflitos de gestão, como o 

verificado na migração haitiana, dificultando o acesso a direitos por parte dos 

migrantes e mesmo causando violações a esses direitos. Frise-se também que estes 

conflitos são gerados a partir da perspectiva cooperativa do federalismo, 

impulsionados pelas negociações entre seus entes que não se desenvolvem em 

bases claras de competência e poder político. Conforme afirmado por Franzese:  

O que se pode perceber a partir da teoria do federalismo cooperativo é que, 
na visão de seus idealizadores, o que caracteriza uma federação é um 
padrão de interação entre as esferas de governo baseado no respeito à 
integridade mútua e na cooperação desenvolvida por meio de negociação. 
Entretanto, a cooperação está longe de significar harmonia entre os entes 
federativos. Diferente disso, cada um deles vai procurar usar seus recursos 
para tirar desse compartilhamento os melhores resultados para si. O 
resultado desse jogo pode ser a coerção, com predomínio federal sobre os 
demais entes, ou, inversamente, o fortalecimento dos governos 
subnacionais. Os resultados não estão pré-determinados, a única certeza é 
que necessariamente haverá cooperação (e não o isolamento) e, 
consequentemente, diferentes jogos na dinâmica federativa, dentro dos 
parâmetros das regras constitucionais, ou melhor, dentro da matriz 
federativa (FRANZESE, 2010, p. 41). 

 

A articulação municipal de São Paulo quanto ao tema permitiu uma 

abordagem inédita em território nacional, coadunando-se com a tendência do arranjo 

pelo qual a iniciativa parte de governos municipais que procuram aliados nas esferas 

mais abrangentes de governo (FARAH, 2001, p. 134). O ineditismo aqui 

mencionado, ressalte-se, é referente à gestão migratória institucionalizada em um 

órgão municipal. 

A formulação da política de acolhida contou com recursos do Governo 

Federal, através do Ministério da Justiça, convênio que viabilizou a fundação do 

Centro de Referência e Acolhida ao Imigrante (CRAI) e a criação do abrigo 

emergencial para migrantes, que serão devidamente abordados no capítulo 

seguinte. 

Cumpre destacar, ainda, que a política de acolhimento para a população 

migrante se insere na Assistência Social, setor amplamente afetado pelos efeitos da 

descentralização. Segundo Arretche (2000, p. 176), a própria Lei Orgânica da 

Assistência Social (LOAS), aprovada em 1993, já traz a descentralização como item 

chave, colocando o munícipio como o locus privilegiado da execução de serviços 

assistenciais, cabendo ao governo federal o financiamento e normatização e ao 

governo municipal a formulação e execução de políticas. 
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Nestes termos, portanto, a política de acolhida de migrantes em São 

Paulo, especificamente, segue a lógica institucional descentralizada, posto que 

essencialmente vinculada à Assistência Social. 

 

 

4.3.2 Transversalidade 

 

 

 

Favorecido pelo arranjo descentralizado acima explorado, o desenho das 

políticas sociais implementadas por governos locais passa a consistir em promoção 

de ações integradas, voltadas a um público alvo (área de intervenção ou segmento 

de população) (FARAH, 2001, p. 132). A articulação se torna palavra-chave, a fim de 

integrar ações tradicionalmente fragmentadas em diversos campos ou setores. 

A estrutura organizacional pública clássica, nesses casos, não é capaz de 

solucionar situações complexas. Nos ensinamentos de Serra (2005), essa situação 

se verifica quando (i) demandas sociais ou políticas públicas não fazem parte da 

competência de apenas uma estrutura da organização, mas de toda a estrutura ou 

boa parte desta; e (ii) quando há necessidade de se dispor de uma visão integrada 

de um segmento populacional considerado prioritário sob o ponto de vista da ação 

pública. 

A imigração em larga escala demonstra-se como um exemplo perfeito de 

ambas hipóteses apresentadas por Serra, pois exige atuação de diversas frentes, 

desde legislação adequada ao provimento de direitos das mais diversas naturezas, 

como saúde, educação, moradia e outros. 

Segundo Papa (2012, p. 53), na literatura sobre gestão pública, o conceito 

de transversalidade está associado à ideia de gestão transversal e se desenvolve 

principalmente no campo dos estudos organizacionais. Caracteriza-se, portanto, em 

um “transbordamento” de um tema ou conteúdo a vários setores da política social.  

Nesse sentido, há uma perspectiva de coordenação governamental 

horizontal que se sobrepõe aos modelos hierarquizados tradicionais, onde o órgão 

transversal não é responsável pela execução dos programas, e sim por catalisar o 
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enfoque proposto para a política, provocando a mudança de visão e incorporação de 

novos valores pela organização como um todo.  

Assim, a transversalidade se define para Serra (2005, p. 03): 

La transversalidad es un concepto y un instrumento organizativo que tiene 
como función aportar capacidad de actuación a las organizaciones con 
relación a algunos temas por los que la organización clásica no resulta 
adecuada. Su objetivo es preservar la especialización técnica y, al mismo 
tiempo, cooperar con diversas disciplinas […] intenta dar respuestas 
organizativas a la necesidad de incorporar temas, visiones, enfoques, 
públicos, problemas, objetivos, etc. a las tareas de la organización que no 
encajan en una sola de las estructuras organizativas verticales e intenta 
también, que TODAS estas estructuras verticales compartan sinérgicamente 
la consecución de un objetivo común que no es específico de cada una de 
ellas em particular. 
 

No caso da CPMig, a transversalidade está presente em todas as suas 

políticas, vez que se encontra na essência da sua atividade o estímulo à reflexão de 

temas migratórios no âmbito de toda a SMDHC e Prefeitura, trazendo uma 

transformação “por dentro”, calcada na perspectiva de direitos humanos e não-

criminalização do migrante, independente do seu status migratório. 

 

 

4.3.3 Intersetorialidade 

 

 

Em termos de intersetorialidade, esta pode ser entendida como uma ação 

coordenada entre diversos setores governamentais, com foco na melhoria da 

prestação de um serviço social ou na busca por uma solução de abordagem integral 

a um problema complexo.  

A intersetorialidade implica, em seu sentido estrito, que diferentes setores 

governamentais atuem articuladamente para atender às necessidades sociais 

(CUNILL-GRAU, 2014, p. 08), constituindo um compartilhamento de ações e soma 

de esforços de diferentes setores de uma mesma esfera de governo, em espécie de 

cooperação horizontal intragovernamental (CRUZ; FARAH, 2016, p. 239). Para 

Carneiro e Costa (2003): 

A execução das ações na perspectiva da intersetorialidade envolve, 
necessariamente, a articulação entre secretarias, associações e diversos 
segmentos sociais e tal desafio, sem dúvida, não é irrelevante. A 
implantação dessa nova institucionalidade para a gestão de políticas sociais 
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significa, antes de mais nada, uma nova forma de organizar a provisão e 
financiamento das políticas, buscando a integração entre as ações do 
governo, visando maior eficiência e efetividade da ação governamental. Ao 
buscar a articulação horizontal das políticas e programas municipais, a 
perspectiva da intersetorialidade aponta em direção contrária à 
fragmentação, verticalização e a excessiva setorialização das políticas, 
marcas características do aparato institucional das administrações públicas 
ainda predominantes no país. 
Tal estratégia permite maior eficiência e resultados mais significativos 
quanto ao impacto e sustentabilidade dessas políticas, evitando 
sobreposições de ações e garantindo maior organicidade às mesmas. 
(CARNEIRO; COSTA, 2003, p. 19). 
 

Salienta Cunill-Grau (2014, p. 08) que a intersetorialidade é tanto 

referente à atuação associativa entre Estado e iniciativa privada (que tende a buscar 

melhorar provisão de serviços públicos) como à relação entre diversos setores 

governamentais (com foco na solução de um problema com natureza multicausal). 

Contextualizando o tema na América Latina, a autora afirma, ainda, que a ação 

intersetorial associa-se a uma tendência de reconceituação dos assuntos sociais, 

com base em uma abordagem multidimensional e com enfoque em direitos, que vem 

na esteira da descentralização das políticas sociais (CUNILL-GRAU, 2014, p. 11-12). 

Abre-se caminho, desse modo, à discussão de um conceito de 

intersetorialidade ampliada, que inclui a participação de outros atores em espécie de 

articulação público-privada (CRUZ; FARAH, 2016, p. 240). Farah (2001, p. 121) 

destaca que redes institucionais podem ser constituídas para a formulação de 

programas ou para provisão de serviços públicos, extrapolando o modelo clássico de 

atribuição exclusiva ao Estado.  

Cruz e Farah (2016, p. 240) destacam essa conjuntura ampliada 

especialmente quanto à proteção social, que se caracteriza como um fenômeno 

multidimensional e multicausal. As autoras mencionam, ainda, outros temas de 

natureza similar, como exclusão e pobreza, e enfatizam que esta modalidade de 

intersetorialidade também se aplica a determinados grupos sociais vulneráveis, que 

demandam ações públicas diversas.  

O caso em estudo pode ser tranquilamente visto de forma complexa e 

gerando uma dupla atuação intersetorial, tanto restrita quanto ampliada. O tema 

migratório se refere a um grupo social especial em vulnerabilidade e de fato exige 

ações públicas diversas, inclusive de proteção social. A conjuntura das 

necessidades dos migrantes em São Paulo, portanto, exige a formação de parcerias 
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(por convênios com a sociedade civil) e também de atuação intragovernamental 

(entre a SMDHC e a SMADS e outras secretarias incidentalmente).  

A criação de um órgão especializado com toda a estrutura para 

atendimento a necessidades tão diversas torna-se inviável e, por essa razão, a 

CPMig existe de forma articuladora entre as Secretarias, outros órgãos públicos e 

mesmo OSCs que já prestam serviços especializados, capacitando-as para o 

atendimento à população migrante e viabilizando acesso a estes serviços e 

informação a seu respeito. 
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5 POLÍTICAS PARA MIGRANTES NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

 

 

A Política Municipal para a População Migrante, em termos legais e 

institucionais, é fundada apenas a partir da criação e atuação da CPMig. Todavia, 

analisando-se historicamente as ações da Prefeitura de São Paulo quanto ao tema 

migratório, é possível identificar iniciativas anteriores. 

Segundo Alex Vargem (Entrevista em 27 de julho de 2017) no ano de 

2009 foi fundado o Comitê Paulista para Imigrantes e Refugiados, no âmbito da 

Comissão Municipal de Direitos Humanos, de participação ampla, cujo principal 

objetivo era atender às reivindicações e necessidades migrantes no âmbito do 

governo municipal. Segundo notícia da época58, “O objetivo da criação do comitê é 

congregar esforços entre poder público e sociedade civil para a informação, a 

proposição e a implementação de políticas públicas voltadas para as populações 

vulneráveis de refugiados e imigrantes na cidade de São Paulo.”. 

O surgimento do Comitê se deu por impulso das redes de migrantes, que 

se fortaleciam no Município, exigindo atenção específica sobre o tema e mobilizando 

esforços para viabilização de acesso a serviços públicos, garantia de direitos etc. 

Seu funcionamento, entretanto, ocorreu apenas até o ano de 2011 (VARGEM, 

Entrevista em 27 de julho de 2017).  

Ressalte-se, porém, que a lógica do Comitê se aproximou à do atual 

Conselho Municipal de Imigrantes, pois funcionava de forma consultiva, não sendo 

vinculado diretamente ao Executivo, como órgão gestor. 

De mesmo modo, ações isoladas nas secretarias municipais buscavam 

viabilizar o acesso de migrantes aos serviços públicos. Na Secretaria de Educação, 

por exemplo, parecer do Conselho Municipal de Educação já do ano de 2004 

(Parecer CME n° 17/04 CNPAE, aprovado em 27/05/04)59 decidiu pelo acesso dos 

migrantes ao sistema de ensino municipal independentemente de seu status legal ou 

de existência de documentação: 

                                                             
58 Íntegra disponível em 
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/comunicacao/noticias/?p=119509/>. Acesso em 
11 out. 2017. 
59 Íntegra do referido Parecer disponível para consulta em: 
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/educacao/cme/pareceres/index.php?p=958>. 
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Diante do exposto e nos termos do presente Parecer, responda-se à direção 
da EMEF Infante Dom Henrique e à Secretaria Municipal de Educação que: 
1. a educação é direito de todos, não cabendo à escola o papel de 
fiscalizador, portanto, não há mais que se exigir o encaminhamento ao 
Ministério da Justiça dos dados de identificação do aluno estrangeiro sem 
RNE; 
2. cabe à escola contribuir para esclarecer e orientar, se solicitada pela 
família, quanto aos procedimentos para regularização e garantia de seus 
direitos no país; 
3. o sistema municipal de ensino deve providenciar a publicação dos nomes 
de alunos concluintes de curso ou outro meio eficaz, para que o aluno 
estrangeiro, independente de sua situação legal, tenha assegurado seus 
direitos e, em caso de sua transferência, fornecer-lhe a documentação 
necessária e adequada à continuidade de estudos. 
4. fica revogado o Parecer CME nº 07/98. (CME, 2004) 
 

Acompanhando este entendimento, a Portaria nº 4.688/2006, que dispõe 

sobre normas gerais do Regime Escolar dos alunos do Ensino Fundamental e Médio 

da Rede Municipal de Ensino, possui uma seção completa dedicada ao tema do 

aluno estrangeiro, estabelecendo o direito à matrícula sem qualquer discriminação 

em virtude de situação legal e determinando a flexibilização da documentação 

pertinente para matrícula e equivalência de estudos. 

Pequenas intervenções normativas como as elaboradas pela SME foram 

responsáveis por garantir acesso a serviço público pelos migrantes, mas também a 

ação individualizada de agentes públicos. A ausência de institucionalidade sobre o 

tema migratório no município, portanto, não pode ser diretamente relacionada ao 

impedimento de acesso a equipamentos e serviços públicos pela população 

migrante, especialmente quanto a direitos de natureza universal por determinação 

constitucional, como saúde e educação. 

A institucionalização da Coordenação, porém, trouxe a discussão 

governamental do tema de forma intersetorial e transversal, permitindo a ampliação 

do acesso e da informação, a incorporação de atenção específica em serviços como 

saúde e educação, bem como a capacitação dos agentes públicos.  

 

 

5.1 Políticas para migrantes versus política migratória  

 

 

O termo “política migratória” pode ser compreendido como o conjunto de 

abordagens políticas nacionais para a concepção e gestão de entradas e saídas de 



72 
 

migração, incluindo abordagem jurídica e legal e envolvendo as instituições 

governamentais responsáveis e atores não-estatais. Abrange também gestão da 

migração internacional, que regula as relações entre países de origem e de 

acolhimento e movimentos migratórios regionais (GIZ, 2013). 

Por esta definição, portanto, não podemos falar em uma política 

migratória municipal, posto que a atuação aqui descrita não se vincula à gestão de 

fluxos de entradas e saídas ou às relações com outros Estados, mas sim a ações 

voltadas à garantia de direitos e acesso a serviços públicos. Trata-se, portanto, de 

uma política de acesso a políticas públicas para não nacionais. 

Desse modo, a nomenclatura utilizada pela normativa municipal é 

“Política Pública para a População Imigrante”, demonstrando que se ocupa do curso 

de ação, escolhido pelo Município, com o objetivo de resolver o problema público da 

inserção do imigrante na sociedade paulistana. 

 

 

5.2 Histórico da Coordenação de Políticas para Migrantes em São Paulo 

 

 

A Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC) foi 

criada pelo Decreto Municipal nº 53.685, de 1º de janeiro de 201360 e oficialmente 

organizada pela Lei Municipal nº 15.764, de 27 de maio de 201361, unificando as 

atribuições da antiga Secretaria Municipal de Participação e Parceria, da Comissão 

Municipal de Direitos Humanos e do Secretário Especial de Direitos Humanos.  

Em termos de estrutura, conta com diversas coordenações especializadas 

no seio da Coordenadoria de Promoção e Defesa de Direitos Humanos, dentre elas 

a de Migrantes, decorrentes da divisão organizacional constante do art. 242 da 

referida lei. Ao todo, foram criadas sete coordenações temáticas: Educação em 

Direitos Humanos; Políticas para a Juventude; Políticas para a População em 

Situação de Rua; Políticas para Crianças e Adolescentes; Políticas para Idosos; 

                                                             
60 Íntegra da lei disponível em: < 
http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/integra.asp?alt=02012
013D%20536850000>. 
61 Íntegra da lei disponível em: <http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-16478-de-08-de-julho-de-
2016/>. 
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Políticas para Migrantes e Políticas para LGBT, posteriormente acrescidas Direito à 

Cidade; Direito à Memória e Verdade, Políticas sobre Drogas e Trabalho decente. 

Atualmente, com a reorganização da estrutura de gestão municipal com o novo 

governo (desde janeiro/2017), incluem-se também coordenações de Igualdade 

Racial e Mulheres (antes secretarias). 

No organograma abaixo é possível identificar com clareza a estrutura 

organizacional mencionada: 

 

Figura 3: Organograma da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de São Paulo. Disponível em: 

<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_humanos/a_secretaria/>. Acesso em 07 

set 2017.  

 

Em 2017, com o art. 33 do Decreto nº 57.57662, criam-se ainda duas 

coordenações temáticas, relativas a mulheres e igualdade racial, pela incorporação 

da estrutura secretarial que possuíam na organização anterior da SMDHC63. 

A missão da SMDHC, em termos amplos, é aprimorar a articulação e a 

gestão transversal das políticas de direitos humanos e participação social na 

Prefeitura de São Paulo. Para tanto, utiliza dois eixos principais: (i) a afirmação de 

direitos, incluindo a desconstrução da cultura de violência e violações, com o 

                                                             
62 Íntegra disponível em: <http://documentacao.camara.sp.gov.br/iah/fulltext/decretos/D57576.pdf>. 
63 A norma de reorganização da SMDHC para a gestão 2017-2020 ainda não foi formalizada. 
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fortalecimento da cultura de direitos humanos, e a articulação de políticas para a 

garantia desses direitos no Município; e (ii) a participação social como método de 

gestão64.  

 Embora a gestão municipal tenha se iniciado em janeiro de 2013, apenas 

ao fim de maio do mesmo ano é possível verificar a organização da SMDHC. 

Aproximadamente nesse mesmo momento se dá a elaboração do Programa de 

Metas Municipal (PMM) 2013-2016 (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, 

201?a). 

A criação da Coordenação de Políticas para Migrantes ocorre para 

atender à Meta nº 65 do Programa de Metas Municipal, conforme já explanado na 

introdução do trabalho. Esta meta, ressalte-se, foi produzida em conjunto com a 

sociedade civil e à população migrante de São Paulo, processo que iniciou o 

acionamento do plano de governo do então Prefeito Fernando Haddad, eleito no ano 

anterior. 

Segundo Paulo Illes (Entrevista em 05 de julho de 2017), o programa de 

governo do à época candidato a Prefeito Fernando Haddad, foi elaborado com base 

em encontros com a população, inclusive migrante. A intenção de política para esta 

população já era sinalizada no Eixo nº 11, “Dignidade, Cidadania e Direitos 

Humanos”, na categoria “Migrações e Trabalho Escravo”, que contava com as 

seguintes propostas: 

A) Mapeamento qualitativo e quantitativo das condições dos imigrantes de 
São Paulo, para servir de subsídio à gestão de políticas públicas de 
acolhimento e apoio, em parceria com diferentes órgãos do governo federal; 
B) Promoção e valorização da participação da sociedade civil e de grupos 
organizados de imigrantes no debate em torno da efetivação de todos os 
seus direitos sociais e profissionais; 
C) Implantação de programas de informação e assistência que combatam 
práticas análogas ao trabalho escravo, sem que isso leve à deportação de 
imigrantes ou provoque mais estigmatização ou agravamento da 
vulnerabilidade; 
D) Orientação a todas as secretarias com interface nesse tema a levarem 
em conta as questões específicas relacionadas com diferenças culturais e 
linguísticas, debatendo a necessidade de oficialização de unidades 
escolares e de saúde multi ou interculturais, onde a formação dos 
trabalhadores seja prioridade. 
E) Apoiar e reconhecer como verdadeiro patrimônio cultural contemporâneo 
de São Paulo as feiras e espaços abertos de convivência que os imigrantes 

                                                             
64 Informações disponíveis em: 
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_humanos/a_secretaria/index.php?p=1485
81>. Acesso em 15 set 2017. 
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vêm criando e fortalecendo ao longo dos anos, como é o caso das já 
tradicionais feira dominical do Brás e feira da Praça Kantuta, no Pari.65 

 

A fim de orientar a elaboração das políticas e ações públicas a serem 

efetivadas pela Coordenação recém-criada, foi promovida a 1ª Conferência 

Municipal de Políticas para Imigrantes66. Realizada de 29 de novembro a 1º de 

dezembro de 2013, inseriu-se no contexto preparatório da 1ª COMIGRAR 

(Conferência Nacional sobre Migrações e Refúgio), que viria a acontecer na cidade 

de São Paulo de 30 de maio a 1ª de junho de 201467, conforme já explanado em 

tópico anterior.  

A CPMig consiste em uma iniciativa pioneira no país, atuando de forma 

transversal, intersetorial e intersecretarial, Suas principais diretrizes de atuação, 

consistem em (i)  reconhecimento da importância dos novos fluxos migratórios para 

a cidade de São Paulo e dos imigrantes como sujeitos de direitos; (ii) promoção e 

garantia de seus direitos fundamentais; (iii) promoção da integração social e cultural 

mediante o intercâmbio de saberes entre as diferentes comunidades no espaço 

público; (iv) não-criminalização daqueles que migram e respeito ao direito de 

mobilidade68. 

A intersetorialidade é um conceito relevante para a Coordenação, pois 

esta precisa atuar conjuntamente com outras Secretarias Municipais, cujos serviços 

atendem a população migrante de forma cotidiana, como Assistência Social, Saúde, 

Educação e Trabalho. Esta característica permeia todas as ações da Coordenação, 

bem como a própria legislação, que abrange competências de diversas secretarias e 

órgãos municipais, conforme será visto posteriormente. 

                                                             
65 Pode ser consultado na íntegra em 
<http://estaticog1.globo.com/2015/09/10/Programa_de_Governo_Haddad.pdf>. 
66 Dados consolidados no documento “Devolutiva do Biênio 2013-2014”. Disponível em: 
<https://drive.google.com/file/d/0B9SpKaBc24AoRS1ZMmFCQThVVFU/view?pref=2&pli=1>. 
67 A COMIGRAR foi a primeira conferência nacional sobre o tema das migrações. Coordenada pelo 
Ministério da Justiça, por meio da Secretaria Nacional de Justiça/Departamento de Estrangeiros-
DEEST, em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego e o Ministério das Relações Exteriores, 
com o apoio da Organização Internacional para as Migrações-OIM e do Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento-PNUD. 
68 Informações disponíveis no site da Coordenação, seção “A Coordenação”: 
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_humanos/migrantes/coordenacao/index.p
hp?p=156223>. 
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Seus principais eixos de atuação consistem em: (i) participação social; (ii) 

acolhimento; (iii) valorização da cultura migrante; (iv) promoção da regularização 

migratória e trabalho decente; e (v) combate à xenofobia69.  

Embora não seja a Coordenação responsável pelo acesso direto a 

serviços sociais, baseado em uma atuação intersecretarial, a Coordenação se 

responsabiliza pela articulação necessária à efetivação do acesso dos migrantes a 

direitos como saúde, educação e outros. Essa atuação é fundada na 

transversalidade da temática migratória, que atualmente permeia a atuação de 

outras secretarias municipais e de seus agentes públicos. 

A principal forma de atuação nesta frente é por meio do Programa de 

Qualificação da Atenção da População Migrante por Agentes Públicos, cujo objetivo 

é capacitar e sensibilizar servidores públicos municipais para o atendimento 

qualificado a imigrantes, garantindo seu acesso a equipamentos públicos municipais, 

mitigando casos de xenofobia e esclarecendo dúvidas sobre os direitos dessa 

população70. Neste âmbito, é ofertado periodicamente o curso “Somos tod@s 

migrantes - migrações e direitos na Cidade de São Paulo”71 pela Escola Municipal de 

Administração Pública de São Paulo (EMASP), com foco em agentes públicos 

municipais e membros da sociedade civil. 

Em referência ao acesso à educação, o principal desafio, atualmente, 

refere-se à inserção de migrantes no Ensino Superior e em creches públicas 

(Centros de Educação Infantil), vez que a legislação, embora consolidada desde os 

                                                             
69 Informações disponíveis no site da Coordenação, seção “A Coordenação”: 
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_humanos/migrantes/coordenacao/index.p
hp?p=156223>. Acesso em 08 set 2017. 
70 Segundo informações obtidas no site das secretarias e da CPMig, bem como através da equipe, 
em conversa informal, já foram realizadas capacitações com a Guarda Civil Metropolitana, agentes de 
saúde, agentes de educação, Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres e Secretaria de 
Assistência Social. Ao todo, segundo o acompanhamento da Meta nº 65, mil agentes públicos foram 
capacitados. Como consequência dessa política de conscientização e capacitação de agentes 
públicos, as Secretarias sensibilizadas estruturam trabalhos voltados à população migrante.  Como 
exemplo, a Secretaria da Saúde formou um Grupo de Trabalho (GT) de Saúde do Imigrante e 
Refugiado e já atua com campanhas contra a xenofobia e em campanhas de informação, como 
produção de material informativo sobre o Sistema Único de Saúde (SUS).  A Secretaria de Políticas 
para Mulheres (SMPM) também vem atuando com mulheres imigrantes, a exemplo de trabalhos de 
conscientização sobre violência doméstica, familiar e de gênero, questões trabalhistas, defesa de 
direitos e outras. 
71 Mais informações em 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/gestao/emasp/cursos/index.php?p=235794. Acesso 
em 08 nov 2017. 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/gestao/emasp/cursos/index.php?p=235794
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/gestao/emasp/cursos/index.php?p=235794
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/gestao/emasp/cursos/index.php?p=235794
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anos 2000 quanto ao ensino fundamental, médio e Educação de Jovens e Adultos 

(EJA), é silente a respeito destes níveis de ensino. Ainda no tema da educação, 

especificamente em relação ao idioma, a CPMig, em parceria com a Secretaria 

Municipal de Educação (SME) busca disponibilizar vagas em cursos de português, 

inclusive na rede municipal de ensino72 realizando também um mapeamento73 de 

cursos ofertados por outras entidades no Município. 

As políticas de empregabilidade, por sua vez, são efetivadas por parcerias 

com os Centros de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (CATe), estruturados 

pela Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo. Os 

CATes têm, como finalidade, captar, cadastrar os desempregados e trabalhadores 

em situação de vulnerabilidade, e oferecer vagas para reinserção no mercado de 

trabalho, bem como promover ações de fomento ao empreendedorismo e ao 

autoemprego. A população migrante possui amplo acesso a esta estrutura na busca 

de emprego, nos termos da política municipal.  

Em pesquisa realizada pelo Instituto de Relações Internacionais da 

Universidade de São Paulo (IRI-USP), através do Projeto Cosmópolis e em parceria 

com a CPMig, foi possível identificar perfis dos usuários dos serviços do CATe. A 

pesquisa, intitulada “Imigrantes em São Paulo: diagnóstico do atendimento à 

população imigrante no Município e perfil dos imigrantes usuários dos serviços 

públicos” teve por finalidade a realização de um diagnóstico do atendimento a 

imigrantes nos serviços públicos municipais, sendo publicada na forma de e-book. 

Segundo apontado pelo Cosmópolis (SÃO PAULO COSMÓPOLIS; VENTURA; 

REIS; GUIMARÃES, 2017, p. 98), os migrantes foram sistematicamente dirigidos ao 

CATe Luz, que passou a centralizar os dados de atendimentos a esta população. No 

momento da realização da pesquisa, o CATe Luz contava com cinco atendentes 

migrantes. No período entre janeiro de 2015 e junho de 2016 foram realizados quase 

6 mil atendimentos, dos quais quase 40% de haitianos, seguidos por 6% de 

bolivianos e 4% de angolanos, 4% de nigerianos e 4% de senegaleses, 

                                                             
72 Nos termos do noticiado em http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-oferece-curso-gratuito-
de-portugues-para-imigrantes. 
73 Informações disponíveis no documento “Mapeamento dos cursos de português para imigrantes na 
cidade de São Paulo”, disponível em: < 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/direitos_humanos/Mapeamento%20cursos
%20de%20portugues.pdf>. 
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representando as cinco nacionalidades que mais utilizaram o serviço, refletindo os 

fluxos mais recentes de chegada ao Município (SÃO PAULO COSMÓPOLIS; 

VENTURA; REIS; GUIMARÃES, 2017, p. 100).  

Foram relatadas, nas entrevistas, ainda, a atuação do programa “Trabalho 

Novo”74, parceria da Prefeitura, via SMADS, com a Associação Brasileira de 

Recursos Humanos. 

Uma das nuances da empregabilidade é a política de bancarização. Em 

diversos casos os bancos recusam-se a abrir contas bancárias para migrantes, 

exigindo documentação de cidadão brasileiro (como RG e CPF) e recusando o 

Registro Nacional do Estrangeiro (RNE) como documentação. A CPMig, visando 

solucionar a questão, promoveu a assinatura de dois Termos de Cooperação, com a 

Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, a fim de facilitar o acesso dos 

imigrantes aos serviços bancários. 

Quanto à acolhida, a CPMig atua em duas frentes: com o Centro de 

Referência e Atendimento para Imigrantes (CRAI) e os Centros de Acolhida (CAs), 

objetos desta pesquisa.  

O CRAI funciona por parceria com a Secretaria Municipal de Assistência e 

Desenvolvimento Social (SMADS), sendo sua administração efetivada pela entidade 

conveniada Serviço Franciscano de Solidariedade (entidade do terceiro setor). O 

principal objetivo do CRAI é promover o acesso a direitos e a inclusão social, cultural 

e econômica das pessoas migrantes no município. Para tanto, atua proporcionando 

acolhimento e atendimento especializado (de forma multilíngue), como suporte 

jurídico, atendimento socioassistencial, apoio psicológico e oficinas de qualificação 

profissional. Este atendimento é realizado independentemente da condição 

migratória e documental, com pretensão de universalidade, e busca priorizar os 

casos de maior vulnerabilidade. Segundo o relatório sobre o funcionamento do CRAI 

(SMDHC/CPMig, 2015, p. 04), de novembro de 2014 a outubro de 2016 foram 

realizados 6.842 atendimentos, para imigrantes de mais de 60 nacionalidades. 

                                                             
74 Mencionada na entrevista com a equipe CPMig, com assistente social da Bela Vista e gestora do 
Pari. 



79 
 

A Coordenação também atua através de cooperação com a SMADS para 

a manutenção dos Centros de Acolhida da população imigrante, as quatro 

instituições aqui estudadas: CA Bela Vista, CA Pari, CA Penha e CA Gilza Peloso. 

 

 

5.2.1 Análise da legislação municipal 

 

 

Atualmente, a política para migrantes no Município de São Paulo é 

determinada pela Lei nº 16.478, de 08 de julho de 2016, de projeto originário do 

Executivo Municipal. Este diploma legal estabelece, em 10 artigos, objetivos, 

diretrizes e princípios para o atendimento a essa população, inclusive, com 

compromissos de cada secretaria - explorados em seguida - e setor da 

administração municipal no atendimento às necessidades da população migrante e 

garantia dos seus direitos.  

Em seu primeiro artigo, a referida lei institui a Política Municipal para a 

População Migrante, declarando que esta funcionará de forma transversal às 

políticas e serviços públicos, sendo articulada sob a tutela da SMDHC.  

No parágrafo único do art. 1º define-se o que se considera população 

imigrante, para fins da lei, de forma bastante ampla: 

Parágrafo único. Considera-se população imigrante, para os fins desta lei, 
todas as pessoas que se transferem de seu lugar de residência habitual em 
outro país para o Brasil, compreendendo imigrantes laborais, estudantes, 
pessoas em situação de refúgio, apátridas, bem como suas famílias, 
independentemente de sua situação imigratória e documental (MUNICÍPIO 
DE SÃO PAULO, LEI nº 16.478/2016). 
 

Como objetivos da política (art. 1º), são enumerados quatro: (i) garantir ao 

imigrante o acesso a direitos sociais e aos serviços públicos; (ii) promover o respeito 

à diversidade e à interculturalidade; (iii) impedir violações de direitos; (iv) fomentar a 

participação social e desenvolver ações coordenadas com a sociedade civil. Como 

princípios (art. 2º), enumera seis: (i) igualdade de direitos e de oportunidades, 

observadas as necessidades específicas dos imigrantes; (ii) promoção da 

regularização da situação da população imigrante; (iii) universalidade, indivisibilidade 

e interdependência dos direitos humanos dos imigrantes; (iv) combate à xenofobia, 

ao racismo, ao preconceito e a quaisquer formas de discriminação; (v) promoção de 



80 
 

direitos sociais dos imigrantes, por meio do acesso universalizado aos serviços 

públicos, nos termos da legislação municipal; (vi) fomento à convivência familiar e 

comunitária. Deste modo, verifica-se a preocupação da legislação municipal em 

atender à população migrante garantindo seu acesso a direitos humanos e serviços 

públicos, respeitando a diversidade e estimulando a participação da população e da 

sociedade civil especializada nos processos de desenvolvimento de ações. 

Importante salientar que o art. 3º da referida lei define parâmetros para a 

atuação do poder público na implementação da política, em atendimento aos 

objetivos e princípios descritos acima, chegando a definir estratégias de ação (como 

parcerias, participação social etc.): 

I - conferir isonomia no tratamento à população imigrante e às diferentes 
comunidades; 
II - priorizar os direitos e o bem-estar da criança e do adolescente 
imigrantes, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente; 
III - respeitar especificidades de gênero, raça, etnia, orientação sexual, 
idade, religião e deficiência; 
IV - garantir acessibilidade aos serviços públicos, facilitando a identificação 
do imigrante por meio dos documentos de que for portador; 
V - divulgar informações sobre os serviços públicos municipais direcionadas 
à população imigrante, com distribuição de materiais acessíveis; 
VI - monitorar a implementação do disposto nesta lei, apresentando 
relatórios periódicos sobre o seu cumprimento, respeitadas as hipóteses 
legais de sigilo; 
VII - estabelecer parcerias com órgão e/ou entidades de outras esferas 
federativas para promover a inclusão dos imigrantes e dar celeridade à 
emissão de documentos; 
VIII - promover a participação de imigrantes nas instâncias de gestão 
participativa, garantindo-lhes o direito de votar e ser votado nos conselhos 
municipais; 
IX - apoiar grupos de imigrantes e organizações que desenvolvam ações 
voltadas a esse público, fortalecendo a articulação entre eles; 
X - prevenir permanentemente e oficiar as autoridades competentes em 
relação às graves violações de direitos da população imigrante, em especial 
o tráfico de pessoas, o trabalho escravo, a xenofobia, além das agressões 
físicas e ameaças psicológicas no deslocamento. (MUNICÍPIO DE SÃO 
PAULO, LEI nº 16.478/2016). 
 

A fim de tratar a questão do acesso aos serviços públicos de forma 

qualificada, o art. 4º estabelece a garantia de atendimento na rede municipal, 

estabelecendo, como ações administrativas com este fim: (i) formação de agentes 

públicos, com sensibilização e orientação acerca de direitos humanos dos 

imigrantes, bem como a questões culturais e idiomáticas; (ii) contratação de agentes 

públicos imigrantes; (iii) capacitação dos Conselhos Tutelares para proteção da 

criança e adolescente migrantes; (iv) designação de mediadores culturais em 

equipamentos públicos com grande influxo de imigrantes. 
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A participação social da população migrante e da sociedade civil vem 

firmada no art. 5º da lei, que estabelece a implementação através do diálogo 

constante com estes atores, destacando-se a preferência para imigrantes dentre os 

representantes da sociedade civil75. Cria, ainda, o Conselho Municipal de Imigrantes, 

responsável por formular, monitorar e avaliar a política, regulamentado nos termos 

do decreto, que se encontra, ainda, em fase de estruturação. 

No art. 6º, estabelece-se a obrigação de manutenção de Centros de 

Referência e Atendimento para Imigrantes (CRAI) por parte do Poder Público, 

destinados à prestação de serviços e informações básicos aos imigrantes e 

articulação para acesso aos serviços públicos em geral. Neste artigo fica clara a 

intenção de multiplicação do modelo do CRAI, atualmente em funcionamento no 

bairro da Bela Vista, confirmando a intenção inicial da política, sinalizada por Paulo 

Illes76. 

O art. 7º da lei traz a definição das ações prioritárias de implementação: 

(i) garantia de direito à assistência social, ofertando serviços de acolhida aos 

vulneráveis; (ii) garantia do acesso universal aos serviços de saúde, observando 

particularidades da população; (iii) promoção do direito ao trabalho decente, 

buscando isonomia à população local e fomento ao empreendedorismo; (iv) garantia 

de acesso à educação na rede de ensino municipal; (v) valorização da diversidade 

cultural, garantindo participação imigrante na agenda cultural do Município; (vi) 

promoção da moradia digna e acesso a programas habitacionais; (vii) inclusão nos 

programas de esporte e lazer. 

Por fim, o art. 8º, em seu parágrafo único, traz a disposição que evidencia 

a transversalidade afirmada no art. 1º, ao estabelecer que a Política Municipal para a 

População Imigrante “será levada em conta na formulação dos Programas de Metas 

                                                             
75 Segundo dados da CPMig, foram eleitos 31 conselheiros municipais imigrantes para o biênio 
2016/2017. Para o biênio 2014/2015 tinham sido 20 eleitos, representando um aumento de mais de 
50% entre eleições. Fonte: 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_humanos/migrantes/programas_e_projetos
/index.php?p=198943 
76 Vf. ILLES, Paulo. Prefeitura de São Paulo agora é ponto de referência para imigrantes, diz ex-
coordenador da CPMig. Disponível em: <http://migramundo.com/prefeitura-de-sao-paulo-agora-e-
ponto-de-referencia-para-imigrantes-diz-ex-coordenador-da-cpmig/>. Entrevista concedida a Rodrigo 
Borges Delfim. Acesso em 03 ago 2017. 

http://migramundo.com/prefeitura-de-sao-paulo-agora-e-ponto-de-referencia-para-imigrantes-diz-ex-coordenador-da-cpmig/
http://migramundo.com/prefeitura-de-sao-paulo-agora-e-ponto-de-referencia-para-imigrantes-diz-ex-coordenador-da-cpmig/


82 
 

do Município, Planos Plurianuais, Leis de Diretrizes Orçamentárias e Leis 

Orçamentárias Anuais” (MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, LEI nº 16.478/2016). 

A regulamentação da Lei é conferida pelo Decreto nº 57.533, de 15 de 

dezembro de 2016, que conta com 25 artigos e maior detalhamento nas previsões. 

Divide-se essencialmente em dois eixos: participação social e políticas públicas. 

Como diretriz essencial ao fomento da participação social, o art. 2º 

estabelece o papel do Poder Público no incentivo ao fortalecimento e articulação de 

coletivos, associações e organizações da sociedade civil relacionadas ao tema 

migratório, por meio de iniciativas como editais, oficinas, orientação e outros. Nesse 

âmbito, o parágrafo único fixa uma obrigação da SMDHC em realizar e divulgar o 

mapeamento destas entidades, de forma anual (MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, 

DECRETO nº 57.533/2016). 

Ponto de destaque vem, ainda no art. 3º, que traz a participação política 

do migrante no âmbito municipal, autorizando sua candidatura e voto em conselhos, 

comitês e órgãos colegiados municipais, vinculados ao Executivo (MUNICÍPIO DE 

SÃO PAULO, DECRETO nº 57.533/2016). 

Os arts. 4º ao 6º regulamentam a criação do Conselho Municipal de 

Imigrantes, vinculado à CPMig (MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, DECRETO nº 

57.533/2016). A composição do CMI é paritária entre Poder Público e sociedade 

civil, na qual pelo menos 50% (cinquenta por cento) devem ser mulheres, conforme 

Lei nº 15.946, de 23 de dezembro de 2013 e maioria de imigrantes (§3º do art. 6º). 

Reserva também assento, enquanto membros observadores, a representantes de 

Instituições como o ACNUR, a Câmara Municipal de São Paulo, a Organização 

Internacional do Trabalho - OIT, a Defensoria Pública da União - DPU, a Defensoria 

Pública do Estado - DPE e o Ministério Público do Trabalho – MPT (§5º, art. 6º). A 

atuação do conselho é pautada nos seguintes objetivos: 

I – participar da formulação, implementação, monitoramento e avaliação da 
Política Municipal para a População Imigrante de São Paulo, assim como 
das outras políticas desenvolvidas pelo poder público voltadas a esta 
população; 
II – defender e promover os direitos das pessoas imigrantes, bem como sua 
inclusão social, cultural, política e econômica, por meio da articulação 
interinstitucional entre os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e 
organizações da sociedade civil compostas por ou de apoio a imigrantes; 
III – trabalhar de forma articulada com os conselheiros imigrantes eleitos 
para os Conselhos Participativos Municipais, visando à descentralização 
das políticas públicas; 
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IV – pronunciar-se sobre matérias que lhes sejam submetidas pela 
Coordenação de Políticas para Migrantes ou outros entes da Administração 
Pública; 
V – fomentar e estimular o associativismo e a participação política das 
pessoas imigrantes nos organismos públicos e movimentos sociais; 
VI – convocar e realizar, a cada 2 (dois) anos, as Conferências Municipais 
de Políticas para Imigrantes e audiências e consultas públicas que 
envolvam a população imigrante. (MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, LEI nº 
15.946/2013) 
 

O art. 7º do decreto cuida da identificação individual, trazendo grande 

flexibilidade de aceitação de documentos, nacionais ou estrangeiros, buscando 

evitar que as exigências burocráticas obstem o acesso dos imigrantes a direitos 

(§2º). 

O art. 8º cuida da atribuição da CPMig de sistematizar e publicizar os 

dados acerca do atendimento a imigrantes nos serviços públicos municipais. Para 

tanto, fixa, no parágrafo único, a obrigação das Secretarias Municipais em coletar e 

enviar estes dados à CPMig. 

O art. 9º, por sua vez, cuida especificamente do CRAI, colocando-o sob 

supervisão direta da SMDHC, a fim de (i) promover acesso a direitos e inclusão 

social, cultural e econômica dos migrantes, com base em atendimento multilíngue e 

de forma articulada com outros equipamentos públicos e da sociedade civil; (ii) apoio 

e promoção a oficinas, seminários palestras e outros, a fim de sensibilizar agentes 

públicos em geral; (iii) produzir e compilar dados de atendimento; (iv) auxiliar o 

Poder Público Municipal em situações emergenciais ocasionadas por grande influxo 

de imigrantes e refugiados em situação de vulnerabilidade. 

Cuida o art. 10º do atendimento à população imigrante no âmbito das 

Secretarias Municipais, estabelecendo a formação intercultural sobre migrações e 

em línguas, estabelecendo os imigrantes e refugiados como possíveis oficineiros e 

inclusive funcionários dos equipamentos de maior contato com a população alvo. 

Do art. 11 ao 19 são fixadas competências de diversas Secretarias 

Municipais, evidenciando o caráter transversal da política: 

• Arts. 11 e 12 cuidam das competências da SMADS, a quem cabe a 

inserção dos imigrantes em situação de vulnerabilidade no CadÚnico e 

atendimento através da rede socioassistencial de São Paulo, 

estabelecendo ainda a obrigação de ofertar serviços específicos a esta 
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população independentemente de sua situação migratória e 

documental, garantindo que as casas de acolhida trabalhem a 

autonomia do migrante; 

• Art. 13 cuida da competência da extinta Secretaria Municipal de 

Políticas para as Mulheres (SMPM), atribuída para capacitar agentes 

públicos no atendimento a mulheres imigrantes vítimas de violência, 

bem como acolhê-las; 

• Art. 14 cuida das competências da Secretaria Municipal de Saúde, que 

deve promover o acesso à saúde de forma culturalmente adequada à 

população imigrante, independentemente de situação migratória e 

documental, proporcionando atenção específica a grupos vulneráveis e 

de acordo com especificidades da população, promovendo ações de 

promoção da saúde do imigrante e campanhas de informação; 

• Arts. 15 a 18 cuidam da Secretaria Municipal do Desenvolvimento, 

Trabalho e Empreendedorismo, responsável por garantir isonomia do 

imigrante nas oportunidades de trabalho, atentando para a emissão 

descentralizada da CTPS, inserção no sistema bancário e realizando 

orientações profissionais. São fixadas ações como cadastramento nas 

agências de empregabilidade, parceria com cursos profissionalizantes,  

sensibilização e orientação na iniciativa privada, acesso a programas 

de crédito e microcrédito aos imigrantes empreendedores e zelo pelas 

condições de trabalho seguras e decentes, de forma articulada à 

SMDHC; 

• Arts. 19 e 20 cuidam da Secretaria Municipal de Educação (SME), 

buscando garantir a todas as crianças, adolescentes, jovens e adultos 

imigrantes o acesso à educação na rede municipal de ensino, 

independentemente de situação documental e flexibilizando 

procedimentos e documentação. Fixa ainda o princípio da 

interculturalidade, buscando combater a xenofobia e valorizar a cultura; 

• Art. 21 cuida da Secretaria Municipal de Cultura, responsável por 

garantir o direito à cultura e à cidadania cultural, valorizando a 

diversidade e assegurando a participação migrante na programação 

municipal, promovendo e apoiando eventos e observando 
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especificidades dos migrantes na participação de chamadas, editais e 

concorrências públicas; 

• O art. 22 cuida da Secretaria Municipal de Habitação, que deve 

promover o direito à moradia digna, seja transitória ou permanente, 

adaptando programas legais ao uso dos imigrantes, promovendo 

informação e acesso a programas de moradia transitória; 

• O art. 23 cuida de Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e 

Recreação, buscando garantir à população imigrante o acesso aos 

programas, espaços e equipamentos municipais. 

 

 

5.2.2 A formulação das ações de acolhida 

 

 

Segundo Ebenézer Oliveira (Entrevista em 21 de agosto de 2017), 

coordenador da CPMig durante a pesquisa, a criação do abrigo emergencial veio 

diretamente impulsionada pelo fluxo de haitianos que chegava a partir do Acre em 

São Paulo, no ano de 2014, após o fechamento dos abrigos localizados nas zonas 

de fronteira77, sendo a experiência que pautou a política de acolhimento desde 

então: 

[...] esse novo processo de acolhimento de migrantes agora na cidade de 
São Paulo, ele é muito fruto do fluxo de haitianos.  Em 2014 você tem um 
grande fluxo de haitianos pra cidade de São Paulo vindo do Acre, aquele 
processo que todo mundo acompanhou. E aí houve uma necessidade de 
dar conta emergencialmente deste fluxo junto... Claro, as outras 
organizações faziam. Missão Paz, por exemplo, acolhia, acolheu nesse 
momento e outras organizações, mas não davam conta. Então foi criado um 
centro de acolhida provisório, emergencial, na própria Rua do Glicério, pra 
dar conta desse fluxo de haitianos, que era muito grande, era impossível de 
dar conta nos centros convencionais. (OLIVEIRA, Entrevista em 21 de 
agosto de 2017) 

                                                             
77 Os abrigos localizados nas zonas de fronteira, especialmente no Acre, foram fechados após 
reiteradas denúncias de insalubridade e superlotação, e consequente violação aos direitos humanos 
nos migrantes usuários destes aparelhos. A Conectas Direitos Humanos realizou ações de denúncia 
perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e o Conselho de Direitos Humanos da 
ONU. Segundo dados da organização, “Concebido para abrigar 200 pessoas, o local tinha mais de 
800 imigrantes na data da visita, com menos de 10 latrinas e 10 chuveiros, e incidência de casos de 
diarreia em 90% dos moradores do local, de acordo com o serviço de saúde do município”. Vf. 
http://www.conectas.org/pt/acoes/politica-externa/noticia/5445-conectas-fala-da-imigracao-haitiana-
na-oea e http://www.conectas.org/pt/acoes/politica-externa/noticia/17008-governo-fecha-abrigo-para-
haitianos-em-brasileia. Acesso em 19 set 2017. 
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É a partir dessa experiência que se identificam as necessidades 

específicas dos imigrantes em termos de acolhimento e se inicia o processo de 

negociação dos Centros de Acolhida com a SMADS. Ainda segundo Ebenézer: 

A partir disso, foi-se compreendendo que a população migrante, além de ter 
a necessidade, tinha especificidade, que necessitava de um abrigo 
específico pra si que não era o mesmo abrigo da população de rua. Porque 
essa população que vinha - no caso, haitianos naquele momento, mas 
depois outros fluxos começaram a vir - não eram pessoas em situação de 
rua em seus países, não tinham uma demanda de habitação, muitas vezes, 
em seus países, mas em função da migração e do tipo de migração que 
ocorreu com algumas pessoas de alguns grupos, elas chegavam numa 
condição mais vulnerável e precisavam desse tipo de apoio. Então, a partir 
desse centro emergencial, começou-se uma articulação com a SMADS pra 
criação, então, de centros específicos de população imigrante. Alguns foram 
feitos em parceria com governo federal, com convênio do governo federal, 
no primeiro momento, e depois foi sendo absorvido pelo poder público 
municipal essa demanda e esse custo de ter esse centro de acolhida, que 
se transformaram nesses quatro centros que são ou preferenciais ou 
exclusivos para imigrantes. Então é isso, acho que é fruto desse processo 
dos haitianos que se transforma nesses quatro centros que temos a partir 
de então. (OLIVEIRA, Entrevista em 21 de agosto de 2017) 
 

Para Paulo Illes (Entrevista em 05 de julho de 2017), coordenador da 

CPMig à época do abrigo emergencial, a prioridade era a criação de uma rede de 

acolhimento à luz da experiência portuguesa, que pudesse atender à população 

imigrante e também capacitar servidores, entre outros serviços: 

[...] havia um mapeamento da necessidade de se ter centro de acolhida 
para imigrante, mas competia à Coordenadoria de Imigrantes, a Secretaria 
de Direitos Humanos criar um Centro de Referência [...] pra isso nós 
começamos a construir o projeto, fomos pra Portugal, conhecer a 
experiência de Portugal 
[...] 
Portugal tem uma estrutura muito assertiva em relação à política de 
imigrante, né. Primeiro que eles usaram toda a estrutura que era para 
atender os portugueses no exterior, para atender os imigrantes que hoje 
chegam lá em Portugal. Então eles têm, no âmbito digamos nacional, tem o 
Alto Comissariado para as Migrações, [...], associado ao esse Alto 
Comissariado das Migrações, eles têm o SEF, que é o Serviço de 
Fronteiras, digamos que essa é a autoridade migratória que queremos 
colocar na lei de migração aqui do Brasil. E aí tem os CNAIs, que são os 
Centros Nacionais de Atendimento a Migrante. [...] e tem uma terceira, que 
a parte da acolhida. Os CNAI’s ainda se dividem em Centros Locais. 
[...] 
Então, Lisboa tem 4 Centros de atendimento ao migrante. Esses Centros, 
eles têm lá assessoria jurídica, eles têm um espaço onde o migrante vai, 
consulta pra fazer os documentos, [...] se tiver tudo certinho sai com o 
protocolo na mão. Ele vai no SEF que é uma “Polícia Federal” no último 
momento. Por quê? [...] o SEF é um órgão policial, ele não pode prevaricar, 
então se você chegar lá indocumentado, ele não vai te orientar, ele vai te 
dar uma multa. Então, eles criaram uma estrutura principalmente pra evitar 
isso. Então vamos orientar, vamos criar formas de regularizar a situação 
desses imigrantes. [...] Esses Centros têm alguém pra acompanhar. Então, 
é esse o modelo que nós pensávamos em implementar e esse era tipo, o 
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meu sonho. É o que eu sempre defendi como modelo de implementação, o 
secretário Rogério Sottilli também. (ILLES, Entrevista em 05 de julho de 
2017). 

 

Entretanto, com a situação emergencial representada pelo fluxo de 

haitianos que chegavam à cidade, os esforços tiveram de se converter no 

atendimento destas pessoas: 

A gente tava com uma série de políticas afirmativas, bancarização, os 
conselhos participativos, os diálogos, a questão das atividades culturais etc. 
E aí, chegam mil e oitocentos haitianos. 
[...] 
Então, a gente não abandona a ideia, mas a gente interrompe, e nós vemos 
a necessidade de investir toda a nossa força pra atender toda a população 
haitiana, naquele momento. E claro, a solução encontrada, é entre a 
Prefeitura de São Paulo, envolvendo a Secretaria de Direitos Humanos, a 
SMADS e o Ministério da Justiça. A gente fez muita reunião com o estado 
também, inclusive chegamos a assinar um termo de cooperação, na 
COMIGRAR, assinado em setembro. 
[...] 
E aí houve por exemplo, uma distribuição dos recursos, então, o Ministério 
da Justiça entrou com o um milhão e duzentos. Naquele momento, um 
milhão e duzentos era para a implementação do Centro de Referência. 
Porque ficou duas coisas o R e o A, né, Referência e Acolhida. Referência 
SMDHC, Acolhida SMADS. [...] Mas lá o Centro de Acolhida para 
Imigrantes, é a mesma entidade que administra, a coordenadora do Centro 
de Acolhida responde à SMADS, e a coordenação do Centro de Referência 
responde à Secretaria de Direitos Humanos. (ILLES, Entrevista em 05 de 
julho de 2017).  
 

Illes (Entrevista em 05 de julho de 2017) sinaliza, ainda, que o modelo 

atual de gestão dos CAs parte de uma necessidade de adaptação ao sistema de 

assistência social, que gerou um problema de implementação: a normativa federal 

não autoriza a existência de centros específicos e a SMADS sinalizou que não 

possuía condições naquele momento de assumir CAs especializados. Desse modo 

que foi feita a opção pela gestão conjunta, segundo o entrevistado: 

O estado se comprometeu em implantar o CIC do Imigrante78, fazer um 
abrigo, e tal. E a prefeitura de construir o Centro de Referência [...]. Na hora 
de criar, a gente ainda insistia, vamos criar um Centro de Acolhida, mas daí 
numa reunião que tivemos, eu lembro que a Secretária disse, “olha a 
SMADS não tá preparada, não tem condições de assumir um Centro de 
Acolhida específico pra imigrante, nesse momento”. E o Ministério de 
Desenvolvimento Social não permitiu, porque a lei nacional não permite 
centros específicos. É aquele modelão. Então, assim você tinha que 

                                                             
78 O Centro de Integração e Cidadania do Imigrante é um aparelho criado pelo governo do Estado de 
São Paulo com o objetivo de agrupar em um único espaço diversos serviços à população migrante, 
como como a Defensoria Pública da União, Defensoria Pública Estadual, Cursos de Idiomas e Posto 
de Atendimento ao Trabalhador, podendo ser comparado à estrutura do CRAI municipal. Cf. 
http://migramundo.com/sao-paulo-passa-a-contar-com-o-cic-do-imigrante-na-barra-funda/. Acesso em 
18 set 2017. 
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encontrar uma verdadeira engenharia pra poder construir. Aí o formato que 
a gente encontrou foi, então vamos fazer junto. Então a SMADS aumenta o 
número de vagas, dentro da sua meta, de atendimento a população em 
situação de rua. Na SMADS não tem como abrir um centro de imigrantes, 
né, especifico, mas sim pra, pra pessoa em situação de rua. Aí claro, 
fazendo um recorte, é um centro de acolhida pra imigrante, esse é o nome, 
mas era obrigado a atender qualquer pessoa que está na rua. (ILLES, 
Entrevista em 05 de julho de 2017) 
 

O primeiro CA formulado com essa estrutura de gestão mista é o CA Bela 

Vista, fundado em 28 de agosto de 2014, no âmbito do CRAI, oferecendo um serviço 

mais complexo de atendimento ao imigrante: 

[...] então a SMADS mantém o psicólogo, mantém o assistente social, 
mantém toda a equipe pra fazer a acolhida, e a Secretaria de Direitos 
Humanos entra com essa outra parte, que é colocar assessoria jurídica, 
colocar um atendimento multilíngue, [...] eram sete idiomas que a gente 
conseguiu, que fizesse a empregabilidade, então junto com os outros 
serviços fizessem capacitação pra os demais servidores públicos. Então, 
esse é o modelo que a gente criou, no mesmo espaço. (ILLES, Entrevista 
em 05 de julho de 2017). 
 

É também Illes quem explica como foi escolhido o modelo de gestão por 

convênio com a sociedade civil, a fim de solucionar o desafio de implementação do 

Centro de Acolhida e do CRAI, fruto de tentativas frustradas de elaborar uma gestão 

direta por parte da CPMig: 

Mas claro, já no início do termo tinha uma cláusula, que a gente abriu edital, 
e aí, não tem como ser uma administração direta. Nós tentamos fazer 
administração direta, até abrimos um chamamento público. Na hora de 
contratar as pessoas, a Secretaria do Planejamento não permitiu. 
[...] 
então assim, a gente teve que mudar tudo. Aí encontramos a saída que foi 
fazer um edital. E aí claro, contratamos o SEFRAS, que é o Serviço 
Franciscano de Solidariedade, que acabou assumindo o convênio tanto com 
a Secretaria de Direitos Humanos, como o Convênio da SMADS. (ILLES, 
Entrevista em 05 de julho de 2017). 
 

Desse modo, verifica-se que o primeiro CA, Bela Vista, ocupava o mesmo 

espaço que o CRAI, tratando-se de dois serviços unificados no mesmo espaço, e 

que hoje já se encontram separados em dois imóveis diferentes (CRAI na Rua 

Japurá 212 e o CA na Rua Japurá 234). Esta separação se deu pela necessidade de 

dividir o que é serviço de acolhida (SMADS) e o que é serviço de referência e 

atendimento (SMDHC), embora permaneçam ambos sob administração da mesma 

entidade, o SEFRAS. Neste ano de 2017, no mês de setembro, porém, foi aberta 

chamada para novo credenciamento de entidade para gestão do CRAI, do qual 

ainda não há informações sobre resultado. 
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Em virtude desse agrupamento inicial dos serviços em um único imóvel, 

Illes destaca diversos problemas de gestão do espaço relativos à implementação 

das políticas de acolhida e referência no mesmo espaço, impulsionando, 

posteriormente, a reformulação da estrutura para a acima apontada: 

Agora cê imagina, cê tá no mesmo espaço, na mesma casa. [...] lá o Centro 
de Acolhida para Imigrantes, é a mesma entidade que administra, mas a 
coordenadora do Centro de Acolhida responde à SMADS, e a coordenação 
do Centro de Referência responde à Secretaria de Direitos Humanos. E a 
Secretaria de Direitos Humanos e a SMADS, não é que sejam tão 
alinhadinhas sobre os temas. Então, cê imagina o que foi ali o primeiro ano 
pra você [...] entender os fluxos, pra que pudesse ser um trabalho eficiente. 
Não foi fácil, mas claro, a gente conseguiu. A gente criou até um Comitê 
Gestor do Centro de Referência envolvendo a SMADS, a Secretaria de 
Direitos Humanos, a diretoria do SEFRAS, e a equipe interna lá dentro, pra 
ver como a gente conseguia, caminhar junto. Então, assim, um desafio 
muito grande. (ILLES, Entrevista em 05 de julho de 2017). 
 

O surgimento dos demais CAs vem a partir da superlotação do CRAI, que 

não se demonstrava suficiente para atendimento da população imigrante na cidade: 

Aí foi um ano depois, aí o CRAI encheu. Nós criamos um emergencial no 
Bom Retiro, e aí fomos procurar uma outra parceira pra criar um outro 
Centro. [...] O imigrante não quer ficar na moradia, o imigrante quer 
encontrar trabalho, quer ter sua situação migratória regularizada, e bom, 
aqueles que não conseguem de jeito nenhum, pronto, você tem que garantir 
que ele tenha um espaço, um lugar pra ficar com a sua dignidade. Então a 
gente entendia que era necessário chegar em torno de umas trezentas, 
trezentos e cinquenta vagas para imigrantes. Então, foi fácil convencer pra 
criação do Centro lá do Pari. E aí claro, nós tínhamos aquele recurso do MJ, 
que tava engessado, e que nós fizemos um novo acordo com o MJ, e foi 
usado pra implementação do abrigo lá do Pari. 
[...] 
eu me lembro que eu conversei com as Irmãs Palotinas e elas tinham um 
abrigo ocioso, tipo o aluguel é delas, o prédio é delas, um prédio 
maravilhoso, com capacidade pra 82 mulheres. E elas tinham essa política 
de só atender mulheres migrantes e refugiadas [...] mas então, aqui tá muito 
simples, conveniar e ampliar o número de vagas. Então nós fizemos um 
convênio com a SMADS e aí ampliaram de 40 para 82 vagas. (ILLES, 
Entrevista em 05 de julho de 2017). 

 

 

5.2.3 Estrutura de gestão das ações de acolhida de migrantes em São Paulo 

 

 

O primeiro centro de acolhida disponibilizado pelo Município é instalado 

de forma provisória, funcionando de maio a agosto de 2014, com o objetivo 

específico de atender ao fluxo de haitianos que chegavam à cidade. Durante o 
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período em que funcionou (110 dias), atendeu 2.349 migrantes, de 20 

nacionalidades diferentes (CPMig, 2014), conforme descrito no tópico anterior. 

Ainda em 2014 é inaugurado o CA Bela Vista, com 80 vagas diurnas e 

110 vagas noturnas, o qual atendeu, até outubro de 2016, 825 migrantes. Em 2015 

são inaugurados dois centros de acolhida: CA Especial para Mulheres Imigrantes 

Penha, com 80 vagas noturnas e que, até julho de 2016, tinha atendido 308 

mulheres migrantes; e o CA Pari, com 75 vagas diurnas e 200 vagas noturnas, 

atendendo 471 pessoas até outubro de 2016. O último dos centros a ser inaugurado 

é o CA Bom Retiro, que passa a funcionar em 2016 com 150 vagas diurnas e 

noturnas, atendendo cerca de 300 pessoas até outubro do referido ano. Os CAs 

permanentes, desta forma, representam um universo de 540 vagas, algumas das 

quais específicas para mulheres migrantes79, e que totalizaram aproximadamente 

1900 atendimentos até outubro de 2016. 

A criação de vagas específicas para mulheres imigrantes ocorre, 

novamente, em virtude de problemas de implementação decorrentes dos fluxos 

migratórios que chegavam ao município a partir do final de 2015 e início de 2016, 

último ano de gestão do Prefeito Fernando Haddad. A mudança drástica no perfil 

dos recém-chegados exige uma ação rápida da Coordenação em prover vagas para 

as mulheres que chegavam em grandes quantidades.  

Illes (Entrevista em 05 de julho de 2017) salienta como foi identificado o 

fluxo de mulheres angolanas e congolesas que chegavam ao município entre 2015 e 

2016: primeiramente através do questionamento por parte de SMADS dos 

encaminhamentos aos centros de acolhida realizados pela Cáritas (percepção do 

agente de rua); depois pela própria Cáritas (percepção da sociedade civil); e, por 

fim, pela obtenção de informações perante órgãos federais, que poderiam ter 

sinalizado a formação do fluxo com base em dados de emissão de vistos, mas não 

comunicaram o âmbito municipal: 

                                                             
79 Há variação da quantidade de vagas ofertadas a mulheres imigrantes, de acordo com as 
entrevistas realizadas com as gestoras dos CAs. Os números presentes nos relatórios anteriores 
apresentados pela CPMig não representam a realidade atual. Durante a pesquisa de campo, 
inclusive, acompanhamos a movimentação das assistentes sociais para liberação de vagas, que 
eram femininas, para utilização de migrantes do sexo masculino, por determinação do CREAS 
regional, no CA Pari. 
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Então a migração, ela continua. Não precisamos das 700 vagas como era 
naquela época, mas você precisa ter uma estrutura mínima ali de, de 
acolhida pra, pra imigrantes… também nesse, esse fluxo não que termina, 
né, mas você consegue administrar, digamos, esse fluxo de haitianos. Aí 
nós temos um fluxo das angolanas que foi surpreendente [...] Foi uma fase 
extremamente difícil, é porque já era final ali de 2015, já ia entrar em 2016, 
o último ano da gestão. Havia uma preocupação da prefeitura em 
administrar isso. Só que quando chegou na Secretaria de Direitos 
Humanos, aquilo já tinha estourado, é sempre o mesmo problema. Cê 
imagina, elas foram chegando via Cáritas80. E a Cáritas foi encaminhando, 
foi encaminhando, foi encaminhando, até lotar todos os abrigos, 
praticamente. Tanto o de imigrantes, quanto o de mulheres etc. E aí a 
SMADS começou a questionar os encaminhamentos da Cáritas. Foi nesse 
momento que a Cáritas nos procurou. A Cáritas nos procurou, nós tivemos 
que mediar de certa forma os encaminhamentos, buscar uma solução. Aí 
que a Secretaria de Direitos Humanos, mas uma vez, tipo a cidade não 
acostumada a lidar com uma instância de coordenação de política de 
imigrante. Porque aí você vai buscar outro tipo de saída não assistencial. O 
problema não era a questão do acolhimento. Tinha uma questão no fluxo 
dessa migração que tinha que ser de alguma forma entendido. 
Então, aí nós começamos uma série de reuniões com o Ministério da 
Justiça, com o Ministério das Relações Exteriores, consultamos as 
embaixadas lá. E aí a gente descobriu que por exemplo que tinham sido 
emitidos, entre ali acho que foi de [...] novembro de 2015 a fevereiro de 
2016 mais de 6 mil vistos para angolanos e congoleses. Então, aí a gente 
desenvolve todo um plano estratégico e mais uma vez, entra aquela 
questão [...] como seria muito mais simples lidar com a migração - 
principalmente no Brasil que o número é tão pequeno comparado com as 
emergências mundiais - se você fosse no mínimo responsável e organizado. 
(ILLES, Entrevista em 05 de julho de 2017). 
 

Atualmente, a gestão dos CAs, seja de vagas mistas ou exclusivamente 

femininas funciona, primeiramente, por termo de cooperação entre a SMDHC e a 

SMADS, com a seguinte divisão de responsabilidades: 

 

Quadro 3: Divisão de responsabilidades entre SMADS e SMDHC 

Secretaria Municipal de Direitos Humanos e 
Cidadania (SMDHC) 

Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social (SMADS) 

 - Estruturação de serviço de Referência na atenção a 
migrantes, conforme Plano de Trabalho aprovado no 
Convênio de nº 806422/2014 firmado com o 
Ministério da Justiça em 2 de julho de 2014; 

- Oferecimento de serviço de acolhida para 
imigrantes conforme Editais específicos, 
cujos repasses mensais incluem recursos 
para o pagamento das concessionárias de 
água, luz e gás; 

- Construção, em conjunto com a SMADS e a(s) 
entidade(s) conveniada(s), da diretriz de acolhimento 
e atendimento aos imigrantes no Município de São 
Paulo na ausência de política estabelecida para este 
trabalho nacionalmente e no município; 

- Construção em conjunto com a SMDHC e 
a(s) entidade(s) conveniada(s) da diretriz de 
acolhimento e atendimento aos imigrantes no 
Município de São Paulo na ausência de 
política estabelecida para este trabalho 
nacionalmente e no município; 

- Articulação de ações integradas com outras 
Secretarias Municipais dentro do CRAI, 

- Compartilhamento com a SMDHC dos 
relatórios e dados apresentados por sua 

                                                             
80 Refere-se à Cáritas Arquidiocesana de São Paulo, entidade ligada à Igreja Católica que promove o 
acolhimento e recepção de refugiados no município desde a década de 1970. 
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especialmente relacionadas às áreas de saúde e 
educação; 

entidade conveniada, além de permissão de 
consulta permanente ao registro dos 
abrigados; 

- Elaboração de identidade visual específica para o 
CRAI; 

- Pagamento dos custos totais de água, luz e 
gás para todo o edifício, a ser realizado pela 
entidade conveniada; 

- Pagamento integral do valor das locações e 
gerenciamento dos contratos de aluguel dos imóveis 
com o Locador pelo período de 1 (um) ano; 

- Realização da limpeza de todo o edifício, 
por meio da entidade conveniada; 

- Garantia de que as demandas da imprensa por 
reportagens e entrevistas ao Centro de Referência ou 
à SMDHC serão negociadas pela assessoria de 
imprensa desta secretaria, sendo dada ciência à 
assessoria de imprensa da SMADS. 

- Garantia de livre acesso das equipes da 
SMDHC/CPMig e parceiros às instalações do 
Centro de Acolhida para fins de visita e 
monitoramento, mediante agendamento 
prévio com entidade conveniada; 

- Compartilhamento com a SMADS dos relatórios e 
dados apresentados pela sua entidade conveniada, 
além de permissão de consulta permanente ao 
registro dos atendidos; 

- Garantia de zelo e responsabilidade, 
diretamente ou por meio de entidade 
conveniada, pela preservação dos bens 
permanentes de mobiliário e de informática 
adquiridos para a implementação do CRAI, 
independente da Secretaria Municipal que os 
forneceu; 

- Garantia de que todo o material publicitário como 
folders, banners, convites, outros meios impressos e 
demais mídias contenham os logos do CRAI, da 
SMDHC, SMADS e Ministério da Justiça; 

- Garantia de que todo o material publicitário 
como folders, banners, convites, outros 
meios impressos e demais mídias 
contenham os logos do CRAI, da SMDHC, 
SMADS e Ministério da Justiça; 

- Realização, em parceria com a entidade 
conveniada, de ações voltadas à empregabilidade e 
intermediação trabalhista em parceria com a 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Trabalho e 
Empreendedorismo (SDTE); 

- Garantia de que as demandas da imprensa 
por reportagens e entrevistas ao Centro de 
Acolhida ou à SMADS serão negociadas 
pela assessoria de imprensa desta 
secretaria, sendo dada ciência à SMDHC. 

- Apoio, por meio da entidade conveniada, à equipe 
do CREAS-Bela Vista no atendimento da população 
imigrante que necessita de serviços de acolhida; 

 

- Gestão, por meio da entidade conveniada e de 
forma compartilhada, da Sala Multiuso para as 
atividades fins do CRAI e da PMSP; 

- Realização, em parceria com a entidade conveniada 
e com entidades públicas e privadas, de oficinas, 
cursos de português e atividades abertas ao público 
migrante, entre outros; 
- Garantia de zelo e responsabilidade, diretamente ou 
por meio de entidade conveniada, pela preservação 
dos bens permanentes de mobiliário e de informática 
adquiridos para a implementação do CRAI, 
independente da Secretaria Municipal que os 
forneceu; 

Fonte: Disponibilizado pela CPMig. 

No âmbito de SMADS, a tipificação da rede socioassistencial municipal 

obedece à Portaria nº 46/201081, que divide os serviços entre rede de proteção 

                                                             
81 Íntegra disponível em: 
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/046_portaria_1298488134.pdf>. 
Acesso em 20 ago 2017. 
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básica, rede de proteção especial – média complexidade e rede de proteção 

especial – alta complexidade, esta última onde se inserem os CAs. Em termos de 

Centros de Acolhida, suas modalidades encontram-se todas sob a categoria de 

“Centros de Acolhida às Pessoas em Situação de Rua”, podendo ser CAs para 

Adultos I por 16 horas; CAs para Adultos II por 24 horas ou CAs Especiais: para 

Idosos; para Mulheres, para Pessoas em Período de Convalescença; para Famílias. 

Os Centros de Acolhida para Migrantes qualificam-se como Centros para 

Adultos II por 24 horas, sendo tanto o CA Penha quanto o Gilza Peloso modalidade 

especial para Mulheres. 

A gestão individual de cada CA ocorre, conforme quadro acima, através 

de convênios firmados diretamente entre a SMADS e as entidades gestoras. Em 

todos os casos, foram realizadas chamadas públicas através de editais, publicados 

na imprensa oficial do Município, a fim de convocar interessados em gerir estas 

instituições mediante repasse: 

 

Quadro 4: Relação de convênios de gestão dos Centros de Acolhida 

CA EDITAL CHAMADA RESULTADO ENTIDADE 
CONVENIADA 

CONVÊNIO 
ATUAL 

Bela 
Vista 

088/SMADS/2014 27/06/2014 28/08/2014 
Serviço 
Franciscano de 
Solidariedade 

127/SMADS/
2014 

Penha 037/SMADS/2015 09/07/2015 25/07/2015 
Associação 
Palotina 

158/SMADS/
2015 

Pari 205/SMADS/2015 09/07/2015 25/07/2015 
Missão 
Scalabriniana 

193/SMADS/
2015 

Gilza 
Peloso 

086/SMADS/2016 05/05/2016 07/06/2016 
Instituto Lygia 
Jardim 

118/SMADS/
2016 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A estrutura de convênios em SMADS é determinada através de diversos 

diplomas legais. O principal é a Lei Municipal nº 13.153, de 22 de junho de 200182, 

que dispõe de forma geral sobre a política pública de assistência social operada 

através de convênios. Estabelece, em seu art. 2º, o fundamento do conveniamento 

na garantia de direitos de cidadania – pelo compromisso das organizações com 

                                                             
82 Íntegra disponível em: <http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-13153-de-22-de-junho-de-
2001/>. 
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direitos sociais – e prevalência do caráter público da ação, relacionado à 

transparência e controle de qualidade. 

A referida lei tem como base a Lei Orgânica da Assistência Social 

(LOAS), Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, diploma legal de âmbito federal 

que estabelece a organização da Assistência Social no Brasil. Por esta razão, o art. 

3º da norma municipal replica o quanto previsto pela norma federal, determinando, 

como princípios da política de assistência social: 

I – acesso e não discriminação das atenções afiançando o caráter público 
do atendimento, vedando-se qualquer comprovação vexatória da 
necessidade ou de relações de privatização do interesse público; 
II – acesso a benefícios e serviços de qualidade; 
III – respeito à dignidade do cidadão, de autonomia, de sua privacidade, e 
de sua convivência familiar, comunitária e social; 
IV – precedência da atenção à necessidade social sobre as exigências de 
rentabilidade econômica; 
V – participação da população, por meio de organizações representativas, 
na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis; 
VI – a complementaridade entre a rede estatal e a privada na prestação de 
serviços à população afiançado o caráter público do atendimento; 
VII – a defesa da igualdade de oportunidades e da democratização da 
relação através de processo público desde a proposição, chamamento até a 
homologação dos convênios de assistência social (LOAS, 1993).  
 

Os objetivos da política são definidos, pelo art. 4º, como a produção de 

condições para o alcance de padrões sociais básicos e garantia de mínimos sociais 

como direitos de cidadania da população, pressupondo (i) suprimento de 

necessidades básicas, priorizando-se a sobrevivência da unidade familiar e 

segmentos fragilizados; (ii) mínimos sociais de cidadania definidos como o alcance 

sem discriminação ao conjunto de condições básicas que produzem a segurança da 

existência e da sobrevivência cotidiana e da dignidade humana (LOAS, 1993). 

Interessante se faz, ainda, destacar, dentre as atribuições do poder 

público municipal (art. 9º), a necessidade de prover o suporte técnico e financeiro às 

conveniadas (inciso IV) e de garantir a capacitação e treinamento dos recursos 

humanos das conveniadas (inciso VI) (LOAS, 1993).  

O Decreto Municipal nº 43.698, de 02 de setembro de 200383 é o 

instrumento regulamentador da Lei nº 13.153/2003, responsável por fixar 

procedimentos de credenciamento na SMADS, além de determinar 

responsabilidades na estrutura de gestão da secretaria. De forma geral, a SMADS é 

                                                             
83 Íntegra disponível em: <http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/comp/?pId=12793>.  
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responsável por todo o processo de cadastramento das entidades; elaboração e 

publicação de editais; organização orçamentária; fornecimento de suporte técnico e 

qualificação dos recursos humanos das entidades. Já à Supervisão Regional de 

Assistência Social cabe, em resumo, o acompanhamento e aprovação dos relatórios 

de visitas; e a manutenção do banco de usuários dos serviços. 

A atual organização da SMADS se dá nos termos do organograma 

abaixo: 

 

Figura 4: Organograma da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social 

 
Fonte: Prefeitura da Cidade de São Paulo. Disponivel em: 

<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistencia_social/secretaria/estrutura/>. Acesso 

em 08 ago 2017. 

 

Verifica-se que o trabalho direto de fiscalização da implementação das 

políticas de assistência social se dá pela Supervisão Regional, que atua, no 

acompanhamento dos Centros de Acolhida, pelos Centros de Referência 

Especializados de Assistência Social (CREAS) e Centros de Referência 

Especializados para Pessoas em Situação de Rua (Centro POP). Conforme relatado 
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de forma unânime pelas diretoras dos CAs e pelas assistentes sociais entrevistadas, 

o contato com a SMADS é todo realizado pelo CREAS e/ou Centro POP 

responsável pela região do CA: é este que auxilia no preenchimento das vagas, na 

solução de dúvidas, no auxílio a encaminhamento de usuários etc. 

Nesse sentido, cumpre destacar, conforme descrito pela Assistente Social 

do CA Bela Vista, que a recepção da demanda e designação da ocupação das 

vagas é realizado quase exclusivamente pelo CREAS e/ou Centro POP, sendo a 

exceção a vaga via CRAI: 

O fluxo é pelo CREAS Pop Bela Vista [..] tem esse momento que eles são 
acolhidos na Tenda e mencionam que precisam de uma oportunidade de 
vaga. O técnico, no primeiro momento cede o pernoite, mas já há indicação 
de um atendimento mais qualificado, preparado pra demanda imigrante no 
próprio CREAS POP, aí o CREAS POP faz o contato conosco ou com o 
Pari ou com outro Centro de Acolhida especificamente para imigrantes e ele 
é encaminhado pra cá pro nosso serviço quando tem a vaga. Ou também 
pelo CRAI, que é nosso parceiro. Lá tem a assistente social [...] que 
também tem esse trabalho social, a escuta, e aí quando a demanda é 
acolhida ela faz contato conosco e, tendo a vaga, também é cedida. 
(“ASSISTENTE SOCIAL B”, Entrevista em 14 de agosto de 2017). 
 

A determinação da quantidade de vagas para homens e mulheres 

também é realizada pelo CREAS/Centro Pop, conforme mencionado pela Diretora 

do CA Pari: 

A abertura, sim, só que daí é junto com a prefeitura. [...] toda mudança que 
tem é feita por eles, junto com eles, pela necessidade, porque também não 
pode ficar sobrando uma vaga e faltando pra outro. Pros homens, sempre 
falta (pra homens). Tem que esperar, às vezes tem que liberar pra ter vaga, 
porque, agora pra mulher sempre sobra. Tá sempre sobrando. Chegou a 
sobrar 20 vagas por mês, então não pode, então a mudança é por isso 
mesmo. 
[...] a gente sempre manda pro centro POP, Centro POP é o que faz essa 
ligação. Mas caso pegue algum migrante que venha aqui, que tenha vaga 
sobrando, aí liga lá no centro POP. (“DIRETORA C”, Entrevista em 14 de 
agosto de 2017) 
 

Os convênios são, ainda, administrados nos termos das Portarias nº 

46/2010/SMADS e 47/2010/SMADS, vigendo alterações provocadas pela edição da 

Portaria nº 26/2014/SMADS. Estas normas definem a tipificação das estruturas que 

compõem a rede socioassistencial do município, bem como regulam a parceria por 

termo de convênio.  

Durante a pesquisa, porém, não foi possível identificar um órgão ou 

agente público de SMADS centralizador do tema migratório, nem mesmo o 

estabelecimento de normas específicas para lidar com esta população. Após 
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tentativas de contato realizadas tanto pela CPMig quanto por iniciativa própria e 

através de contatos na secretaria, a única informação obtida acerca do envolvimento 

de setores médios de SMADS nas políticas de acolhida para migrantes consistiu em 

uma afirmação genérica – via telefone – de que os Centros POP Bela Vista e Barra 

Funda teriam informações sobre os CAs para Migrantes, sem determinação de qual 

setor ou servidor seriam responsáveis. 

Verifica-se, portanto, que a parceria por meio de convênios com a 

sociedade civil, a estrutura das Casas de Acolhida e a supervisão do serviço 

obedece exclusivamente à normativa de Assistência Social. A própria existência dos 

CAs obedece à tipificação socioassistencial, vez que as classificações 

correspondem aos tipos constantes da Portaria nº 46/201084, motivo pelo qual não 

existem Centros de Acolhida Específicos para Imigrantes, somente Centros de 

Acolhida para Adultos e Centros de Acolhida Especiais para Adultos – Mulheres. 

A CPMig não possui, deste modo, acesso real à implementação das 

políticas de acolhida no município, tornando-se dependente da transmissão de 

informações pela SMADS, de forma fragmentada, já que não há esse contato focal 

responsável pelo tema.  

O mesmo vale quanto ao provimento das vagas, tanto no preenchimento 

dos postos ociosos com brasileiros, quanto na sua distribuição entre homens e 

mulheres, realizada exclusivamente pela SMADS, de acordo com a demanda do 

momento, sem a compreensão necessária sobre fluxos e vulnerabilidades 

relacionadas às nacionalidades e perfis migratórios, sinalizada por Illes (Entrevista 

em 05 de julho de 2017) como essencial na questão da acolhida emergencial nos 

anos de 2014 e 2015. 

A intersetorialidade e a transversalidade, deste modo, embora consistam 

em vantagens em termos de gestão pública – pela abordagem de um tema de forma 

técnica sem a necessidade de criação de uma estrutura secretarial ampla e 

destacamento de orçamento próprio – permitem o o insulamento das instâncias de 

                                                             
84 Rede de proteção básica, rede de proteção especial – média complexidade e rede de proteção 
especial – alta complexidade, esta última onde se inserem os CAs. Em termos de Centros de 
Acolhida, suas modalidades encontram-se todas sob a categoria de “Centros de Acolhida às Pessoas 
em Situação de Rua”, podendo ser CAs para Adultos I por 16 horas; CAs para Adultos II por 24 horas 
ou CAs Especiais: para Idosos; para Mulheres, para Pessoas em Período de Convalescença; para 
Famílias 
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SMADS e SMDHC, sem efetivar a cooperação necessária, vez que a CPMig não se 

estabeleceu, ainda, como um órgão centralizador das ações transversais. 

 

 

5.3 O cotidiano de acolhida em São Paulo 

 

 

Como já afirmado em tópicos anteriores do trabalho, a demanda por 

acolhida institucional de migrantes é constantemente sinalizada pela sociedade 

civil85. Este trabalho de acolhida é realizado por SMADS, responsável pelas políticas 

de acolhimento no âmbito municipal, sendo também a coletora de dados sobre a 

utilização destes serviços pelos imigrantes. 

Segundo o Censo da População em Situação de Rua realizado por 

SMADS no ano de 2015 (PMSP/SMADS, 2015, p. 65), 1,6% dos entrevistados pela 

pesquisa (74 pessoas) era de nacionalidade estrangeira. 

Ainda durante o censo, foram identificados 556 imigrantes nos centros de 

acolhida de SMADS. Ressalte-se, nesse ponto, que este número inclui tanto os 

migrantes em centros especializados quanto em centros para a população de rua 

como um todo.  

Este número sinaliza um aumento significativo comparado ao censo 

anterior: em 2011 foram encontrados na rua 29 estrangeiros e 85 nos centros de 

acolhida. Ressalte-se que, dentre os usuários dos centros, a porcentagem de 

estrangeiros é mais expressiva, representando 6,9% do total de usuários, 

encontrados em 55 dos serviços da rede de acolhida. 

 

                                                             
85 Cf. p. 20 deste trabalho. 
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Gráfico 6: Percentuais dos grupos populacionais dentre usuários dos Centros de Acolhida de SMADS 

 
Fonte: PMSP/SMADS, 2015, p. 111. 

 

Foram identificadas 28 mulheres com filhos atendidas, representando 

13% do total de mulheres acolhidas pela rede. Em termos de perfil, ainda, a média 

de idade entre os estrangeiros assistidos era de 35,5 anos, sendo inferior à média 

de idade dos atendimentos em geral. Em termos de raça/etnia, 78,1% dos 

estrangeiros declararam-se não-brancos. 

 

Gráfico 7: Idade média dos usuários de Centros de Acolhida da SMADS por perfil populacional 

 
Fonte: PMSP/SMADS, 2015, p. 113. 
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Gráfico 8: Perfil dos usuários de Centros de Acolhida da SMADS, com raça 

 
Fonte: PMSP/SMADS, 2015, p. 114. 

 

Foi identificado, ainda, que o grupo com menor proporção de pessoas que 

dormiram nas ruas é o grupo de estrangeiros, com apenas 35,2%, em comparação à 

média geral de 73%.  

 

Gráfico 9: Usuários que dormiram na rua, por perfil populacional 

 
Fonte: PMSP/SMADS, 2015, p. 115. 

 

Em pesquisa realizada pelo Instituto de Relações Internacionais da 

Universidade de São Paulo (IRI-USP), através do Projeto Cosmópolis e em parceria 

com a CPMig, características específicas da atuação de SMADS com imigrantes 

foram identificados.  

Os servidores entrevistados sinalizaram uma mudança clara no 

cadastramento dos estrangeiros a partir de 2014, quando identificaram um aumento 
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significativo dos usuários não-brasileiros nos serviços da SMADS, passando a 

registrar a nacionalidade, bem como país de procedência: 

Os entrevistados da SMADS relataram que, mediante a percepção de 
aumento do fluxo migratório com a Copa do Mundo no Brasil, em 2014, os 
próprios técnicos verificaram a demanda pela identificação por 
nacionalidade e esta informação passou a ser coletada para auxiliar no 
atendimento. 
[...] 
Outro exemplo de informação a serviço do atendimento é a inclusão do país 
de procedência, além do país de origem, no cadastro da população 
imigrante do SISA. Os funcionários receberam orientações específicas 
sobre como conduzir essa questão. O dado do país de procedência poderia 
ser utilizado para auxiliar no atendimento, segundo os entrevistados, pois a 
própria rota de imigração poderia indicar vulnerabilidades. (SÃO PAULO 
COSMÓPOLIS; VENTURA; REIS; GUIMARÃES, 2017, p. 110) 

 
O registro de imigrantes usuários de serviços de assistência social, 

portanto, era realizado sem correspondência de nacionalidades, dificultando a 

identificação de perfis de forma mais precisa, além de impedir a análise de 

vulnerabilidades decorrentes de critérios nacionais, como a segurança das rotas 

migratórias, existência de redes locais de apoio etc. 

A atuação direta da SMADS, ainda, afeta a compreensão de seus 

agentes sobre a origem da política de acolhida para imigrantes no município, 

inclusive quanto à criação dos CAs específicos, tendo muitos deles sinalizado que 

foi um movimento ocorrido em função da identificação do aumento dos fluxos 

migratórios pela SMADS: 

Nas entrevistas realizadas para esta pesquisa, aludiu-se à abertura dos 
centros de acolhida específicos para imigrantes como resultado do 
monitoramento da população imigrante pelos técnicos da SMADS, que 
registrou a presença significativa de imigrantes em centros de acolhida 
para a população em situação de rua. Também foi criado um centro de 
acolhida só para mulheres – os entrevistados destacaram a situação das 
mulheres angolanas com filhos, que chegaram em um número significativo 
em determinado período e demandaram atenção específica. (SÃO PAULO 
COSMÓPOLIS; VENTURA; REIS; GUIMARÃES, 2017, p. 110) 
 

O cadastramento dos imigrantes é realizado no CadÚnico86. De acordo 

com dados de setembro de 2015, foram identificadas as principais nacionalidades 

abaixo, totalizando 11.355 imigrantes cadastrados: 

 

                                                             
86 O Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) é um instrumento de coleta de dados e 
informações com o objetivo de identificar todas as famílias de baixa renda existentes no País. 
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Quadro 5: Imigrantes cadastrados no CadÚnico por país de origem no Município de São Paulo (10 
maiores populações em ordem decrescente) 

País de Origem Número de 
cadastros 

% do total de 
imigrantes 

1. Bolívia 5.111 45% 
2. Portugal 910 8% 
3. Haiti 812 7,2% 
4. Peru 484 4,3% 
5. Japão 411 3,6% 
6. Angola 401 3,5% 
7. Congo 382 3,4% 
8. Paraguai 368 3,2% 
9. Síria 326 2,9% 
10. Nigéria 266 2,3% 
11. Outros 1.884 16,6% 

Total 11.355 100% 
Fonte: SÃO PAULO COSMÓPOLIS; VENTURA; REIS; GUIMARÃES, 2017, p. 110. 

 

Destes imigrantes, 50,43%, ou seja, 5.726, foram incluídos no programa 

de transferência de renda Bolsa Família: 

5.726 imigrantes, ou 50,43% do total de imigrantes cadastrados no 
CadÚnico, recebem o benefício. O total de beneficiários do Bolsa Família no 
Brasil em Setembro de 2015 era de 13.912.767 pessoas, das quais 473.163 
no município de São Paulo. Os imigrantes representavam à época 1,21% 
dos beneficiários do Bolsa Família no município de São Paulo e 0,04% dos 
beneficiários no país. (SÃO PAULO COSMÓPOLIS; VENTURA; REIS; 
GUIMARÃES, 2017, p. 110) 
 

Quanto ao Sistema de Informação do Atendimento ao Usuário (SISA), 

que reúne informações da rede socioassistencial, a maior parte dos cadastrados 

correspondia, em setembro de 2015, ao fluxos mais recentes de chegada ao Brasil, 

como haitianos e países africanos (liderados por Angola e Congo), em sua maioria 

de homens (77,6%) negros (75,2%).  
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Quadro 6: Imigrantes cadastrados no SISA por país de origem (10 maiores populações em ordem 
decrescente 

País de origem Número de 
cadastros 

% do total de imigrantes 
cadastrados 

1. Angola 393 17,4% 

2. Congo 300 13,3% 

3. Haiti 179 7,9% 

4. Mali 139 6,2% 

5. Nigéria 114 5,1% 

6. Gâmbia 98 4,3% 

7. Bolívia 91 4% 

8. Guiné Bissau 87 3,9% 

9. Guiné 80 3,5% 

10. Togo 72 3,2% 

Outros 703 31,2% 

Total 2.256 100% 
Fonte: SÃO PAULO COSMÓPOLIS; VENTURA; REIS; GUIMARÃES, 2017, p. 122. 

 

É através do SISA que os usuários possuem acesso aos Centros de 

Acolhida (CA) e Centros de Acolhida Especiais (CAE). Além das vagas 

disponibilizadas exclusivamente para imigrantes nos CAs Bela Vista, Pari e Penha 

(no momento da pesquisa o CA Gilza Peloso ainda não existia), a pesquisa inclui o 

Arsenal da Esperança87, centro de acolhida de população de rua que 

tradicionalmente possui até 200 vagas ocupadas por homens imigrantes.   

Os fluxos sugeridos pelo quadro acima se repetem em grande parte nos 

CAs Bela Vista, Pari e Penha, destacando-se, em todos os centros, a presença de 

angolanos e congoleses dentre as nacionalidades mais recorrentes. 

Segundo a pesquisa, o CA Bela Vista recebeu, em 2015, sobretudo 

haitianos, seguidos de congoleses, angolanos, nigerianos, guineenses e sírios.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
87 O Arsenal da Esperança é um Centro de Acolhida para população de rua masculina que conta com 
1200 vagas totais de atendimento e localiza-se na estrutura da antiga Hospedaria de Imigrantes, no 
Brás. Atua de forma conveniada com a Prefeitura, via SMADS. 
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Quadro 7: Imigrantes atendidos em 2015 no Centro de Acolhida Imigrantes Bela Vista por país de 
origem (10 maiores populações em ordem decrescente) 

País de origem Número de 
cadastros 

% do total de imigrantes 
cadastrados 

1. Haiti 92 21,1% 
2. Congo 82 18,8% 
3. Angola 69 15,9% 
4. Nigéria 47 10,8% 
5. Guiné 27 6,2% 
6. Síria 19 4,4% 
7. Peru 12 2,8% 
8. Gana 10 2,3% 

9. Bolívia 7 1,6% 
10. África do Sul 7 1,6% 

Outros 63 14,5% 
Total 435 100% 

Fonte: SÃO PAULO COSMÓPOLIS; VENTURA; REIS; GUIMARÃES, 2017, p. 126. 

 

O mesmo ocorre na observação dos atendimentos realizados pelo CA 

Pari, que recebeu sobretudo imigrantes de Angola, seguidos pelo Congo e por Mali: 

 
 

Quadro 8: Imigrantes atendidos em 2015 no Centro de Acolhida Imigrantes Pari por país de origem (6 
maiores populações em ordem decrescente) 

País de origem 
Número de 
cadastros 

% do total de imigrantes 
cadastrados 

1. Angola 59 33,7% 
2. Congo 34 19,4% 
3. Mali 18 10,3% 

4. Nigéria 12 6,9% 
5. Haiti 11 6,3% 

6. Guiné 11 6,3% 
Outros 30 17,1% 
Total 175 100% 

Fonte: SÃO PAULO COSMÓPOLIS; VENTURA; REIS; GUIMARÃES, 2017, p. 127. 
 



105 
 

No caso do CA Penha, exclusivo para mulheres imigrantes, verifica-se 

grande quantidade de atendimentos a mulheres angolanas, representando o fluxo 

significativo desta população de mães que chegou a São Paulo no ano de 2015 e 

impulsionou a criação do CA Bom Retiro. 

 

Quadro 9: Imigrantes atendidos em 2015 no Centro de Acolhida Especial para Mulheres Penha por 
país de origem (10 maiores populações em ordem decrescente) 

País de origem 
Número de 
cadastros 

% do total de imigrantes 
cadastrados 

1. Angola 62 42,5% 
2. Congo 35 24% 

3. África Do Sul 8 5,5% 
4. Nigéria 6 4,1% 
5. Bolívia 5 3,4% 

6. Camarões 5 3,4% 
7. Bulgária 4 2,7% 
8. Outros 21 14,4% 

Total 146 100% 
Fonte: SÃO PAULO COSMÓPOLIS; VENTURA; REIS; GUIMARÃES, 2017, p. 128 

 

A análise destes dados permitiu a conclusão de que os nacionais 

oriundos de países com fluxos migratórios mais recentes são os principais usuários 

dos serviços de acolhida no Município, representando a população mais vulnerável e 

justificando o atendimento especialmente aos recém-chegados, com destaque 

especial para as mulheres com filhos. 

Cumpre ressaltar que não há dados acerca do tempo de permanência nos 

Centros de Acolhida, ou mesmo da data de chegada ao Brasil na pesquisa realizada 

pelo Instituto de Relações Internacionais. No documento consolidado pela CPMig, 

porém, há informações sobre tempo de estadia nos CAs Bela Vista e Pari, com 

dados do biênio 2015-2016, onde é possível verificar que a maior parte dos usuários 

permanece até 3 meses ou até 6 meses: 
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Gráfico 10: Tempo de estadia no CA Bela Vista 

 

Fonte: SMDHC/CPMig, 2015, p. 25. 

  

Gráfico 11: Tempo de estadia no CA Pari 

 

Fonte: SMDHC/CPMig, 2015, p. 28. 

 

 

5.3.1 O CA Bela Vista 

 

 

O Centro de Acolhida Bela Vista foi o primeiro a ser fundado no âmbito da 

política municipal, na data de 28 de agosto de 2014, contando com 110 vagas (80 

masculinas e 30 femininas).  

É administrado pelo SEFRAS – Serviço Franciscano de Solidariedade, a 

mesma entidade responsável pela gestão do Centro de Referência e Atendimento 

ao Imigrante (CRAI). O SEFRAS é entidade originada da atuação da Ordem 

Franciscana (vinculada à Igreja Católica) em ações de cunho social e tem por 

missão “promover ações e atitudes de solidariedade com os empobrecidos e 
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excluídos, contribuindo para a transformação social, à luz do modo franciscano de 

viver e anunciar o Evangelho”88. Atua em São Paulo, Rio de Janeiro e no Paraná 

com populações vulneráveis, como população de rua, idosos, crianças e os 

migrantes. 

O procedimento de credenciamento foi iniciado através do Edital nº 

088/SMADS/2014, publicado no Diário Oficial da Cidade em 27/06/2014, para 

oferecimento do serviço socioassistencial na modalidade de centro de acolhida às 

pessoas em situação de rua, com foco em adultos, em funcionamento de 24h. O 

espaço de funcionamento já se encontrava predeterminado, consistindo no imóvel 

localizado à rua Japurá, nº 234, bairro da Bela Vista, cedido pela SMDHC. O valor 

inicial de repasse mensal foi definido em R$ 88.544,16 (oitenta e oito mil, quinhentos 

e quarenta e quatro reais e dezesseis centavos) para organização com isenção da 

cota patronal do INSS e R$ 99.292,97 (noventa e nove mil, duzentos e noventa e 

dois reais e noventa e sete centavos) para organização sem isenção da cota 

patronal do INSS, possuindo ainda o valor de R$ 15.000,00 a título de verba de 

implantação89. 

O SEFRAS sagrou-se vencedor do edital, com a publicação do resultado 

na data de 28/08/2014. Desde então, é responsável pela administração do CA Bela 

Vista.  

Segundo estatísticas compiladas pela entidade (CPMig, 2016), entre a 

inauguração em agosto de 2014 e outubro de 2016 foram atendidas 857 pessoas no 

total. Referente ao período 2015-2016, foram atendidos 169 usuários de 

nacionalidade angolana, 23 nigerianos e 20 congoleses representam as três 

nacionalidades mais assistidas (CPMig, 2016). 69% do total foi de homens, sendo 

31% de mulheres. 92% dos assistidos pelo CA eram solicitantes de refúgio. Quanto 

ao período de permanência, 36% permaneceram no centro por até seis meses, 

enquanto que 34% por até três meses.  

O CA se localiza no centro de São Paulo, pertencendo à área sob gestão 

da Subprefeitura da Sé. Encontra-se muito próximo de avenidas e ruas com acesso 

                                                             
88 Informações disponíveis para consultas em: <http://www.sefras.org.br/novo/quem-somos/missao/>. 
89 A verba de implantação é destinada aos primeiros gastos de aparelhamento e estruturação do 
serviço, como despesas adiantas de recursos humanos, aquisição de equipamentos, mobiliário e 
outros.  
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a transporte público (Avenida Brigadeiro Luís Antônio, Rua Dona Maria Paula, 

Avenida 9 de Julho e outras) e também do Terminal Bandeira (no Vale do 

Anhangabaú) e de estações de metrô da linha azul e vermelha (Sé e Anhangabaú), 

a até 15 minutos de caminhada. Outra vantagem geográfica é sua localização a 

poucas casas da atual instalação do CRAI, na Rua Japurá, nº 212. 

A rotina do CA é rígida: embora funcione 24h por dia, os homens somente 

podem permanecer na casa até o horário de 08:30 da manhã, após o qual 

permanecem apenas as mulheres assistidas pela instituição. Às 12h é ofertado o 

almoço, quando é permitido seu retorno temporariamente. Às 17h começam os 

retornos para a rotina noturna. O “toque de recolher” se dá às 22h. Pudemos 

acompanhar, nas visitas, os horários de retorno para a rotina noturna, com a entrada 

de muitos homens na casa e pessoas circulando para o banho e jantar. 

A grande casa amarela, onde fica o centro, possui uma placa de 

identificação, que sinaliza a existência do Centro de Acolhida de SMADS. Em frente 

ao imóvel, sempre foi possível observar o trânsito e permanência de seus usuários, 

tanto de dia como à noite. Foram estes usuários que auxiliaram com dúvidas de 

como entrar no Centro e onde encontrar sua Diretora (doravante identificada como 

“Diretora B”), na ocorrência da primeira visita. 

A conversa ocorreu em uma pequena sala dedicada à diretoria. Foi 

realizada entrevista com um roteiro que integrou elementos dos “modelos” 

desenvolvidos para agente de implementação e gestor de implementação. Isto 

ocorreu por ter a interlocutora afirmado que muitas das informações buscadas - 

sobre a participação no edital, decisão de conveniar com o Município e outras – se 

referiam a decisões tomadas pelo SEFRAS antes da sua chegada ao CA, há cerca 

de um ano (“DIRETORA B”. Entrevista em 07 de agosto de 2017).  

Informou que o trabalho realizado pelo CA parte das diretrizes de trabalho 

da assistência social com população de rua, utilizando como base a legislação do 

Sistema Único de Assistência Social (SUAS); em termos de migrações, utiliza, 

quando necessário, a documentação produzida pelo CRAI, administrado pela 

mesma entidade. Na casa, são ofertados serviços fixos de atendimento psicológico e 

serviço social, voltados especialmente aos recém-chegados no país (“DIRETORA 

B”. Entrevista em 07 de agosto de 2017). 
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Como principais desafios de trabalhar com migrantes, mencionou o 

idioma, em virtude das diversas nacionalidades ali presentes, assim como a 

dificuldade dos usuários em encontrar emprego após a recente crise econômica, fato 

responsável pela extensão do período médio de permanência na instituição, em 

razão da dificuldade de alcance da autonomia do imigrante, foco do trabalho 

realizado pela instituição (“DIRETORA B”. Entrevista em 07 de agosto de 2017). 

Sobre os recursos recebidos através do convênio, informou serem 

suficientes para ofertar “o mínimo” aos usuários e informou existir uma boa relação 

tanto com a SMADS quanto com a CPMig. Vale salientar, neste ponto, que dos CAs 

visitados, o CA Bela Vista foi o único que informou ter contatos constantes com a 

CPMig, o que foi atribuído, por seus funcionários, ao fato de o SEFRAS também 

administrar o CRAI. Este contato, portanto, não ocorre em razão das políticas de 

acolhida, e sim das políticas de recepção/atendimento, onde se insere o CRAI 

(“DIRETORA B”. Entrevista em 07 de agosto de 2017). 

No tema das vagas destinadas exclusivamente a mulheres, a “Diretora B” 

informou que as 30 vagas atuais são contabilizadas incluindo mulheres e crianças, 

cumulativamente. Desse modo, uma mulher com um filho ocupa duas vagas, ao 

invés de apenas uma. Tal fato se dá, segundo a “Diretora B”, em virtude de a casa 

funcionar em estrutura de alojamentos e não possuir quartos ou apartamentos para 

a recepção de famílias. Informou, também, que em períodos de frente fria (durante o 

inverno na cidade), são conveniadas mais 10 vagas com a SMADS, estas 

destinadas exclusivamente para homens, vez que, segundo ela, se trata da maior 

demanda de acolhimento. 

A segunda visita ao CA ocorreu na noite da sexta-feira, após o início do 

horário de retorno dos residentes. Nesta ocasião, foi possível aplicar questionário a 

alguns usuários, bem como realizar entrevista com a psicóloga da casa (doravante 

identificada como “Psicóloga B”). 

O imóvel possui um grande pátio interno, com aspecto limpo e bem 

conservado e que possui um grande grafite representando a diversidade cultural e 

racial dos imigrantes. É neste espaço, com algumas cadeiras, banheiros (masculino 

e feminino) e uma sala de televisão ao lado, pelo qual circulam os usuários e 

funcionários do centro durante todo o dia e à noite. É também a partir deste pátio 

que os usuários possuem acesso à sala onde se realizam os atendimentos de 
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psicologia e assistência social e à sala onde ocorrem cursos, reuniões e eventos 

diversos. 

Há um pequeno balcão de recepção ao fundo, próximo à escada, onde 

ficam os funcionários do turno encarregados de atender às necessidades imediatas 

dos usuários. Nesta visita, foi possível observar três funcionários diferentes, que 

falavam inglês e francês. Além do térreo, a casa possui mais dois andares, com 

sacadas e escadas protegidas por redes de segurança, vez que costuma haver 

crianças no local. É nos andares superiores que se encontram os alojamentos e 

banheiros, bem como a cozinha e refeitório. 

O movimento constante de usuários no balcão de recepção demonstrou 

que este é tratado como um ponto central de contato com a administração do CA, 

tanto para questões simples de dia a dia (traduções, auxílio com formulários, 

dúvidas etc.) quando para pedidos relativos aos serviços ofertados pela instituição. 

Foi possível observar alguns usuários solicitando auxílio em traduções de 

documentos, pedidos de informações sobre serviços da casa e pedidos de 

atendimento por psicóloga e assistente social. 

A entrevista realizada nesta segunda visita foi com a “Psicóloga B”. 

Ocorreu em uma pequena sala dedicada a guardar os pertences e ao descanso dos 

funcionários de serviços gerais da casa. Esta pequena sala encontra-se anexa ao 

único espaço onde são realizados cursos e eventos na casa, que possui algumas 

poucas cadeiras escolares e um espaço reduzido. A funcionária informou que 

trabalha no centro há apenas 1 ano e que possui 15 anos de prática profissional 

prévia. Embora não tivesse experiência com migrantes antes de entrar no CA, 

possuía histórico de atuação em saúde mental de população de rua. Afirma que foi 

capacitada pelo SEFRAS para o trabalho com migrantes e que também participa 

constantemente de formações e capacitações ofertadas pela rede parceira que 

trabalha com migrações: 

A parte da saúde, se a gente detectou alguém que tá com sérios problemas, 
envolvido com álcool, problema de algum tipo de transtorno mental, aí eu 
aciono, tem um trabalho com um parceiro, não é do centro de acolhida, do 
SEFRAS, é de uma outra ONG e ele é psiquiatra, eu encaminho. Tem o 
CAPS, então eu tenho essas redes da saúde, eu aciono as redes da saúde 
pra fazer o acompanhamento, eu também dou esse acompanhamento aqui 
dentro da casa, que é o primeiro socorro. 
[...] 
Então tem uma rede que eu tô participando que é sobre a violência contra a 
mulher imigrante, porque há situações de violência, não aqui, aqui eu nunca 
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vivenciei, mas há casos de que acontece. A rede da saúde da mulher 
imigrante também, então é onde nós conseguimos estabelecer um maior 
vinculo de contatos com o hospital das clinicas, com o Emílio Ribas, com 
universidade Uninove, que tem um ambulatório de atendimento para 
mulheres imigrantes... Então nós estamos buscando tudo isso, tentamos 
expandir nossa rede de contato. (“PSICÓLOGA B”, Entrevista em 09 de 
agosto de 2017) 
 

Como principais desafios ao desenvolvimento do seu trabalho, enumerou 

o idioma e as diferenças culturais dos migrantes face aos brasileiros, mencionando 

também a atual dificuldade de inserção no mercado de trabalho, principalmente 

quanto a imigrantes qualificados (com curso superior). Não mencionou nenhum 

aspecto de gestão, nem do CA, nem de SMADS, como um desafio ao seu trabalho. 

A “Psicóloga B” foi bastante solícita para o andamento da pesquisa, 

auxiliando a interpelar alguns usuários para aplicação do questionário, explicando 

questões administrativas do centro e demonstrando um grande entusiasmo sobre a 

temática migrante. Descreveu seu trabalho como prazeroso e disse que os 

migrantes, ao contrário da população tradicional de rua, já chegam ao Brasil com 

sonhos, facilitando o processo de desenvolvimento de autonomia, que não exige 

uma construção de perspectivas e anseios a partir do zero: 

Se eles têm capacidade pra conquistar um emprego de trabalho, é porque 
os brasileiros, antes das vagas serem cedidas ao imigrante, foram ofertadas 
aos brasileiros, mas o brasileiro, por algum motivo, rejeitou, “que é isso, sou 
administrador, imagina trabalhar na limpeza, imagina que vou fazer isso?”, 
eles não, eles são doutores, eles são formados, eles são graduados, mas 
eles arregaçam as mangas, pegam na vassoura e vão trabalhar na limpeza. 
Então isso, assim, me deixa uma coisa muito orgulhosa e me fortalece a 
cada dia pra lutar por eles também, puxa vida, eles também querem fazer, 
“eu não vou ficar aqui muito tempo, eu quero alugar um espaço, quero 
alugar meu apartamento, quero ter minha vida”, então eles já chegam com 
esse conceito de superação, então a meu ver é meio caminho andado, aí já 
fica mais fácil de ser trabalhado com eles. Autonomia! (“PSICÓLOGA B”, 
Entrevista em 11 de agosto de 2017) 
 

A interlocutora demonstrou, ainda, uma grande compreensão sobre a 

saúde mental de pessoas refugiadas e solicitantes de refúgio, narrando a questão da 

fuga de uma situação de risco como determinante do estado psicológico com o qual 

chegam ao Brasil. Outra questão que destacou como determinante no aspecto 

psicológico foi a xenofobia e racismo, combinadas a relatos de assédio moral no 

ambiente de trabalho: 

Eu trabalho em conjunto com as meninas da assistência social, as 
assistentes sociais, e o meu está mais ligado à questão da saúde, por quê? 
Porque quando eles chegam aqui no Brasil, a maioria deles vem por vias, é, 
como que eu vou dizer? Vias ilegais, clandestinos, até porque uma parte 
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são refugiados, então eles fugiram por algum motivo, alguma situação, a 
história que eles viveram no país deles, eles tiveram que fugir do país deles 
pra buscar segurança aqui no Brasil, então muitos chegam com a roupa do 
corpo, sem documentos e aqui a gente trabalha tudo isso, né? 
[...] 
Infelizmente, os imigrantes ainda sofrem muito preconceito racismo, né, 
então às vezes vão procurar emprego nas empresas, vão ( ), “é, seu negro, 
que você tá fazendo aqui? Volta pro seu país, tá tomando emprego do 
brasileiro” e eles chegam chateados, de cabeça baixa, né, por ouvir essas 
palavras, palavrões, inclusive. E isso, infelizmente, porque eu acho que o 
país devia estar mais preparado, o Brasil, as empresas deveriam estar mais 
preparadas pra essas questões, assédio... Há casos em que eles arrumam 
emprego e acabam sofrendo assédio moral dentro da empresa, então acho 
que isso precisaria ter, ser vigiado, ser vigiado, estar atento, né? Porque 
eles são iguais aos brasileiros e os direitos que eles têm, nós também 
temos os mesmos direitos [...]. (“PSICÓLOGA B”, Entrevista em 11 de 
agosto de 2017) 

 

Ao mencionar a questão da xenofobia e racismo, destacamos que a 

“Psicóloga B” afirma que possuem igualdade de direitos em relação aos cidadãos 

brasileiros. Embora não atribua essa ideia a uma orientação de política específica, 

demonstra alinhamento à lógica de garantia e proteção de direitos humanos dos 

migrantes, independentemente de situação legal, que permeia a política municipal. 

Acrescentamos, ainda, que a preocupação com a xenofobia e o racismo, central na 

meta nº 65, fundadora da política municipal, confirma a importância do tema, mesmo 

no trabalho de acolhimento. 

Questionada sobre as particularidades do trabalho com mulheres, indicou 

a questão do planejamento familiar, afirmando que muitas imigrantes vêm de países 

onde a cultura estimula uma grande quantidade de filhos, causando resistência a 

discussão sobre métodos contraceptivos: 

A dificuldade que eu encontro em trabalhar com elas no momento é a 
questão de planejamento familiar. Então elas, assim, é comum nos países 
delas, na cultura delas, de terem cinco, seis, sete filhos, tanto é que a 
maioria das que estão aqui trouxeram os menorzinhos, os outros ficaram lá 
com os avós, com os vizinhos, com casal de amigos pra serem cuidados. 
Então... E elas têm uma resistência quando, nós tentamos já várias vezes, 
inclusive com a saúde com os profissionais da UBS pra trabalhar esse lado 
deles, com elas a questão do anticoncepcional, a questão do preservativo, 
então elas têm uma grande resistência pra isso, por quê? Porque lá no país, 
no mundo delas não existe isso, é normal ter um filho. (“PSICÓLOGA B”, 
Entrevista em 11 de agosto de 2017) 
 

Na terceira e última visita ao CA, foi entrevistada uma das assistentes 

sociais da casa, doravante identificada como “Assistente Social B”, funcionária 

desde a inauguração e com nove anos de prática profissional. Dentre os 

entrevistados no local, foi a única que mencionou experiência prévia no trabalho com 
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migrantes, adquirida através do trabalho na rede de assistência social do Município, 

especificamente na TENDA Bela Vista, instituição vinculada ao Centro POP Bela 

Vista.  

A “Assistente Social B” narrou seu trabalho como típico da assistência 

social, explicando a utilização dos instrumentais clássicos, como o Plano Individual 

de Atendimento (PIA) e realizando os encaminhamentos a outros serviços e/ou 

redes parceiras. Afirmou ser capacitada pelo SEFRAS, de forma contínua, e a 

utilização dos guias de assistência social e também da instituição para orientar seus 

atendimentos.  

A “Assistente Social B” demonstrou domínio das estruturas de SMADS, 

explicando o funcionamento dos fluxos de recepção e atendimento no âmbito do 

Centro POP até a chegada ao CA, descrevendo cada instrumental do SUAS 

utilizado no seu trabalho e explicando como funcionam os encaminhamentos para 

serviços públicos.  

[...]  a gente tem os instrumentais básicos, né, que aí é de acordo com a 
prefeitura, né, que seria o instrumental de encaminhamento, o instrumental 
de ficha que é encaminhado pelo sistema online que é o famoso SISA, né, 
que a prefeitura tem acesso direto. Instrumentais também como o famoso 
PIA que todo mundo da rede conhece e trabalha, né, que é o Plano 
Individual de Atendimento são os instrumentais de praxe. (“ASSISTENTE 
SOCIAL B”, Entrevista em 14 de agosto de 2017) 
 

Como principal desafio ao seu trabalho, cita a questão da documentação 

dos usuários, vez que a ausência de documentos e/ou demora na formalização 

migratória gera dificuldades no processo de construção de sua autonomia, vez que 

limita oportunidades de emprego, por exemplo. Não menciona desafios por questões 

de gestão no centro ou em SMADS. 

Ambas as funcionárias informam que o trabalho na casa é realizado de 

forma multidisciplinar e em conjunto entre as especialidades, contando também com 

diversas parcerias e uma verdadeira rede de instituições da temática migratória, bem 

como de programas governamentais, que apoiam as atividades e capacitações da 

casa. Segundo a “Assistente Social B”: 

E a gente tem a oportunidade de encaminhá-los pra diversos cursos 
técnicos. Esse programa agora, do “Trabalho Novo” do Prefeito, muitos 
sendo inseridos, muito tendo oportunidades de trabalho, eh, muitos que a 
gente conquistou também, eh... a indicação pra poder retornar aos estudos, 
o CIEJA, nos temos escolas municipais e estaduais aqui na região que 
presta a questão do CIEJA e eles são inseridos. A EDUCAFRO que é muito 
parceira nossa pro curso de português e universidades, bolsas para 
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universidades, o CIEE. Então a gente tem um entorno que a gente mapeou 
durante os últimos três anos de parceiros efetivos e contínuos, entendeu. 
Isso dá muito resultado pro nosso trabalho porque a gente trabalha numa 
rede, não somos uma rede, né. E esse trabalho em parceria é, é muito 
bacana. E é realmente o que contempla diversas conquistas aí mediante a 
população que a gente atende. (“ASSISTENTE SOCIAL B”, Entrevista em 
14 de agosto de 2017) 
 

Afirmam construir com os migrantes uma noção de “casa de passagem”, 

reiterando a transitoriedade da permanência no Centro de Acolhida. Informam 

também que há um acompanhamento posterior – embora tenha sido narrado como 

algo informal - em um curto período de tempo aos ex-usuários da casa, a fim de 

acompanhar sua evolução, ressaltando que a taxa de reincidência dos migrantes é 

inferior à da população em situação de rua. Segundo a “Psicóloga B”: 

[...] a gente sempre procura ter contato com eles, ainda, mesmo quando 
eles têm a autonomia deles, a gente mantém ainda um link de contato por 
três, quatro meses pra saber, pra acompanhar como é que eles estão, se 
tão bem ou não, se tão precisando de alguma coisa, então nós oferecemos 
nossa assistência por aí. (“ASSISTENTE SOCIAL B”, Entrevista em 14 de 
agosto de 2017) 

 
Quanto aos usuários da casa, realizamos a aplicação do questionário na 

segunda e terceira visitas. Tivemos a oportunidade de conversar com sete usuários 

da casa, sendo apenas um deles do sexo feminino. No total, foram cinco nacionais 

de Angola, todos do sexo masculino, um nacional da Guiana, também do sexo 

masculino, e uma nacional de Serra Leoa, esta do sexo feminino.  

Todos os usuários, sem exceção, narraram dificuldades na obtenção de 

emprego, causando um uníssono com a afirmação da equipe do centro.  

Um deles, angolano, estava no Centro de Acolhida com sua esposa e 

filha e informou ser médico, formado na Universidade de Kinshasa, na República 

Democrática do Congo. Estava, na época da pesquisa, realizando curso de cuidador 

de idosos, a fim de buscar oportunidades enquanto não conseguia revalidar o seu 

diploma de Medicina. Informou que chegou à casa já com seus documentos, 

auxiliado por amigos, pelo que não precisou de ajuda para se regularizar.  

Outro rapaz angolano bastante jovem fez diversas perguntas sobre a 

situação econômica atual do Brasil, buscando compreender quais os fatores que 

influenciavam sua dificuldade de entrar no mercado de trabalho. Também fez 

diversas perguntas sobre as formas de ingresso na universidade no Brasil, 

explicando que desejava realizar uma graduação e que gostaria de saber como 
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funcionavam as universidades, como era o processo de seleção e se ele tinha direito 

a acessar o ensino superior. 

O entrevistado da Guiana se destacou dentre os demais usuários por 

alguns fatores. O primeiro deles, sua nacionalidade, vez que não é comum o relato 

de nacionais da Guiana migrando para o Brasil além da região fronteiriça. O 

segundo, que se tornou bastante relevante na conversa, é a sua religião, rastafári. O 

terceiro, porém não menos importante, refere-se à sua jornada até chegar a São 

Paulo, tendo ingressado na fronteira brasileira através de Roraima. Como item de 

destaque, mencionou recomendações relativas à aparência pessoal para busca de 

emprego, como cortar seu cabelo (com dreadlocks típicos de sua religião). 

Mencionou também um desejo de sair do Brasil em virtude das dificuldades de 

encontrar emprego. 

A única usuária do sexo feminino entrevistada era nacional de Serra 

Leoa. Contou que chegou ao Brasil grávida e teve seu filho aqui, já estando no país 

há um ano e meio.  Questionada se gostaria de sugerir algo à política ou ao Centro 

de Acolhida, pediu que não fosse encerrada a política, pois auxiliava muita gente 

que precisava desse tipo de suporte. 

Acerca das impressões dos sete usuários entrevistados sobre os serviços 

prestados no CA Bela Vista, pudemos concluir que: 

 

1. apenas dois deles consideraram difícil a admissão na estrutura de 

acolhida;  

2. dois também consideraram fácil apenas em parte obter as 

informações necessárias sobre a política;  

3. cinco consideram-se bem atendidos na instituição, sendo os outros 

dois apenas em parte;  

4. todos consideram a estrutura da casa satisfatória; 

5. somente um dos usuários mencionou não gostar dos horários de 

rotina da casa, por considerá-los rígidos, solicitando sua flexibilização; 

6. somente um dos usuários mencionou que não obteve informações 

sobre regularização migratória no local, pois chegou informado por 

amigos; 

7. todos afirmaram obter informações sobre serviços públicos no local. 
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Em termos gerais, o CA Bela Vista demonstra bastante preparo ao lidar 

com a causa migrante, sendo bastante articulado com parceiros e com o poder 

público para oferecimento de serviços e capacitações. A existência do CRAI sob 

mesma administração e em imóvel vizinho demonstra-se uma grande vantagem no 

atendimento multilíngue e multidisciplinar de seus usuários, pois permite o 

encaminhamento a serviços e a obtenção de informações específicas em grande 

velocidade. A questão do idioma na casa, portanto, embora sinalizada como desafio, 

acaba sendo minimizada pela existência do CRAI ao lado. 

Através das entrevistas, foi possível perceber que a entidade gestora e 

suas funcionárias utilizam, como guia de trabalho, exclusivamente as orientações e 

normativas da Assistência Social. Não foi mencionado em nenhum momento a 

utilização de guias ou orientações específicas sobre população migrante em 

situação de rua, nem a observação das competências legais fixadas pela lei e 

decreto municipais, ou mesmo normativas internacionais (como orientações do 

ACNUR). De mesmo modo, o processo de formação e capacitação para trabalharem 

com o tema é realizado exclusivamente pelo SEFRAS e por entidades parceiras, 

sem informações sobre formação continuada em temas migratórios por parte do 

poder público municipal.  

A falta de contato com a Coordenação por parte da gestão do CA também 

é fato notável. Não há menção a visitas ou a contato direto com membros da equipe 

da CPMig, ou de qualquer forma de supervisão realizada pela SMDHC. Os relatos 

referem-se a situações passadas de visitas da CPMig, não tendo ocorrido contatos 

recentes. Todos os equipamentos citados como pontos focais e centros de 

informação e supervisão (CREAS, Centro POP, Tenda Bela Vista) fazem parte 

exclusivamente da estrutura da SMADS. 

 

 

5.3.2 O CA Pari 

 

 

O Centro de Acolhida Pari foi fundado na data de 25 de outubro de 2015, 

contando atualmente com 200 vagas (140 masculinas e 60 femininas). É 

administrado pela Associação Educadora e Beneficente, vinculada à Missão 
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Scalabriniana de São Paulo. A Missão Scalabrianiana é entidade fruto da atuação da 

Congregação Scalabriniana da Igreja Católica no serviço evangélico e missionário 

aos migrantes, atuando em 27 países de quatro continentes. Tem, como missão, o 

atendimento aos migrantes e refugiados mais necessitados90.  

O procedimento de credenciamento foi iniciado através do Edital nº 

205/SMADS/2015, publicado no Diário Oficial da Cidade em 09/07/2015, para 

oferecimento do serviço socioassistencial na modalidade de centro de acolhida às 

pessoas em situação de rua, com foco em adultos, em funcionamento de 24h, com 

imóvel a ser cedido pela SMDHC. A quantidade de vagas constante do edital era de 

150, sendo 120 masculinas e 30 femininas. O valor inicial de repasse mensal foi 

definido em R$ 122.175,88 (cento e vinte e dois mil, cento e setenta e cinco reais e 

oitenta e oito centavos) para organização com isenção da cota patronal do INSS e 

R$ 137.388,24 (cento e trinta e sete mil trezentos e oitenta e oito reais e vinte e 

quatro centavos) para organização sem isenção da cota patronal do INSS, 

possuindo ainda o valor de R$ 15.000,00 a título de verba de implantação. 

A Associação sagrou-se vencedora do edital, com a publicação do 

resultado na data de 25/07/2015. Desde então, é responsável pela administração do 

CA Pari, que funciona em imóvel da própria instituição. Segundo a “Diretora C”, o 

edifício pertencente à Missão Scalabriniana possuía histórico de recepção de 

migrantes, porém vinha sendo subaproveitado: 

Essa missão aqui, ela foi um sonho muito tempo, que aqui era uma escola, 
um colégio[...] Ela durou mais ou menos uns 90 anos. Trabalhou, na época 
ela trabalhava era particular, e trabalhava muito com os imigrantes árabes, 
coreanos, tinha bolivianos, mais árabes e coreanos. E depois, é... Aqui foi 
mudando o perfil do bairro, ele começou, assim, a acentuar mais a questão 
do comércio de roupas, essas coisas [...] E aí as famílias foram saindo e 
com isso também foi perdendo, as crianças não ficaram mais aqui, foram 
pra outro lado. Aí essa escola que ficou fechada uns 7, 8 anos... Aí 
começou a se pensar o que fazer com essa casa tão grande? As irmãs 
moravam aqui, aí tinham os cursos pra imigrantes, que vinham os bolivianos 
fazer aqui, tem salas ali, tem curso, por exemplo, de modelagem, de 
computação básica, avançada, de beleza, culinária. Conforme a 
necessidade foi aumentando, tiravam-se os cursos, deixava um ou dois, 
mas ficava só nisso, né? Alugava a quadra, tal. 
Aí se começou uma equipe da Missão Scalabriniana estudar um jeito de 
aproveitar com a USP [...] E aí, que que aconteceu? Notou que nessa 
região tinha, era muito (possível), porque eles migravam ali pra essas lojas 
[...] essa coisa toda e como ia fazer um convênio com a prefeitura, tem um 
certo ( ) que fica aqui, né? Então seria fácil de lá mandar pra cá, essa coisa 

                                                             
90 Informação disponível para consulta em: <http://mscs.org.br/>. 
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toda. E aí faz dois anos que tem essa missão atuando. (“DIRETORA C”, 
Entrevista em 15 de agosto de 2017) 
 

O CA se localiza entre a região central e a Zona Leste de São Paulo, na 

fronteira entre os bairros do Pari e Canindé, pertencendo à área sob gestão da 

Subprefeitura da Mooca. Encontra-se em uma pequena vila com acesso a uma 

avenida principal onde não há transporte público. Em cerca de quinze minutos de 

caminhada, porém, é possível chegar ao metrô Armênia (Linha Azul) e em cerca de 

cinco minutos se alcançam diversas ruas e avenidas com ônibus que passam com 

destino a diversas zonas da cidade. 

A rotina do CA se demonstrou bastante flexível às necessidades dos 

usuários, permitindo horários de serviços para aqueles que trabalham em turnos 

incomuns. A partir das 05:30 às 07h serve-se o café da manhã. Às 09h o lactário é 

aberto para as mães com filhos pequenos. O almoço é servido entre 11:30 e 13h. 

Aos que permanecem na casa, especialmente crianças, há um lanche servido às 

15:30h. A partir das 17h até às 21h funciona o horário do banho e entre 18h e 20h o 

horário do jantar. 

O grande prédio onde fica o centro possui uma placa de identificação, que 

sinaliza a existência do Centro de Acolhida de SMADS. O prédio onde se localiza o 

CA é o maior de todos os quatro existentes. Já do portão da vila é possível ver uma 

grande placa da Missão Scalabriniana, na lateral de um grande gradeado que 

envolve o prédio principal. Na entrada, possui uma grande recepção com sofás de 

espera e um balcão de atendimento, onde se revezam diversos funcionários, em sua 

maioria migrantes, pelo que foi possível observar. Ali no balcão é onde os usuários 

buscam chaves (dos alojamentos), tiram dúvidas e solicitam atendimentos. É 

também onde são recebidas as visitas. 

Imediatamente após a entrada existe um grande corredor estreito onde se 

localizam as salas de atividades e também dos serviços como psicologia, assistência 

social e a própria sala da diretoria. Ao final do corredor, do lado direito, fica o acesso 

à cozinha e refeitórios. Ao meio, uma grande escada que leva aos andares 

superiores, e um portal que leva a um grande pátio de convivência, que se 

encontrava vazio nos horários em que realizei as visitas. 

A conversa com a “Diretora C” ocorreu durante a primeira visita ao centro, 

na pequena sala da diretoria. Ela fez uma breve explicação sobre a organização, 
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ressaltando a tradição mundial histórica Scalabriniana91 na questão imigrante. 

Narrou também de forma breve como foi o processo de decisão de participação no 

edital da SMADS, ressaltando uma cooperação no serviço: 

Então nós trabalhamos, com parceria com eles, se nós também falarmos “ó, 
não queremos mais”, também vai poder fazer isso, mas assim, tem que ter 
muito assim... Abertura tanto nossa quanto deles pra trabalhar junto. Até 
agora tem sido muito interessante, a nossa postura com o trabalho e a deles 
também, eles entram com o recurso, mas nós também, a gente tem que 
responder conforme a necessidade que eles pedem, tem dado certo até 
agora. (“DIRETORA C”, Entrevista em 15 de agosto de 2017) 
 

A “Diretora C” demonstrou bastante articulação da entidade com 

instituições da sociedade civil, principalmente para o recebimento de doações, 

realização de parcerias para capacitações, cursos e serviços aos usuários do CA: 

[...] nós temos parceira com a Cruz Vermelha. Sim, a Cruz Vermelha dá 
bastante reforço pra nós na questão de formação, às vezes de doação 
também, eles fazem campanha... É... Algumas atividades recreativas como 
as crianças, às vezes fazem pra pascoa, eles trazem colégios, escolas que 
procuram eles, que querem fazer uma doação [...]. Às vezes algumas ONGs 
sem fins lucrativos fazem também [...] Agora tem a que ajuda a gente 
também em questão de alimento, a Mesa Brasil, não sei se você já tinha 
ouvido falar. A Mesa Brasil é ligada com o SESC, é... Eles fazem coleta de 
vários lugares que tem convênio com eles, mercado, grandes, extras, esses 
lugares grandes que tem comida, alimento, o Mcdonalds, por exemplo, 
doam pães que tá com defeito, que não dá pra usar com o público, aí vem 
tudo bonitinho, tudo empacotado. (“DIRETORA C”, Entrevista em 15 de 
agosto de 2017) 

 

Sobre o provimento das vagas, informa o fluxo tradicional do sistema de 

assistência social do Município, destacando uma forte parceria com o Centro POP 

regional, em virtude da história de atuação da entidade no bairro: 

Centro POP é o que faz essa ligação. Mas caso pegue algum migrante que 
venha aqui, que tenha vaga sobrando, aí liga lá no centro POP, daqui liga e 
fala “ó, tem um migrante, tô cedendo uma vaga pra ele”, tá em contato com 
ele [...] (“DIRETORA C”, Entrevista em 15 de agosto de 2017) 
 

A “Diretora C” disse, ainda, que costuma haver uma pressão para 

recebimento de brasileiros quando há vagas ociosas, mas que a instituição nunca 

aceitou por não se tratar do seu objetivo: “[...] brasileiro não, só os que nascem, mas 

fora não. Já tivemos momentos de pedido, imploraram, mas não, que nosso objetivo 

não é trabalhar com brasileiros, é com os estrangeiros”. 

                                                             
91 Vf. Informações disponíveis em: <http://www.scalabrini.org/site/pt/pastorale-missionaria/>. 
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Sobre o processo de acompanhamento das políticas, ressalta que é 

efetivado apenas por SMADS e menciona a formulação de uma pesquisa com os 

usuários, sobre a qual não deu mais detalhes: 

Olha, é só a SMADS que vem, né? Porque algum centro que trabalha 
diretamente às vezes vem aqui e fala “quero conhecer”, mas fica, não sai 
disso. Vem aqui ver, tal, mas não... Agora a SMADS vai fazer entrevista, 
vai... Precisa disso, eles ligam aqui, informam, falam com a coordenadora e 
vem. Eles querem fazer pesquisa do imigrante, como é que eles tão se 
sentindo, semana passada mesmo queriam vir aqui, mas eles ainda não 
têm experiência, começou o curso agora, então eles têm que inserir no 
trabalho e tal. (“DIRETORA C”, Entrevista em 15 de agosto de 2017) 
 

Como principais desafios à atividade, cita a gestão dos recursos (tanto 

municipais quanto por doações) e a atual sobrecarga do corpo de funcionários, que 

considera não serem suficientes para a quantidade de assistidos da Casa, assim 

como dificuldade de ampliação das parcerias e engajamento de voluntários: 

Acho que essa questão do voluntário seria muito bom, muito bom. Porque o 
voluntário, ele colabora, ele dá trabalho também, mas quando ele entra pra 
ajudar, ele colabora, porque ele tem uma visão, ele busca meios, não é só 
questão de a gente ganhar roupa, ganhar kit de higiene... Mas acredito que 
se tivesse voluntário que falasse assim “olha, eu vou dar um tema pra eles, 
todo mês vir aqui dar um tema”, eu acho que tão bom isso, uma visão 
diferente, gente que é da área de administração, recursos humanos que 
pudesse falar assim “olha, quero dar uma palestra pra eles de como fazer 
tal coisa” pra ajudar, entende? (“DIRETORA C”, Entrevista em 15 de agosto 
de 2017) 
 

No dia a dia com o migrante, aponta como dificuldades as questões 

culturais como violência contra mulheres e crianças, educação de desperdício (de 

alimentos, itens de higiene e afins) e o próprio idioma. 

Na segunda visita ao CA encontrei a “Diretora C” cuidando de 

recebimento de alimentos na cozinha, utilizando touca higiênica e auxiliando os 

funcionários na organização das doações. Mesmo ocupada, se dispôs a auxiliar na 

aplicação do questionário, chamando usuários para conversar em uma grande sala 

de atividades, demonstrando conhece-los pelo nome, sabendo ainda um pouco de 

sua história.  

Nesta ocasião também foi possível conversar com a “Assistente Social C”, 

assistente social da casa, com 26 anos de experiência e prática com migrantes ao 

redor do mundo, inclusive 10 anos no Equador, onde trabalhou com refugiadas 

colombianas vítimas de violência. 
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A “Assistente Social C” reitera o aspecto da sobrecarga de trabalho 

anteriormente mencionado pela “Diretora C”. Brinca dizendo que “dorme e acorda” 

com os migrantes. Em termos de gestão, informa também que houve problemas no 

repasse de recursos do mês de agosto/setembro, atribuindo estes aos problemas 

organizacionais pelos quais vem passando a SMADS nos últimos meses 

(“ASSISTENTE SOCIAL C, Entrevista em 08 de setembro de 2017).  

 Como principais desafios ao seu trabalho cotidiano, cita a questão do 

idioma e a saúde mental dos assistidos, mencionando que a grande população do 

CA causa dificuldades a este tipo de atendimento, que necessita ser mais 

individualizado e personalizado. Cita, ainda, questões de saúde (especialmente 

doenças graves entre os usuários) e as recentes dificuldades em inserir os 

migrantes no mercado de trabalho (“ASSISTENTE SOCIAL C, Entrevista em 08 de 

setembro de 2017). 

Sobre o trabalho com mulheres migrantes, considera mais difícil que com 

homens, por diversos fatores. Acredita que existe uma questão cultural que as torna 

“acomodadas”, especialmente quando são mães, atrapalhando o desenvolvimento 

da sua autonomia, vez que não costumam trabalhar. A criação dos filhos é bastante 

dispersa, permanecendo as crianças muito livres e indisciplinadas, também sendo 

utilizadas para pequenos serviços (como levar e buscar itens de um lugar para o 

outro no CA). Somam-se a esses fatores as dificuldades de inseri-las no mercado de 

trabalho em razão dos filhos, vez que há uma demanda muito grande por vagas de 

creche, que é suprida de forma lenta, em virtude de problemas na gestão das 

creches municipais, insuficientes para a população (“ASSISTENTE SOCIAL C, 

Entrevista em 08 de setembro de 2017). 

Quanto aos usuários da casa, realizamos a aplicação do questionário nas 

duas visitas. Tivemos a oportunidade de conversar com três usuários atuais e dois 

ex-usuários da casa (que atualmente trabalham com serviços gerais no local), 

sendo, do total de cinco, apenas um sexo feminino. No total, foram dois nacionais de 

Angola, (um homem e uma mulher), um nacional do Haiti, um nacional da Venezuela 

e um nacional da República Democrática do Congo .  

Tanto o rapaz venezuelano quanto o angolano tinham residido no CA Pari 

por pouco tempo, pois acabaram sendo contratados para serviços de limpeza e, por 

isso, foram transferidos para outros CAs. Interessante mencionar que o rapaz 
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venezuelano passou pelo CA Bela Vista e, questionado sobre a estrutura, 

mencionou que considerava o CA Pari melhor, especialmente em razão do seu 

tamanho. Informou também que é profissional de Educação Física e que ingressou 

no Brasil através de Manaus e que já chegou a São Paulo com seu status migratório 

regularizado. 

O haitiano entrevistado, por sua vez, merece destaque. Embora a política 

de centros de acolhida tenha surgido em virtude da chegada massiva de haitianos a 

São Paulo, este fluxo migratório decresceu muito após 2016. Atualmente, encontrar 

um haitiano assistido por Centros de Acolhida é bastante difícil, pois a política é 

voltada para recém-chegados. Informou que chegou no Brasil há dois anos, vindo do 

Equador, e que se encontrava no CA há seis meses. Disse que teve bastante 

dificuldade de encontrar informações sobre a acolhida e também de obter a vaga no 

CA, em virtude do idioma. Atualmente, trabalha na Missão Paz, entidade de 

assistência a migrantes que se localiza na região do Glicério. 

Na conversa com o ex-usuário angolano, novamente o tema da 

sobrecarga dos funcionários é trazido à tona, sendo sua sugestão para a melhoria 

do CA um aumento dos recursos humanos do local. 

Acerca das impressões dos cinco usuários entrevistados sobre os 

serviços prestados no CA Pari, pudemos concluir que: 

 

a) apenas dois deles consideraram fácil a admissão na estrutura de 

acolhida;  

b) apenas dois também consideraram fácil obter as informações 

necessárias sobre a política;  

c) todos consideram-se bem atendidos na instituição;  

d) todos consideram a estrutura da casa satisfatória; 

e) todos mencionaram gostar dos horários do CA; 

f) todos afirmaram obter informações sobre regularização migratória no 

local; 

g) todos afirmaram obter informações sobre serviços públicos no local. 

 

Em termos gerais, o CA Pari demonstrou bastante preparo ao lidar com a 

causa migrante, o que podemos atribuir à vasta experiência da organização 
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conveniada no tema. A congregação scalabrianiana tem por finalidade exclusiva o 

atendimento missionário a migrantes em todo o mundo, inclusive o braço brasileiro 

da organização, que, além de gerir o CA Pari, cuida da Missão Paz e do Instituto 

Migração e Direitos Humanos (IMDH) em Brasília, gerando uma rede de expertise e 

apoio na temática. 

 A gestão demonstrou ainda boa capacidade de articulação, 

especialmente com a sociedade civil, para recebimento de doações e oferta de 

serviços. A presença de grande quantidade de funcionários migrantes também foi 

um ponto positivo observado, vez que os usuários lidavam com o staff de forma 

bastante casual. Presenciei, na segunda visita, o encontro de uma ex-usuária do 

serviço com uma funcionária que se encontrava no balcão. A questão do idioma na 

casa, embora sinalizada como desafio, acaba sendo minimizada pela existência de 

diversos funcionários migrantes, que também atuam como intérpretes quando 

necessário nas atividades diárias, concentrando o problema na prestação dos 

serviços básicos do CA. 

Através das entrevistas, foi possível perceber que a entidade gestora e 

suas funcionárias utilizam, como guia de trabalho, exclusivamente as orientações e 

normativas da Assistência Social. Destaca-se, porém, que em virtude da natureza da 

Congregação Scalabriniana, todos as funcionárias entrevistadas do corpo técnico 

possuíam experiência no trabalho com migrantes e formação continuada para tanto, 

fornecida pela entidade. 

Não foi mencionada em nenhum momento a utilização de guias ou 

orientações específicas sobre população migrante em situação de rua, nem a 

observação das competências legais fixadas pela lei e decreto municipais, ou 

mesmo normativas internacionais (como orientações do ACNUR). Também não foi 

mencionada formação continuada em temas migratórios por parte do poder público 

municipal, embora haja por parte da organização gestora. 

Em termos de recursos, foi mencionada certa dificuldade na gestão dos 

repasses, sendo relatado também o atraso no pagamento da verba de 

agosto/setembro. Em termos de gestão das doações, além da menção reiterada à 

falta de funcionários suficientes, tornou-se bastante evidente a necessidade de 

atuação da gestora em questões como o recebimento e organização de alimentos. 



124 
 

A falta de contato com a Coordenação por parte da gestão do CA também 

é fato notável. Não há menção a visitas ou a contato direto com membros da equipe 

da CPMig, ou de qualquer forma de supervisão realizada pela SMDHC. Todos os 

equipamentos citados como pontos focais e centros de informação e supervisão 

(CREAS, Centro POP) fazem parte exclusivamente da estrutura da SMADS, sendo 

também esta a secretaria responsável pela atribuição e remanejamento de vagas. 

Na primeira visita, a “Diretora C” explicou a dinâmica acelerada do local 

em virtude de um novo remanejamento de vagas, passando de femininas a 

masculinas, fato que exigiu a mobilização de todas as assistentes sociais da casa e 

à aceleração dos trâmites de desligamento de alguns usuários. 

 

 

5.3.3 O CA Gilza Peloso 

 

 

O Centro de Acolhida Gilza Peloso originou-se do abrigo emergencial que 

funcionou no Viaduto Pedroso e foi posteriormente fundado como Centro de 

Acolhida Bom Retiro em 2015, contando atualmente com 150 vagas exclusivas 

femininas. É administrado pelo Instituto Lygia Jardim. O Instituto foi fundado por um 

grupo de voluntários ligados à religião espírita, que prestavam auxílio a pessoas em 

situação de rua e possui mais de trinta anos de experiência no acolhimento desta 

população, segundo informado pela “Diretora D”: 

[...] desde 1970 que o Instituto Lygia acolhe pessoas em situação de rua. É 
uma instituição que tem um viés do espiritismo, que é um grupo de pessoas 
que se juntaram pra acolher pessoas em situação de vulnerabilidade. 
Atualmente, até o ano de 2016, o instituto só tinha o centro de acolhida que 
( ) homens e mulheres com vagas pra 100 pessoas e outro serviço que se 
chama SASECOP que é um serviço de profissionalização, que oferece 
cursos profissionalizantes. Todos os dois serviços são conveniados com a 
prefeitura. (“DIRETORA D”, Entrevista em 18 de setembro de 2017) 
 

O procedimento de credenciamento foi iniciado através do Edital nº 

86/SMADS/2016, para oferecimento do serviço socioassistencial na modalidade de 

centro de acolhida às pessoas em situação de rua, com foco em mulheres adultas, 

em funcionamento de 24h, com imóvel a ser cedido pela SMDHC. A quantidade de 

vagas constante do edital era de 150. O valor inicial de repasse mensal foi definido 

em R$ 159.970,09 (cento e cinquenta e nove mil novecentos e setenta reais e nove 
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centavos) para organização com isenção da cota patronal do INSS e R$ 172.864,07 

(cento e setenta e dois mil oitocentos e sessenta e quatro reais e sete centavos) 

para organização sem isenção da cota patronal do INSS, possuindo ainda o valor de 

até um repasse mensal a título de verba de implantação. 

Destaca-se, em virtude de sua especialidade, que o convênio do CA Gilza 

Peloso é o único que traz a definição do objeto como “Centro de Acolhida II por 24 

horas para Mulheres com ou sem filhos – preferencialmente mulheres imigrantes”, 

enquanto os demais CAs não possuem a descrição “preferencialmente”. 

O CA se localiza na região entre o Alto da Mooca e Belém, pertencendo à 

área sob gestão da Subprefeitura da Mooca. Encontra-se em um prédio com portão 

de ferro e sem aparência residencial, em rua movimentada do bairro. Em cerca de 

dez minutos de caminhada é possível chegar ao metrô Belém (Linha Vermelha), 

além de ser circundado por diversas ruas e avenidas com ônibus que passam com 

destino a diversas zonas da cidade. 

Na chegada, o edifício gradeado aparenta ser de uso comercial. Há um 

pequeno interfone próximo à porta, por onde é possível se comunicar com o interior. 

A recepção foi feita por uma educadora social, em um pequeno espaço de 

circulação entre o edifício e seu portão, onde brincavam algumas crianças. 

O prédio é composto por um grande salão de pé direito duplo, onde havia 

algumas cadeiras e mesas plásticas empilhadas e nada mais. Uma porta ao fundo 

leva a outro grande salão, onde ficam dispostas camas alinhadas em colunas e, nas 

laterais, armários. Passando por este primeiro alojamento que se consegue acesso 

à escada que leva ao subsolo, onde se encontram as salas de atendimento e 

diretoria. 

A primeira entrevista foi realizada na sala da diretoria com a assistente 

social da entidade, doravante indentificada como “Assistente Social D”, vez que a 

diretora foi chamada ao CREAS e precisou sair no período da visita. A “Assistente 

Social D” é bastante jovem e recém-formada, sendo a vaga no CA seu primeiro 

emprego. Questionada sobre desafios de sua atividade, mencionou uma solidão 

profissional por falta de amparo de outros profissionais, vez que exerce a função 

sozinha no CA: 
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[...] aqui a gente fica muito sozinho, principalmente aqui no centro de 
acolhida que... Como que eu posso dizer? Os demais serviços são 
dispensatórios, então a UBS é dispensatória, o paciente vai até lá e depois 
retorna, não ficam com eles o tempo todo e a nossa dificuldade é que eles 
ficam aqui o tempo todo, então a gente tem que dar conta de tudo, saúde, 
educação. Então, às vezes, essa questão do profissional que tá na ponta é 
meio complicada, né, porque a gente tem pouco amparo das outras... 
(“ASSISTENTE SOCIAL D”, Entrevista em 18 de setembro de 2017) 
 

Em temas de gestão, informa que possui contato com o CREAS Pop Bela 

Vista, onde consegue orientações e solução de eventuais dúvidas. Em seu dia a dia, 

utiliza as normas do SUAS como norte. 

O nosso contato é sempre via CREAS, o nosso é o CREAS Bela Vista que 
faz a nossa supervisão, que acompanha aqui o nosso serviço e... Eu acho 
que se pensar no sentido de orientação, eles têm um papel, né? Porque se 
a gente pensa questões que são novas pro serviço que não passaram e a 
gente precisa de alguma coisa de adaptação, é via, por eles, a gente vai 
sempre responder diretamente pra eles, em primeira instância sempre pro 
CREAS e, se necessário, via SMADS, mas é geralmente pro CREAS que a 
gente acaba tendo que recorrer e prestar contas também de algum sentido. 
(“ASSISTENTE SOCIAL D”, Entrevista em 18 de setembro de 2017) 

 
A. informa que desde sua chegada no CA, há seis meses, há poucas 

mulheres migrantes atendidas pelo serviço. Quando necessário, embora não possua 

capacitação específica para trabalhar com migrantes, contata uma rede de 

parceiros, mencionando expressamente a Cáritas Arquidiocesana de São Paulo e o 

Instituto Trabalho, Terra e Cidadania, muito próximo ao CA em virtude do 

atendimento a mulheres egressas do sistema prisional. 

Atribui a baixa quantidade de mulheres migrantes a conflitos que 

passaram a ocorrer com o atendimento a brasileiras na instituição, principalmente 

por choques culturais e pelo perfil das migrantes, bastante diverso das mulheres em 

situação de rua: 

Quando chegou o público migrante, a maioria era angolano, era a primeira 
vez que elas tavam em abrigo, muitas por questões de refúgio, e quando 
elas chegam aqui e começam a ter contato com a população brasileira em 
situação de rua, é diferente, porque a brasileira, ela já tem uma vida, né, já 
tá na rua há muito tempo, tem a questão de álcool, de droga e aqui era 
basicamente pra atender a questão do refúgio dessas mulheres. E aí 
quando surge o público brasileiro, aparecem todas as outras demandas, 
drogadição, questão de problemas mentais que é muito forte e aí elas não 
conseguem lidar muito bem com isso e acabaram saindo do serviço. 
(“ASSISTENTE SOCIAL D”, Entrevista em 18 de setembro de 2017) 
 

Informa, ainda, que no último mês houve um crescimento na quantidade 

de migrantes no Centro, porém ainda pouco expressivo, e não possui os dados 

exatos. 
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Foi possível entrevistar apenas uma usuária imigrante do serviço, que 

adentrou a sala acompanhada de seu filho pequeno, aparentando não mais de dois 

anos, trazida por uma educadora. Na ocasião, a educadora informou que, embora 

houvesse outras migrantes no prédio naquela tarde, estas estavam dormindo, pois 

aproveitavam a saída da maior parte das usuárias durante o dia para descansar o 

que não conseguiam durante à noite.  

A mulher, nacional de Gana, informou que estava pela segunda vez no 

Brasil, tendo passado por nosso país em 2013. Afirmou que tinha cerca de 2 

semanas no país e que nos primeiros dias permaneceu em um hotel, até ser 

informada de que poderia ser acolhida. Em todos os quesitos do questionário 

respondeu sim, exceto na questão sobre a estrutura do CA, que considera apenas 

regular, especialmente por causa do seu filho, que permanece no mesmo 

alojamento, com diversas pessoas. Como sugestões de melhoria, apontou a 

alimentação, pedindo que fossem servidas mais frutas e vegetais. 

Aproveitou para solicitar orientações sobre seus documentos, contando 

que precisava renovar seu Registro Nacional de Estrangeiro (RNE), mas que estava 

encontrando dificuldades, e precisava de auxílio jurídico. Expliquei a ela como 

funcionava o CRAI e como chegar lá, mencionando o possível atendimento pela 

Defensoria Pública da União (DPU) e perguntando se não a tinham informado deste 

serviço no CA, ao que respondeu que não.  

Em alguns momentos entre entrevistas a sala foi aberta por usuárias 

buscando informações, ao que eu respondia que não trabalhava ali, demonstrando 

certo desconhecimento pelas usuárias de quem são os funcionários da entidade. 

Pouco depois da despedida da usuária, a diretora retornou ao local para 

nossa conversa. 

A “Diretora D” é assistente social por formação e acabou assumindo a 

diretoria do CA após o pedido de demissão da última gestora. Informou que o 

Instituto Lygia Jardim possui experiência de mais de 30 anos no atendimento de 

mulheres em situação de rua e que esta foi a primeira experiência lidando com 

mulheres migrantes. A decisão de realizar o convênio ocorreu tanto pela vontade em 

contribuir com a situação que se mostrava crítica no município como de atender a 

demanda que chegava de forma independente ao Instituto: 
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Eu participei mesmo da construção do projeto pra poder ser apresentado, 
né, e eles tinham uma perspectiva de acolhimento mesmo, de buscar entrar 
nessa linha de acolhimento de imigrante mesmo, então acho que deve ter 
sido por esse viés também de poder contribuir, pelo que eu ouvi deles, no 
momento que tava bem crítica a situação, que as mulheres começaram, as 
mulheres imigrantes começaram a parecer na frente do instituto pedindo 
acolhimento, então eles viram que naquele momento seria uma... Uma 
forma de poder contribuir mesmo pra acolhimento dessas mulheres [...] 
(“DIRETORA D”, Entrevista em 18 de setembro de 2017) 
 

Fez uma pequena narrativa da história do Centro, falando da sua 

estrutura emergencial no Viaduto Pedroso e no bairro do Bom Retiro, na Rua Prates, 

destacando a estrutura ruim dos locais. Contou que, com o crescimento da demanda 

por vagas para mulheres imigrantes, a Instituição passou a gerir dois convênios 

simultaneamente: no prédio atual e na região do Bom Retiro. 

Sobre a estrutura atual, em tom pessimista, afirma que o prédio não é 

adequado para acolhimento, pois não há quartos, apenas alas e uma quantidade 

muito pequena de banheiros (apenas cinco) para a quantidade de acolhidas, além 

de problemas de manutenção decorrentes da idade do edifício: 

[...] esse prédio não é adequado pra acolhimento, assim. Ele tem diversas, 
né, dificuldades de acolhimento porque, assim, a gente tem... Não é quartos 
que acolhe menos pessoas no mesmo espaço, são alas, é... A gente só tem 
um... Cinco banheiros pra atender toda essa demanda com os chuveiros, 
são seis, o total é seis, então a estrutura não atende, não contempla a 
necessidade de atendimento qualificado, né, é um prédio muito antigo que 
dá muitos problemas de manutenção, até pela capacidade que a gente tem 
de pessoas acolhidas, assim, não comporta. Acho que no máximo, pra 
atendimento aqui, tranquilo, seriam 100 pessoas. Então é, na minha visão, 
inadequado, até pelo próprio engenheiro da prefeitura, ele até falou que se 
fosse ele que tivesse vindo fazer a vistoria antes de acolhimento, ele não 
tinha autorizado, porque ele não comporta mesmo. (“DIRETORA D”, 
Entrevista em 18 de setembro de 2017) 
 

Especificamente quanto às mulheres migrantes, destaca que a 

designação das vagas é determinada pelo CREAS/Tenda Bela Vista e que 

passaram de uma ocupação total de imigrantes para menos de 10% do total de 

usuárias, sendo atualmente apenas cerca de 12 vagas ocupadas por mulheres 

imigrantes: 

Hoje o público que a gente atende, a maioria é brasileiras. Por que que se 
deu isso? No aditamento do convênio, o... tinha uma palavrinha “centro de 
acolhida preferencialmente imigrantes”, teve o preferencialmente que deu 
abertura pra atendimento das mulheres brasileiras. 
[...] 
Quando a gente chegou aqui, já começou essa questão das mulheres 
brasileiras chegarem pra serem acolhidas e isso era 10, 5, todo dia, então a 
gente tinha, teve toda essa inserção das mulheres brasileiras 
[...] 
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Acho que quando eu atendi a Camila (Breitenvieser), a Camila questionou 
também essa questão da, de não ter, da gente ser um serviço referenciado 
como de imigrantes, e a gente tá atendendo mulheres brasileiras, né. E aí 
eu expliquei pra ela, porque é bem maior, não compete a gente nesse 
sentido porque teve muito isso mesmo. A gente foi recebendo, mesmo no 
fluxo que tava ainda vindo mulheres, diminuiu muito, na verdade, né. Teve 
uma diminuição muito grande, mas a gente sempre foi direcionado muito as 
mulheres brasileiras, não tendo essa, essa especificação de acolhimento a 
imigrante assim. 
 

Reitera as afirmações da “Assistente Social D”. ao narrar a existência de 

conflitos e choques culturais no encontro de imigrantes e mulheres em situação de 

rua na casa, além de uma divergência grande entre demandas, o que acabou 

impulsionando a saída das migrantes do CA: 

A gente teve bastante dificuldade em atendimento pra esse público em 
conjunto, porque as mulheres imigrantes não entendiam o porquê que a 
gente atendia mulheres brasileiras e as mulheres brasileiras não entendiam 
porque que a gente tinha que misturar com as mulheres imigrantes. [...] As 
imigrantes, elas vêm com outra perspectiva, outra história totalmente 
diferente, não vêm de situação de rua, [...] Aqui, quando começou a chegar 
as mulheres brasileiras, elas vinham com outras demandas, mais a situação 
de drogadição, dependência química, questões de violência doméstica, [...] 
as mulheres imigrantes não entendiam porque que a gente tinha que 
acolher essas mulheres nessa situação e aí tinha muito a questão de dizer 
assim “então vocês preferem as mulheres brasileiras” e aí ficava nesse jogo 
[...] mas as mulheres imigrantes elas tem muito essa questão que não é fácil 
de trabalhar, elas tem essa questão da saída muito rápida do centro de 
acolhida, porque elas vêm com objetivos [...] então isso facilita muito o 
trabalho social, [...] Só que com essa entrada das mulheres no serviço, elas 
acabam saindo muito mais rápido e de forma não qualificada [...] 
(“DIRETORA D”, Entrevista em 18 de setembro de 2017) 
 

Sobre aspectos de gestão, a “Diretora D” menciona que o trabalho da 

assistência social sofre diversas interferências, comentando, ainda, sobre o que 

considera um “desmonte” da SMADS.  Fala ainda da estrutura de convênio como 

espécie de terceirização, pela qual o poder público deixa o seu trabalho nas mãos 

das instituições, sem o acompanhamento devido e resultando na precarização do 

atendimento ao usuário. Seus principais desafios são narrados como ausência de 

apoio público, despreparo técnico para atendimento, foco imediatista da atual gestão 

e ausência de continuidade da formação de funcionários por parte do poder público.  

Eu acho que a responsabilidade direta do poder público só que aí a 
instituição assume uma questão que poderia ser tratada diretamente pelo 
poder público. [...] Eu acho que isso às vezes atrapalha no 
acompanhamento, no processo de... se a gente pensar em acolhimento 
mais qualificado porque de instituição para instituição, tem a missão de 
cada uma, e a visão de cada uma, né. E se a gente pensar em direito, o 
direito ele é independente de qualquer questão de religião, ou de qualquer 
questão assim. Então essa, essa, essa terceirização posso dizer assim, do 
poder público, com a instituição, precariza o atendimento ao usuário. [...] 
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Assistência é uma política que sempre tem muita interferência, né. Agora a 
gente tá sofrendo muita interferência, então isso precariza o atendimento 
aqui. Eu acho que cada vez mais, a gente vai vivendo um desmanche 
mesmo, isso é visível assim, diminuição de recurso [...].Se a gente pensar 
na pessoa em situação de rua, seja brasileira, seja estrangeiro, seja 
imigrante, numa verba que vem, que contempla o atendimento, mas não 
contempla de forma necessária. A gente tem uma verba alta aqui ainda 
porque como se caracterizou como imigrante, e isso aumenta um pouco o 
valor do, do repasse, mas ultimamente a gente vem recebendo [...] essa 
questão de diminuição de recursos públicos pras instituições. Então eu te 
falo que o que mais perde usuário do que ganham nesse processo. 
(“DIRETORA D”, Entrevista em 18 de setembro de 2017) 
 

Em termos de repasse de recursos, também considera os valores atuais 

insuficientes, sendo este um dos motivos que informa ao contar, segundo ela, “em 

primeira mão”, que a Instituição decidiu entregar o convênio a partir do mês 

seguinte. 

Também aponta como desafio de implementação a questão da formação 

do profissional: 

[...] não tem um, um por exemplo da SMADs, ou até mesmo da própria 
política uma continuidade de, de formação para que essas pessoas, esses 
profissionais, tenha apoio mesmo, se qualifique no processo de 
atendimento, né. Então isso dificulta o trabalho porque muitas vezes um 
educador que eu tenho aqui não sabe lidar com a pessoa que tá em 
transtorno por exemplo, né, no momento de, que tá em crise, né, e aí vai 
levando por uma linha mais imediatista mesmo, e às vezes até sem 
qualificação nenhuma, não consegue dar contar. Por exemplo, a noite aqui 
ficam só educadores, eu não tenho técnico. Então isso às vezes dificulta o 
trabalho porque a, eles não tem mesmo. A instituição, que seria um dos 
pontos de partida até a própria qualificação técnica, a gente também não 
teve essa intervenção. Então isso tudo dificulta o trabalho com a população, 
seja imigrante ou não seja. (“DIRETORA D”, Entrevista em 18 de setembro 
de 2017) 

 

Em termos gerais, o CA Gilza Peloso demonstrou muitos desafios ao lidar 

com a causa migrante e mesmo com a causa da população em situação de rua. O 

principal motivo apontado pela diretora do centro é referente às sucessivas 

alterações do convênio celebrado com SMADS, assim como pequena quantidade de 

funcionários e baixa qualificação destes. 

Não foi demonstrada capacidade relevante de articulação com redes da 

sociedade civil em temas migratórios, sendo mencionadas apenas a Cáritas e o 

Instituto Terra, Trabalho e Cidadania como parceiros na atividade. Também foi 

possível verificar uma carência geral de funcionários, apontada pelas duas 

entrevistadas. 



131 
 

A estrutura do centro também deixa bastante a desejar, fato apontado 

pela própria gestora do CA, que menciona inclusive questionamento por parte do 

setor de engenharia do Município, que fiscaliza instalação de atividades 

conveniadas. 

Através das entrevistas, foi possível perceber que a entidade gestora e 

suas funcionárias utilizam, como guia de trabalho, exclusivamente as orientações e 

normativas da Assistência Social. Embora tenha sido mencionada aproximação com 

o CRAI, a entrevista realizada com a usuária demonstrou que este serviço não é 

amplamente divulgado entre as poucas usuárias migrantes do local. 

Não foi mencionado em nenhum momento a utilização de guias ou 

orientações específicas sobre população migrante em situação de rua, nem a 

observação das competências legais fixadas pela lei e decreto municipais, ou 

mesmo normativas internacionais (como orientações do ACNUR). Também não foi 

mencionada formação continuada em temas migratórios por parte do poder público 

municipal, embora haja por parte da organização gestora. 

Em termos de recursos, foi mencionada insuficiência dos repasses. 

A falta de contato com a Coordenação por parte da gestão do CA também 

é fato notável. A “Diretora D” menciona que houve pouco contato com membros da 

equipe da CPMig, ou de qualquer forma de supervisão realizada pela SMDHC. 

Todos os equipamentos citados como pontos focais e centros de informação e 

supervisão (CREAS, Centro POP) fazem parte exclusivamente da estrutura da 

SMADS, sendo também esta a secretaria responsável pela atribuição e 

remanejamento de vagas. Destacamos sua fala mencionando a necessidade de um 

acompanhamento mais próximo pela CPMig: 

a gente teve muito pouco contato mesmo diretamente entendeu. Eu acho 
que devido a todo esse contexto mesmo que eu te apresentei da gente 
nunca ter tido continuidade do trabalho muito continua assim, de poder 
parar, fazer um trabalho muito mais denso mesmo, então, a gente sempre 
teve muitas interferências no processo. Eu só recebi a Camila 
(Breitenvieser) mesmo, né. A Camila e, e outro rapaz, que eu não lembro o 
nome dele, eu acho que ele era secretaria de ( ), eu não lembro 
exatamente, [...] Mas assim, foi a única, que acho que atendimento que eu 
fiz. Eu não sei a outra gerente, então. Talvez ela tenha tido uma 
proximidade maior 
[...] eu acho que falta um pouco dessa interferência mesmo. Eu acho que 
até de, até mesmo digo de acompanhamento próximo, eu acho que isso 
seria muito rico pra atendimento a essa população, que às vezes fica muito 
a mercê mesmo das instituições, e até da própria política mesmo pública de 
atendimento às vezes não tão qualificados mesmo para essa demanda 
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assim. Eu acho que aí que a nossa equipe, quando a gente tava com 
imigrantes, tinha uma equipe técnica boa, né, que tinha inglês, espanhol, 
que tinha, conseguia atender a demanda, mas depois foi se perdendo um 
pouquinho com, a equipe foi desfazendo, que isso tudo contribui mesmo pro 
atendimento, né, que ajuda muito no processo também, mas é eu entendo 
nesse processo de acompanhamento, eu entendo que falta muito isso, 
mesmo, de acompanhamento muito próximo da Secretaria mesmo. 
(“DIRETORA D”, Entrevista em 18 de setembro de 2017) 

 

 

5.3.4 O CA Penha 

 

 

O Centro de Acolhida Penha foi fundado na data 25 de julho de 2015, 

contando atualmente com 80 vagas exclusivas femininas. É administrado pela 

Associação Palotina. As Obras Sociais das Irmãs Palotinas são entidades 

filantrópicas, sem fins lucrativos, cuja missão é promover assistência social básica à 

infância, adolescência, adultos e idosos92. Desde 2006 possuem atuação em São 

Paulo com mulheres estrangeiras egressas do sistema prisional e refugiadas, 

possuindo uma Casa de Acolhida própria para esta população, o Centro Social 

Nossa Senhora Aparecida. 

O procedimento de credenciamento foi iniciado através do Edital nº 

37/SMADS/2015, publicado no Diário Oficial da Cidade em 09/07/2015, para 

oferecimento do serviço socioassistencial na modalidade de centro de acolhida 

especial para mulheres imigrantes, em funcionamento de 24h, com imóvel 

disponibilizado pela própria organização, na região da Penha. O valor inicial de 

repasse mensal foi definido em R$ 97.883,81 (noventa e sete mil oitocentos e 

oitenta e três reais e oitenta e um centavos) para organização com isenção da cota 

patronal do INSS e R$ 108.196,05 (cento e oito mil cento e noventa e seis reais e 

cinco centavos) para organização sem isenção da cota patronal do INSS, possuindo 

ainda o valor de até R$ 15.000,00 a título de verba de implantação. 

A Associação Palotina sagrou-se vencedora do edital, com a publicação 

do resultado na data de 25 de julho de 2015. 

O CA se localiza na região da Penha, na Zona Leste, pertencendo à área 

sob gestão da Subprefeitura da Penha. Encontra-se em uma pequena casa com 

                                                             
92 Informação disponível em: <http://congregacaoirmaspalotinas.com.br/>. Acesso em 10 ago 2017. 
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gradil, localizada em uma rua de pouco movimento, mas com fácil acesso a uma 

avenida onde é possível pegar ônibus com diversos destinos, inclusive em direção 

às estações de metrô Penha e Vila Matilde (Linha Vermelha). 

Na porta da casa, entre a recepção e o gradil diversas crianças 

brincavam. Entrando no imóvel, à esquerda, um banco de espera, e à direita uma 

grande recepção, onde se encontrava uma funcionária, em um pequeno salão com 

aspecto de limpeza e organização. Mulheres e crianças passavam no local, entrando 

e saindo do imóvel durante a manhã. Foi possível observar também grande 

movimento em torno do assistente social da casa, que realizava grande quantidade 

de atendimentos e encaminhamentos, enquanto buscava se inteirar do cotidiano das 

usuárias e de suas crianças. 

Logo após minha chegada, fui recebida pela Diretora do CA, doravante 

identificada como “Diretora A”, que me encaminhou a uma pequena sala de 

atendimento, junto com o educador social identificado como “Educador Social A”.  

A “Diretora A” narrou a história centenária da Associação Palotina no 

trabalho com mulheres imigrantes que, em São Paulo, é iniciado a partir de 2006: 

A Associação Palotina, ela surge em 1838 em Roma e lá já dá início a esse 
trabalho de atendimento a meninas estrangeiras que estavam na rua, 
devido a todo o contexto da Europa, especificamente da Itália nesse 
período. Em 1933, então, a Associação Palotina, que é constituída pelas 
irmãs palotinas, elas vem para o Brasil, aqui elas dão início a um trabalho 
com os imigrantes italianos, mais na região sul do nosso país, e após dois 
anos dessa atuação, elas começam, então, a se dirigir para outros  estados 
do Brasil e a desenvolver diversas atividades relacionadas à educação e à 
área social. Em 2006, a Associação Palotina então institui esse trabalho 
específico aqui em São Paulo com mulheres estrangeiras, exclusivamente 
mulheres com filhos ou sozinhas estrangeiras. E pensou-se nesse público 
justamente pela ausência de atendimento a essas pessoas e a dificuldade 
dessas mulheres de, ao chegar no Brasil, não falando o idioma português, 
também conviver com homens, com várias outras nacionalidades, pessoas 
que elas não conheciam, que, no caso, eram os abrigos que existiam nesse 
período. (“DIRETORA A”, Entrevista em 19 de julho de 2017) 
 

Informa que a Associação estava em vias de fechar o centro de acolhida 

por falta de recursos, e sua manutenção foi viabilizada através do convênio 

celebrado com SMADS. Não havia, segundo ela, interesse da gestão pública no 

atendimento a esta população, cenário que se modifica a partir de 2014, com a 

ampla divulgação midiática do tema migratório no Município: 

Passa a ter como foco a partir de 2014, que nós teremos ainda uma grande 
procura, uma grande demanda de São Paulo por essa população. Mas é 
importante a gente considerar que, anterior a 2014, anterior a estar nas 
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mídias, já havia uma procura e não havia um atendimento, assim como hoje 
existe alguns passos que já foram dados, acho que São Paulo, a gente tem 
que reconhecer que, em termos de outros, em comparação a outros 
estados, São Paulo tem se destacado por esse atendimento, mas ainda tem 
muito a desejar no atendimento a essa população estrangeira. (“DIRETORA 
A”, Entrevista em 19 de julho de 2017) 
 

A Associação, segundo a gestora, faz parte de redes de temática 

migratória, a fim de desenvolver uma articulação no trabalho com mulheres 

migrantes e também realizar ações de advocacy: 

Então, em termos assim específicos de imigrações, nós fazemos parte 
desse grupo que é a rede nacional. E aí, claro, né, nós estamos vinculados 
também à assistência social, então nós fazemos parte do FAS, com “s”, que 
é o Fórum de Assistência Social aqui do município, e pertencemos também 
ao grupo que, como nós atendemos, nós atendemos estrangeiras egressas 
do sistema prisional, netão nós fazemos parte também desse grupo que 
atende a mulheres egressas, mulheres estrangeiras egressas do sistema 
prisional. Então, na verdade, são três organizações que a gente também 
compõe no intuito de poder desenvolver um trabalho mais integrado e até 
pressionar as autoridades pra conseguir os benefícios e políticas 
necessárias para esse público. (“DIRETORA A”, Entrevista em 19 de julho 
de 2017) 
 

No momento da visita, 79 vagas encontravam-se ocupadas por mulheres 

imigrantes e uma por uma brasileira. A “Diretora A” informou que existe grande 

pressão por parte de SMADS para designação de vagas do serviço a brasileiras, vez 

que o CREAS e o CRAS são responsáveis pelos encaminhamentos: 

A partir do convênio, nós recebemos as pessoas por meio do CREAS e do 
CRAS, então são os dois órgãos que nos encaminham as pessoas. E aí 
nós não fazemos seleção, tendo vaga, nós recebemos. Inclusive hoje nós 
estamos com uma família brasileira, que não é nosso foco de atendimento, 
mas como nós tínhamos vaga, houve a necessidade, nós acolhemos. 
Esse não é o primeiro atendimento de família brasileira, a gente, né, 
sempre tá com pessoas brasileiras aqui, procuramos não abrir um leque, 
porque o nosso objeto específico são estrangeiras, mas, havendo 
necessidade, tendo vaga, nós atendemos. 
[...] 
somente numa extrema necessidade mesmo que atendemos as 
brasileiras, pra não perder, de fato, o foco. Embora há uma pressão por 
parte da Secretaria pra gente abrir, mas nós entendemos, [...] que há 
necessidade de se ter um serviço específico para atendimento às pessoas 
estrangeiras, em especial as mulheres estrangeiras. [...] Não podemos 
criar políticas públicas individuais, não é isso, mas nós precisamos ter 
atendimentos específicos pra determinados grupos, cujas necessidades 
são específicas desse grupo. [...] Então a gente vem travando esse 
diálogo aí com a gestão pública. Não é fácil, porque eles querem números, 
pra ele não interessa a pessoa, não interessa a qualidade do atendimento, 
mas interessa que você atendeu mil pessoas, não importa se ela estava 
dormindo no chão, enfim. Infelizmente é isso. (“DIRETORA A”, Entrevista 
em 19 de julho de 2017) 
 

Narra também atrasos no repasse de verbas, que já considera 

insuficientes, após a nova gestão. A mudança de gestão, para ela, causa mudanças 



135 
 

e descontinuidades de relações, em virtude da alteração dos quadros das 

Secretarias. 

Como itens a melhorar, cita a necessidade de ampliação das 

capacitações e de contatos para inserção das usuárias no mercado de trabalho: 

Então, diante disso, nós precisamos ofertar aqui os conhecimentos 
básicos, como uso de material de limpeza, veja, são coisas básicas do dia-
a- dia, mas que é necessário pra elas que querem ficar, viver aqui no país, 
e uma grande parte delas vão se inserir no mercado de trabalho ou, ao 
menos, estão tentando se inserir. Então nós temos oficinas pra orientá-las 
quanto ao uso de produtos de limpeza, é... como se fazer uma limpeza, já 
desenvolvemos aqui, no momento não temos, mas até... estamos em 
julho, até junho foi desenvolvido o curso de panificação... Já tivemos 
manicure e pedicure, design de sobrancelhas, cabelereira, isso tudo, 
esses projetos foram desenvolvidos por meio de subvenção pública 
também. Então nós tivemos, aí, um apoio financeiro e isso possibilitou 
desenvolver essas oficinas. Acabou a verba, não tem como ofertar, mas 
nós temos várias parcerias com outras organizações sociais que oferecem 
esses cursos. Então a gente tá sempre buscando, é... novas parcerias ou 
intensificar as parcerias já existentes pra encaminhar essas mulheres pra 
cursos, em especial cursos profissionalizantes, porque eles são mais 
rápidos e viabilizam, aí, a essas mulheres a se inserirem no mercado. Ao 
menos, possibilitam um pouco mais. (“DIRETORA A”, Entrevista em 19 de 
julho de 2017) 
 

Acerca do contato com a CPMig, afirma ser uma via sempre aberta, 

embora o contato cotidiano seja com SMADS: 

É resolvido com a Secretaria de Assistência Social, mas nós temos contato, 
sim, com a coordenadoria. Mesmo porque alguns eventos, é, ainda não 
houve, mas se houver uma necessidade de alguma tratativa diretamente 
com esse grupo, a gente tem abertura, inclusive eles tiveram aqui, abertura 
para o diálogo ao menos. Então eu acho que isso é importante, porque ela 
existe pra isso. Então não temos diariamente ou mais constantemente esse 
contato porque ainda não houve a necessidade, mas, havendo, certamente 
nós vamos procurá-los. (“DIRETORA A”, Entrevista em 19 de julho de 2017) 
 

A relação com SMADS é relatada de forma detalhada, explicando como 

funciona o acompanhamento, realizado pelo CREAS da região: 

Nós temos supervisão mensal. Então nós temos a Secretaria de Assistência 
Social, ela tem os assistentes sociais que ficam localizados nos CREAS, 
que fazem toda a supervisão de todos os projetos conveniados com a 
secretaria. Então mensalmente nós temos a nossa supervisora que vem nos 
visitar, que faz todo esse acompanhamento, ela faz toda uma vistoria em 
termos da higiene, em termos dos funcionários, se, de fato estão 
trabalhando, a alimentação, se o dinheiro que é destinado, se de fato está 
indo pra isso mesmo... Enfim, é todo um acompanhamento e até uma 
vistoria mesmo que essa assistente social faz. Diretamente nós temos 
também a Secretaria de Assistência Social, que é a que fica mais perto aqui 
de nós, aqui na Penha, que nós prestamos contas lá, relatórios, ( ) então 
nós temos sempre esse acompanhamento, é, direto. (“DIRETORA A”, 
Entrevista em 19 de julho de 2017) 
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A “Diretora A” informa, ainda, que a gestão do CA vem enfrentando 

desafios em virtude do repasse muito irregular de verbas, que já são insuficientes 

para a manutenção: 

a questão da gestão pública é que muda constantemente e aí cada um que 
assume faz algumas mudanças e quem sofre é quem está na gestão direta 
desses convênios que, no caso, são as organizações sociais. Então antes 
nós tínhamos um repasse mais regular em termos financeiros, isso 
possibilitava fazermos aí uma projeção e até um planejamento melhor das 
nossas finanças. A partir do mandato dessa nova gestão, houve alguns 
atrasos no repasse de verbas, esse mês de julho, por exemplo, nós 
estamos no dia 19, nós ainda não recebemos o repasse do mês. [...] O fato 
da... dos repasses não cobrirem 100% do custo dos projetos, então, é claro 
que deve haver um limite, [...] ainda assim, eles não cobrem 100%. [...] 
Então isso vai gerando um, um déficit no projeto muito alto. Tem 
organizações que, assim, é uma bola de neve. (“DIRETORA A”, Entrevista 
em 19 de julho de 2017) 
 

Ressalta, ainda, uma mudança no cenário da gestão pública e a troca 

constante de gestores, que permitem alterações constantes nas diretrizes e 

processos de políticas: 

Não que as coisas devam ser estáticas ou não devam mudar, mas existem 
determinadas situações que não há necessidade de mudança, que isso só 
vem atrapalhar o desenvolvimento do trabalho. E as gestões, elas iniciam e 
querem mudar. [...] Isso dificulta muito o trabalho, essa questão de cada 
gestão querer implantar ou fazer da sua forma. A mudança, também, de 
gestores públicos nas secretarias... [...] Então nós tínhamos, até o ano 
passado, na Secretaria de Assistência Social um grupo que fazia 
administração, que já tinha os direcionamentos. Agora, com essa nova 
gestão, veio então um novo grupo. Tivemos um inconveniente, inclusive, de 
ter a secretária, Soninha, menos de alguns dias, dois meses, não sei, 
mudou, veio um outro secretario com a sua equipe. (“DIRETORA A”, 
Entrevista em 19 de julho de 2017) 
 

O segundo entrevistado da visita foi o educador social doravante 

identificado como “Educador Social A”, nacional congolês e refugiado no Brasil há 

três anos. Afirma que embora não possua experiência prévia de trabalho com 

mulheres migrantes, sua experiência como refugiado é relevante, bem como o 

tempo de 2 anos e 10 meses realizando atendimentos a migrantes em geral no CAT 

(Centro de Atendimento ao Trabalhador): 

Na verdade, eu trabalhei, já trabalhei com ... os imigrantes. No CAT, eu 
trabalhei quase dois anos e dez meses no, no CAT, tinha um programa lá 
da diversidade. Esse programa era para auxiliar os imigrantes para 
emprego, né. Então, esse trabalho que eu fiz, mas eu acho que vai fazer ... 
uns três anos que tô trabalhando com os imigrantes para auxiliar eles, mas 
com o CAT com a parte de proteção. (“EDUCADOR SOCIAL A”, Entrevista 
em 19 de julho de 2017) 
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Como principais desafios ao seu trabalho, narra a questão do idioma e do 

choque cultural e menciona que a função do psicólogo na casa está vacante: “Sobre 

a gestão tudo tá, tá normal. Só tá faltando ah... psicóloga, mas, né, levou um tempo 

porque ela saiu. Acho que já tem uns currículos, a diretora vai marcar a data pra 

fazer a entrevista”. 

Sobre os instrumentais de trabalho, Fredie afirma que tem interesse em 

utilizar as cartilhas fornecidas pelo Comitê Nacional para Refugiados (CONARE) 

como base para atividades, porém não possui nenhuma capacitação específica para 

trabalhar com migrantes. 

O assistente social da casa, identificado como “Assistente Social A” foi 

entrevistado em seguida. Informou que este é seu primeiro trabalho, estando no CA 

desde que concluiu sua graduação, há cerca de um ano e meio (“ASSISTENTE 

SOCIAL A”, Entrevista em 19 de julho de 2017).  

Ao chegar, não possuía experiência de trabalho com mulheres imigrantes 

e destaca, como principais desafios, a questão cultural e o preconceito do mercado 

de trabalho com as mulheres imigrantes, especialmente com as que são mães.  

O “Assistente Social A” demonstrou conhecer amplamente a norma 

brasileira e municipal de refúgio e migração e utilizar bastante os materiais de 

orientação sobre o tema. Afirma que a política municipal avançada auxilia o seu 

trabalho e demonstra conhecimento sobre a legislação de refúgio e cartilhas 

produzidas pelo CRAI e pela Cáritas. Em termos de capacitação, afirmou que esta é 

contínua e com parceria do poder público. Sobre o atendimento a mulheres 

egressas do sistema penal, informa que há parceria com o Instituto Terra, Trabalho 

e Cidadania (ITTC) e que estas mulheres possuem demandas diferentes das demais 

(“ASSISTENTE SOCIAL A”, Entrevista em 19 de julho de 2017). 

Na ocasião foi possível, ainda, conversar com uma ex-usuária do CA e 

atual funcionária, e duas usuárias atuais, todas de origem africana (Angola, 

República Democrática do Congo e Guiné Bissau). Destas, duas informaram que 

tiveram dificuldades na obtenção de informações sobre o sistema de acolhida. Sobre 

todos os demais serviços e impressões sobre o CA, as respostas foram unânimes no 

sentido da satisfação. 
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Destacamos, por particularidade, o caso da usuária de Guiné-Bissau. 

Segundo informado por ela e pelo assistente social, seu filho pequeno (nascido no 

Brasil) aguardava uma cirurgia importante para tratamento de uma doença grave e, 

por isso, encontrava-se impossibilitada de buscar emprego, vez que a criança lhe 

exigia atenção constante.  

Em termos gerais, o CA Penha demonstrou bastante preparo ao lidar com 

a causa migrante, especificamente das mulheres migrantes, o que podemos atribuir 

à experiência de mais de dez anos da organização conveniada no tema.  

 A gestão demonstrou ainda bastante conhecimento técnico sobre o tema 

e boa capacidade de articulação, especialmente com a sociedade civil, para oferta 

de cursos profissionalizantes às usuárias do CA. A presença de funcionários 

migrantes também foi um ponto positivo observado. A questão do idioma na casa, 

embora sinalizada como desafio, acaba sendo minimizada pela existência de 

funcionários migrantes, que também atuam como intérpretes quando necessário nas 

atividades diárias, concentrando o problema na prestação dos serviços básicos do 

CA. 

Através das entrevistas, foi possível perceber que a entidade gestora e 

seus funcionários utilizam, como guia de trabalho, tanto a normativa de Assistência 

Social quanto instrumentos relativos a migração e refúgio. Em termos de 

capacitação para o trabalho, o serviço social presente na casa afirmou ser contínua 

e em parceria com o poder público. 

Em termos de recursos, foi mencionada a insuficiência dos recursos para 

manutenção da estrutura e sendo relatado também o atraso recorrente no 

pagamento da verba. Destaca-se, ainda, a dificuldade com as mudanças políticas e 

de gestão pelas quais SMADS vem passando após a mudança do governo 

municipal. 

Embora não tenha sido informada a existência de contatos recorrentes, a 

relação com a Coordenação por parte da gestão do CA foi tratada como uma 

possibilidade, uma porta aberta, quando houvesse necessidade do serviço. Todos 

os equipamentos citados como pontos focais e centros de informação e supervisão 

(CREAS, Centro POP) fazem parte exclusivamente da estrutura da SMADS, sendo 

também esta a secretaria responsável pela atribuição e remanejamento de vagas. 
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5.4 Considerações gerais sobre os Centros de Acolhida 

 

 

Diante das informações colhidas acima, pudemos identificar que, em 

termos gerais, o sistema de convênios consegue prestar um serviço regular aos 

usuários dos Centros de Acolhida. 

Os principais pontos de falha identificados pelos migrantes referem-se à 

disponibilidade de informação sobre a rede de acolhida disponível para atendê-los e 

uma certa dificuldade em conseguir admissão nestes equipamentos. 

Em termos de gestão de recursos, apenas o CA Bela Vista informou que 

o repasse realizado pelo convênio é suficiente à manutenção de toda a estrutura do 

centro. Os demais CAs afirmaram categoricamente que os recursos não são 

suficientes e que contam com parcerias e doações para auxiliar nas atividades. 

Ademais, foi relatado por dois CAs a existência de atrasos nos repasses. Assim, a 

intersetorialidade em seu conceito ampliado, embora seja fundamental à política de 

acolhida, se configura também como um desafio ao desenvolvimento das atividades, 

em termos de estruturação de recursos. 

Salientamos que a capacitação e o uso de diretrizes de atendimento a 

migrantes constitui exceção. Todos os relatos colhidos mencionam a utilização das 

normativas de Assistência Social quase exclusivamente, demonstrando uma falha 

na noção de transversalidade temática. De mesmo modo, não se verifica, na prática, 

a atuação próxima da CPMig aos Centros de Acolhida, permanecendo o sistema de 

supervisão do serviço totalmente vinculado à SMADS e seus equipamentos 

(CREAS, Centros POP). 

A importância da CPMig, como órgão de coordenação responsável pelas 

diretrizes e pelo direcionamento das políticas públicas é bastante relevante para o 

trabalho, e esta atuação não vem sendo praticada efetivamente. O entendimento de 

Illes é do exercício de um papel fundamental por parte da Coordenação no período 

do atendimento de emergência realizado entre 2014-2015, que buscou compreender 

o fluxo de migrantes ao invés de apenas realizar os encaminhamentos para os 

abrigos, destacando a importância da existência de um verdadeiro sistema 

articulado de políticas: 
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[...] você não pode, não há como resolver os problemas da questão 
migratória só com abrigos. Eles são necessários, né. Mas é preciso ter todo 
um, uma série de políticas de respaldo articuladas, que haja comunicação 
entre os entes federativos, entre também as organizações que trabalham 
com migrante, que acolhem também precisam saber do que tá 
acontecendo. (ILLES, Entrevista em 05 de julho de 2017) 
 

Não basta, na visão dos gestores da CPMig, a existência de estruturas de 

recepção sem a compreensão dos fluxos e vulnerabilidades da população migrante, 

assim como é ressaltada a necessidade de flexibilização e mobilização dos 

aparelhos, permitindo que os atendimentos de urgência sejam efetuados com 

qualidade. Os fluxos migratórios, por sua essência, são dinâmicos, causando 

alterações nos perfis populacionais e nas vulnerabilidades de grupos sociais 

específicos que exigem sensibilidade ao tema. 

Essa dificuldade de mobilização do equipamento público através do qual 

se implementam as políticas de acolhida também foi salientada por Ebenézer 

Oliveira: 

Por exemplo, 2014 você teve um grande fluxo de haitianos masculino, a 
maioria era homem, tinha mulher no meio, mas a maioria era homem. Aí 
dois anos depois, 2016, as angolanas. 2015, 2016, angolanas, muitas 
mulheres. E aí, como é que você faz? Porque o equipamento que é todo 
preparado pra atender homens ou mulheres e de repente vem o fluxo 
oposto, como que você lida? Ou mulheres com filhos, famílias... e é quase 
como se três tipos de centro, um pra masculino, um pra feminino e um pra 
família. E aí como é que, às vezes o fluxo vem de uma forma, às vezes vem 
de outra, isso muda muito. () Mulheres angolanas é um fluxo. Daqui a 
pouco, se você tiver um fluxo muito grande de venezuelanos, no cenário 
que a gente tem ouvido, é novamente masculino, mas também famílias, 
mas muito masculinos. De novo, ter que reprogramar os centros de 
acolhida, então... e isso não é comum nos centros de acolhida de 
população de rua, porque tem um fluxo mais estabilizado, então... não é 
fácil pro próprio centro também. A gente entende que é um desafio pro 
centro lidar com essa mudança dos fluxos. (OLIVEIRA, Entrevista em 21 de 
agosto de 2017) 
 

Também segundo Camila Breitenvieser: 

Quando eu falei dos fluxos, eu lembrei imediatamente dos venezuelanos, 
que a gente fica sem saber exatamente se eles vêm pra cá ou não, né. ( ) 
Nos centros, né, mas nada muito expressivo até agora. Então, como que a 
gente lida com essa sazonalidade, com esse fluxo que vem e que é 
absorvido de alguma forma, e depois ele dá uma diminuída e depois volta 
de novo, né? Que parece ser uma história constante. E tem essa outra 
dificuldade. Porque a gente tem percebido um fluxo que não é mais só de 
homens solteiros [...], mas que vem com família, então como a gente adapta 
esse serviço que era oferecido para famílias, né? Isso não tem sido feito 
ainda porque é muito difícil lidar com essa... e essa constante mudança e 
super rápida, assim, faz com que exista uma dificuldade de avaliação e 
adaptação e avaliação e adaptação que é próprio do ciclo da política, mas 
que é um dinamismo muito grande, né, que é muito, muito, muito dinâmico. 
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E pra própria administração pública, né, é muito difícil. ( ) e de se refazer tão 
rápido, né. (BREITENVIESER, Entrevista em 21 de agosto de 2017). 
 

A existência deste dinamismo exige uma articulação mais efetiva entre a 

SMDHC e a SMADS, que não vem sendo concretizada. Todas as mobilizações de 

vagas femininas e encaminhamentos de atendimento a brasileiros vêm sendo 

realizados unilateralmente por SMADS, sem comunicação ou participação da 

CPMig, que seria o órgão responsável por compreender os fluxos e antecipar as 

necessidades de vagas. 

A presença de brasileiras nos CAs Penha e principalmente no Gilza 

Peloso demonstra uma prática institucional por parte de SMADS em utilizar a 

ociosidade do sistema para fins diversos. No caso do CA Gilza Peloso, torna-se 

ainda mais evidente o propósito de atendimento à população local em virtude da 

inserção do termo “preferencialmente migrantes” em seu convênio, dificultando a 

argumentação da entidade no sentido de não receber público diverso. 

Destacamos, por fim, que a inexistência de um sistema unificado de 

supervisão e auxílio aos CAs torna a questão do atendimento ao migrante 

excessivamente descentralizada em SMADS, dificultando a efetivação das normas e 

diretrizes especializadas, assim como dificulta o acompanhamento da política por 

parte da CPMig. 
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6 AÇÕES PARADIGMÁTICAS 

 

 

O presente capítulo se destina a analisar parâmetros e experiências no 

acolhimento de migrantes que podem ser consideradas boas práticas, tanto no 

Brasil quanto no mundo, realizando um breve comparativo destas com a Política 

Municipal para a População Migrante de São Paulo. 

 

 

6.1 Práticas e boas práticas: breves considerações  

 

 

Em virtude do objeto de contribuir com sugestões e indicadores de 

monitoramento das ações de acolhida para migrantes no Município de São Paulo, 

por meio do presente trabalho, torna-se essencial analisar experiências bem 

sucedidas no Brasil e no mundo a esse respeito. 

A possibilidade de olhar para boas práticas de outros atores e instituições 

com o intuito de disseminar inovações em termos de políticas e ações públicas não 

constitui propriamente um método de pesquisa, embora seja relevante conceitua-lo 

em distinção ao benchmarking.  

A técnica do benchmarking tem como raiz estudos gerenciais e 

organizacionais, pelo que não se constitui como metodologia clássica de pesquisa 

qualitativa. Segundo a Fundação Nacional de Qualidade (FNQ)93, o benchmarking 

consiste em um: 

Método para comparar o desempenho de um processo ou produto com o 
seu similar, que esteja sendo executado de maneira mais eficaz e eficiente, 
dentro ou fora da organização, visando entender as razões do desempenho 
superior, adaptar à realidade da empresa e implementar melhorias 
significativas. (FNQ, 201?) 
 

Trata-se, portanto, de um processo, cujo objetivo reside em obter 

melhores práticas, transportando-as para o objeto de estudo. 

                                                             
93 Vf. FUNDAÇÃO NACIONAL DE QUALIDADE. Benchmarking. Disponível em: 
<http://www.fnq.org.br/informe-se/noticias/benchmarking-e-tema-de-novo-e-book-da-fnq>. Acesso em 
05 jun 2017. 
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A disseminação (FARAH, 2008, p. 108) de boas práticas, por sua vez, 

relaciona-se diretamente com as novas atribuições e responsabilidades 

incorporadas pelos municípios, fomentadoras da introdução de inovações na 

administração pública local, decorrentes da descentralização das políticas públicas 

face ao novo quadro federalista brasileiro após a Constituição Federal de 1988 

(FARAH, 2008, p. 120).  

O conceito de boas práticas (best practices) tem sua origem, assim como 

o benchmarking, na literatura de administração, sendo transportado para o campo 

da administração pública posteriormente.  

Conforme sinalizado por Farah (2008, p. 113), nos termos do documento 

de orientação aos participantes de reunião sobre transferência de melhores práticas 

na área pública, organizada pela ONU, best practice é “um método superior ou uma 

prática inovadora que contribua para a melhoria do desempenho de uma 

organização; método ou prática esta reconhecida usualmente como ‘melhor’ por 

outras organizações”. 

É possível identificar três elementos comuns ao conceito: (i) foco no 

desempenho da organização, do programa, ou da política; (ii) foco na técnica social 

adotada para lidar com um problema ou desafio; (iii) ideia de “melhor modelo”, algo 

replicável em diferentes contextos (FARAH, 2008, p. 113). Por esta razão, 

compreende-se a boa prática como uma modelo fechado, hermético, o que pode 

negligenciar a influência do contexto na formulação da solução, podendo também 

desconsiderar o processo condutor da inovação. 

Desse modo, por discordar da ideia de transferência de práticas sem a 

respectiva contextualização e crítica pertinentes, adota-se, no trabalho, a ideia de 

inovação trazida por Farah (2008), compreendida como uma resposta específica a 

um problema, que permanece em processo de transformação, consistindo em “um 

novo e bem sucedido arranjo particular de determinados componentes, uma 

condensação temporária de componentes, que pode ser potencialmente útil em 

outros contextos e localidades, como solução para um problema específico”. 

Vale ressaltar que, para o presente trabalho, utilizaram-se experiências e 

standards encabeçados também por Organizações Internacionais ao redor do 

mundo, que podem ser agentes de transferência e difusão de políticas públicas, 
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determinando a adoção de uma política ou condicionando os países na busca de 

soluções para determinados problemas comuns, através da difusão de boas práticas 

(BERNARDO, 2016, p. 235). Organizações como o ACNUR, o IPPDH, o NRC e OIM 

têm um papel fundamental neste trabalho de difusão, que será explorado em tópico 

posterior. 

 

 

6.2 Experiências brasileiras 

 

 

Consolidou-se no presente trabalho a ideia do ineditismo da política de 

acolhida para a população migrante que é implementada pelo Município de São 

Paulo. Embora em termos de iniciativa por parte da Administração Pública a 

experiência seja efetivamente pioneira, o abrigo de caráter emergencial mencionado 

no capítulo quinto e também duas instituições do terceiro setor foram utilizadas 

como referência de boas práticas em termos nacionais: o abrigo proporcionado pela 

Missão Paz, na região do Glicério e o Arsenal da Esperança, abrigo histórico com 

vagas para migrantes na região da Mooca. 

 

 

6.2.1 O abrigo emergencial da Prefeitura de São Paulo 

 

 

A principal experiência utilizada como referência no desenho dos Centros 

de Acolhida atuais, segundo Paulo Illes (Entrevista em 05 de julho de 2017) e 

Ebenézer Oliveira (Entrevista em 21 de agosto de 2017), foi o Abrigo Emergencial 

criado pela Prefeitura para atender o grande fluxo de imigrantes que começou a 

chegar semanalmente na cidade de São Paulo a partir de abril de 2014, vindos do 

Acre (80,12% dos usuários eram advindos do estado) (SMDHC/CPMig, 2014b). 

Localizava-se na Rua do Glicério, nº 164, no bairro da Liberdade, próximo 

ao local da Missão Paz, entidade que recebeu grande parte dos imigrantes que 

chegavam à cidade no período. Funcionou entre 08 de maio de 2014 e 28 de agosto 

de 2014, data de fundação do CA Bela Vista (ainda fundido ao CRAI), para onde 
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foram encaminhados grande parte dos usuários. Segundo o relatório apresentado 

pela CPMig: 

O local contava com 150 leitos fixos, divididos em três quartos e um galpão, 
mas chegou a atender 357 pessoas em sua noite mais movimentada, pois a 
orientação era não negar atendimento a ninguém. Com uma equipe fixa de 
sete orientadores, foi oferecido aos abrigados, além de bagageiro, duchas 
quentes e tanques para lavar roupa, uma refeição diária de segunda a 
sexta-feira, três refeições aos finais de semana, aulas de português básico 
e encaminhamento para trabalho (SMDHC/CPMig, 2014b). 
 

Já nessa primeira experiência a atuação do poder Público ocorreu de 

forma intersecretarial, de forma articulada pela CPMig, gestora do abrigo, 

envolvendo, ainda, a Subprefeitura da Sé e as Secretarias Municipais de Governo 

(SGM), Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo (SDTE), Assistência e 

Desenvolvimento Social (SMADS).  

No abrigo, foram disponibilizados serviços de encaminhamento e 

intermediação para trabalho (através da Missão Paz) e aulas de português. 

Em termos gerais, com base em amostra de 1.218 pessoas, 83% dos 

usuários eram do sexo masculino, sendo a idade média destes de 31 anos. Além 

dos haitianos, foram registrados em grandes quantidades nacionais de Gana, 

República Democrática do Congo, Senegal, Benin e Camarões (SMDHC/CPMig 

2014b). A escolaridade destas pessoas, em grande parte, era de ensino 

fundamental incompleto e ensino médio incompleto. Em termos migratórios, de 

amostra de 908 pessoas, 87% qualificavam-se como solicitantes de refúgio 

(SMDHC/CPMig, 2014b). 

Qualifica-se como boa prática em virtude da grande quantidade de 

atendimentos realizados em contexto emergencial, com a mobilização veloz de 

recursos e de estrutura para sua implementação. Destacamos, ainda, a presença da 

Missão Paz como um ponto positivo, vez que a ampla experiência da entidade no 

atendimento a migrantes impulsionou a realização do serviço. 
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6.2.2 A Missão Paz 

 

 

A Missão Paz (MP) é uma instituição Católica Apostólica Romana, 

localizada no bairro do Glicério, pertencente à Congregação dos Scalabrinianos 

(mesma congregação responsável pela administração do CA Pari), que tem por 

objetivo atuar na causa dos imigrantes e minimizar os problemas de adaptação e 

inserção na nova cidade.  

Possui capacidade para atender até seis mil pessoas ao mês, possuindo 

serviços de assistência jurídica e social, cursos profissionalizantes e de idioma, 

auxílio na regularização de documentos, assistência psicológica e de saúde, apoio 

na inserção no mercado de trabalho e incentivo da identidade cultural. Sua estrutura 

é composta pelo Centro Pastoral de Mediação do Migrante, a Casa do Migrante, o 

Centro de Estudos Migratórios e a Igreja Nossa Senhora da Paz. 

De acordo com Stefanelli e Bastos (2016), a Casa do Migrante é uma 

casa de acolhida com capacidade máxima para até 110 pessoas (85 homens e 25 

mulheres), com período de permanência de aproximadamente 90 dias. Segundo 

Banacu et. al (2017), a casa conta com atendimento emergencial de primeiros 

socorros e serviço social, além de atividades como palestras e orientações. Os 

demais serviços são prestados no âmbito do Centro Pastoral, em cinco eixos: 

1. Eixo Jurídico que oferece apoio e assistência técnica para a 
regularização migratória que conta com apoio de um advogado;  
2. Serviço Social que atende as demandas dos eixos família e comunidade 
e educação que tem como responsáveis duas assistentes sociais;  
3. Eixo Saúde, que oferece assistência psicológica e de saúde;  
4. Eixo Trabalho que integra a mediação para trabalho e o setor de cursos 
profissionalizantes que integram a Capacitação e Cidadania, cada um 
desses auxiliados por assistentes sociais;  
5. Assistência Espiritual, onde o apoio e o acolhimento são realizados pelos 
padres.  (STEFANELLI; BASTOS, 2016) 
 

Conforme sinalizado pelo próprio relatório do abrigo emergencial, a 

Missão Paz exerceu um papel fundamental de apoio na construção da política 

municipal de acolhimento, sinalizando que “A equipe da Missão Paz ofereceu, e 

segue oferecendo, assistência e intermediação trabalhista para as pessoas 

migrantes” (SMDHC/CPMig, 2014b). 
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Segundo Flávio Corrêa, a Missão Paz oferta cursos diversos, inclusive 

profissionalizantes, a seus usuários, através de parcerias com escolas de São 

Paulo. O mesmo é feito em cursos de português, de natureza regular. 

De acordo com o site da própria instituição94, o eixo de trabalho é 

composto pela seção de cursos profissionalizantes e mediação de trabalho. O 

migrante ou o refugiado preenche uma ficha (em português, francês, inglês ou 

espanhol), destacando sua profissão e experiências, em seguida é encaminhado 

para assistir palestras interculturais e sobre direitos trabalhistas. A Missão, ainda, 

credencia empresas e empregadores compromissados com o cumprimento das leis 

trabalhistas, realizando o papel de intermediação entre os dois cadastros e também 

de posterior verificação do local de trabalho dos assistidos.  

Qualifica-se como boa prática em virtude da construção de um 

equipamento complexo de atendimento e acolhimento de migrantes, com corpo 

técnico capacitado especificamente para este público. Também se mostra 

interessante a estrutura institucionalizada de mediação para o trabalho. 

 

 

6.2.3 O Arsenal da Esperança 

 

 

O centro de acolhida Arsenal da Esperança funciona desde 1996 no 

espaço da antiga Hospedaria de Imigrantes do bairro do Brás em São Paulo. 

Atualmente é gerida pela SERMIG – Servizio Missionario Giovani, através da 

Fraternidade da Esperança95, entidade conveniada da Prefeitura de São Paulo, via 

SMADS96. Nos seus 21 anos de funcionamento ininterrupto o Arsenal da Esperança 

hospedou mais de 53.000 pessoas97.  

Embora não seja um centro de recepção preferencial ou exclusivo para 

migrantes, pois suas 1.200 vagas masculinas são destinadas de forma ampla à 
                                                             
94 Para mais, ver: <http://www.missaonspaz.org/#!eixotrabalho/cma1>. Acesso em 30 set 2017. 
95 Informações obtidas em <http://arsenalesperanca.blogspot.com.br/p/sermig.html>. Acesso em 30 
set 2017. 
96 Fato curioso é que a Hospedaria era fruto de política estadual e não municipal e hoje houve 
mudança desse cenário, com parceria dos dois níveis de governo. 
97  Conforme informação do site: <http://arsenalesperanca.blogspot.com.br/p/arsenal-da-
esperanca.html>. Acesso em 10 out 2017. 



148 
 

população de rua, por tradição, porém, costumam receber até 200 imigrantes (SÃO 

PAULO COSMÓPOLIS; VENTURA; REIS; GUIMARÃES, 2017, p. 124).  

Sua estrutura conta com cursos profissionalizantes (como de padaria e 

construção civil), ambulatório médico e odontológico em parceria com hospital da 

região, aulas de português para estrangeiros duas vezes por semana, aulas de 

alfabetização para brasileiros e iniciativas voltadas à educação financeira. 

Segundo Gianfranco Mellino (Entrevista concedida em 18 de setembro de 

2017), seu diretor, a entidade abriga atualmente cerca de 80 migrantes, de origem 

predominantemente africana, mas já alcançou o número de 200 em um passado 

recente. Seu histórico de acolhimento de imigrantes remonta a 1998 quando, em 

parceria com o ACNUR, a entidade recebeu principalmente angolanos 

encaminhados pela Cáritas Arquidiocesana de São Paulo.  

O diretor narra algumas especificidades do trabalho com migrantes, que 

exige a flexibilização de regras da casa e de fornecimento de serviços, 

especialmente em termos culturais e religiosos. Como praxe, a instituição adota o 

acolhimento de forma mista, mantendo brasileiros e migrantes nos mesmos 

ambientes, a fim de estimular sua integração. Em algumas circunstâncias, porém, é 

necessário realizar adaptações, como no período do Ramadã, que menciona ter 

exigido a formulação de um lava-pés para a prática dos rituais de limpeza prévios às 

orações do dia, já que houve conflito com a utilização das pias para estes fins. 

Qualifica-se como boa prática na medida em que oferta estrutura ampla 

de atendimento multidisciplinar e capacitação ao usuário dentro da sua própria 

estrutura, não exigindo deslocamentos para realização de cursos, capacitações, 

consultas médicas e outros serviços. 

Destacamos também a demonstração de flexibilidade por parte da gestão 

em relação aos eventuais conflitos entre a população brasileira e a população 

migrante, incentivando sua integração e convivência pacífica, ao mesmo tempo que 

busca atender às necessidades específicas de cada grupo. 
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6.3 Experiências internacionais 

 

 

Demonstra-se relevante, em virtude de o tema se inserir em um contexto 

global de migrações e refúgio, analisar experiências internacionais de acolhimento 

que são consideradas referências, avaliando boas práticas que possam auxiliar na 

política municipal local.  

Ressalte-se que a maior parte das referências aqui analisadas refere-se 

ao abrigamento de refugiados e solicitantes de refúgio e não da categoria migrante 

em geral. Entretanto, vale destacar que, embora a política municipal destine-se 

genericamente aos migrantes, a maioria dos usuários dos Centros de Acolhida são 

refugiados (8% do total) e solicitantes de refúgio (51% do total), totalizando 59% dos 

usuários mapeados destes serviços (CPMig, 2016).  

Deste modo, é interessante discutir também as diretrizes e boas práticas 

internacionais no abrigamento de pessoas refugiadas e solicitantes de refúgio em 

zonas urbanas, especialmente destacando as particularidades desta população face 

aos migrantes em geral. 

 

 

6.3.1 As diretrizes internacionais 

 

 

No capítulo terceiro do presente trabalho buscou-se discutir os 

parâmetros internacionais de proteção a migrantes e refugiados, discutindo, en 

passant, necessidades da população migrante em âmbito global, demonstrando a 

relevância do tema da acolhida. 

Neste tópico, por sua vez, abordamos brevemente as diretrizes de 

organizações internacionais acerca do abrigamento e acolhimento de refugiados e 

migrantes, destacando seu papel como difusoras de diretrizes essenciais a estas 

políticas públicas e também de boas práticas. 

Embora, no geral, as diretrizes venham na forma de orientações em 

termos de emergências humanitárias em grande escala e com foco no abrigamento 

tradicional em campos de refugiados e migrantes, o tema do abrigo em zonas 



150 
 

urbanas vem sendo cada vez mais explorado pelas organizações internacionais, 

especialmente em virtude do crescimento da população de refugiados nesses 

territórios. Segundo o ACNUR, excluindo-se os refugiados com localização 

desconhecida, 60% do total global (ou seja, mais de 37 milhões de pessoas segundo 

os dados de 2016) vive em zonas urbanas, onde predominam centros coletivos de 

abrigamento e acomodações individuais privadas (ACNUR, 2017, p. 55). 

A questão do abrigamento de refugiados e solicitantes de refúgio é central 

na atuação do ACNUR. Embora a visão clássica sobre essa população envolva 

grandes campos de barracas em zonas remotas, o trabalho em zonas urbanas 

demonstra-se de grande relevância, vez que a maioria dos refugiados atualmente 

vive fora de campos (ACNUR, 2014b, p. 13). Ademais, o ambiente urbano traz 

desafios ao abrigamento desta população, em virtude de padrões de deslocamento 

complexos, assentamentos informais e/ou insalubres, superlotações, e outros: 

In urban areas, many refugees have complex displacement patterns, share 
accommodation, live in non-functional public buildings, collective centres, in 
slums and informal types of settlements; often their living conditions are 
substandard. When large-scale displacements occur in urban areas, 
assessing the settlement and shelter options for refugees and implementing 
them - let. al.one preparing for them in the contingency planning phase - 
remain key challenges in the humanitarian response. 
[…] 
Shelter response is even more challenging in urban settings. Displacement 
to cities frequently results in people living in substandard and overcrowded 
shelters, squatting in shanty towns or on land owned by others. Often, 
refugees are forced to settle on peripheral land which is unsuitable for 
residential development, such as on waste sites, along rivers, canals, roads, 
or railways or on steep slopes. In such locations, residents are exposed to 
high levels of risk from natural disasters, as well as the problems of living 
without security of tenure. (ACNUR, 2014b, p. 13) 
 

É importante destacar, de pronto, que a organização diferencia 

“assentamento”, no inglês settlement de “abrigo”, no inglês shelter. Enquanto o 

primeiro termo, segundo a definição constante dos Objetivos Estratégicos 2014-2018 

da organização, consiste em permitir a refugiados a acessar e viver em 

assentamentos dignos e seguros que melhorem sua qualidade de vida social, 

econômica e ambiental em comunidade, o segundo termo define-se como permitir a 

refugiados o acesso a soluções de abrigamento que promovam privacidade, 

segurança e proteção contra os elementos (da natureza), bem como suporte 

emocional e um espaço para viver e armazenar pertences de forma digna (ACNUR, 

2014b, p. 22). Pode-se inferir, portanto, que o conceito de assentamento traz uma 
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noção de permanência, enquanto que o conceito de abrigo se demonstra como 

transitório. 

Para o ACNUR, soluções inteligentes e completas de 

assentamento/abrigo são essenciais para garantir a efetiva proteção de refugiados e 

solicitantes de refúgio. Por esta razão, torna-se ainda necessário adotar abordagens 

integrativas à vida econômica e social e redes de infraestrutura do país de recepção. 

Há, portanto, diversas variáveis na elaboração de abrigos, o que não permite a sua 

padronização efetiva, vez que as necessidades de abrigo constituem um processo 

contextual e dinâmico: 

Shelter should be adapted according to geographical context, climate, 
cultural practices and habits, local availability of skills within the affected 
population at large as well as accessibility to adequate construction 
materials in any given country. Shelter assistance should, therefore, be 
tailored around these variables. It cannot be standardized. Planning and 
responding to shelter needs is a contextual and dynamic process. (ACNUR, 
2014b, p. 22). 
 

Ressalte-se, porém, que a existência de abrigos transitórios não deve 

desencorajar o desenvolvimento de soluções com caráter duradouro e sustentável a 

longo prazo, elaboradas a partir da participação da população-alvo e das 

autoridades governamentais: 

Emergency shelter assistance should gradually evolve into more durable 
and sustainable solutions. The earliest possible development of 
comprehensive shelter strategies is therefore necessary to ensure that 
appropriate options are available for all stages of the displacement cycle. 
Any shelter strategy should show a clear trajectory toward and include 
transitional shelter approaches. Shelter strategies should reflect an 
incremental approach and process for sheltering populations, through which 
long-term strategic orientations are set together with affected populations 
and host government authorities. (ACNUR, 2014b, p. 22). 
 

Um dos desafios sinalizados pelo ACNUR no âmbito dos abrigos urbanos 

é a dificuldade de acesso ao mercado residencial formal por parte de refugiados. As 

opções imobiliárias de baixo custo são disputadas com a população local bem como 

as exigências documentais restringem acesso aos contratos formais de aluguel.  

O Conselho Norueguês para Refugiados (Norwegian Refugee Council – 

NRC) (2010, p. 03), com grande atuação na questão do abrigamento, destaca que o 

deslocamento de pessoas para áreas urbanas enseja desafios específicos no 

tocante ao abrigamento, reconhecendo a tendência ao crescimento desta população 

e a necessidade de diretrizes específicas.  
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Os principais desafios identificados pelo NRC consistem em (i) 

dificuldades de adaptação dos refugiados ao contexto de trabalho urbano; (ii) 

capacidade das cidades de absorção desta população; (iii) acessibilidade e 

funcionalidade de mercados e serviços públicos; (iv) diluição da população nas 

zonas urbanas, inclusive em zonas informais e/ou insalubres, de risco etc.; (v) 

conexões urbanas pouco estruturadas; (vi) problemas de segurança pública (NRC, 

2010, p. 10-12). 

Ressalte-se novamente que, embora as situações clássicas de 

necessidade de abrigamento envolvam situações humanitárias como existência de 

conflitos e desastres naturais, o contexto das migrações no âmbito da urbanização é 

também um cenário, segundo o NRC, que enseja a necessidade de adoção de 

políticas de abrigamento: 

Urbanisation and migration: slow but steady influx of migrants arriving 
resulting in overestretched  resources and infrastructure, higher competition 
over fewer resources and livelihood opportunities, growing illegal sector, 
insecure housing/tenure and increase in violence and crime. (NRC, 2010, p. 
11) 

 

A articulação entre atores, já fortemente incentivada pelo ACNUR, torna-

se central para o NRC a fim de elaborar estratégias de advocacy e programas de 

complementação de capacidades. Dentre os principais atores, citam-se autoridades 

locais e entidades do terceiro setor, além de atores humanitários (como o ACNUR e 

a OIM, com presença no Brasil). Ademais, em virtude do próprio contexto urbano, 

exige-se uma coordenação dos atores envolvidos no planejamento urbano em geral 

(NRC, 2010, p. 12-13), como órgãos relativos à regulamentação do uso do solo, 

mobilidade urbana, moradia etc. 

A OIM sinaliza ainda o conceito de abrigos transitórios, que define como 

um processo incremental que provê abrigo para famílias afetadas por conflitos e 

desastres enquanto buscam manter alternativas para sua recuperação (OIM, 2012, 

p. 02).  Dentre as alternativas de abrigos emergenciais relacionadas pela 

organização, são citados os centros coletivos, que consistem em grandes estruturas 

já existentes utilizadas como abrigos, a modalidade mais aproximada do modelo 

paulistano. É esse modelo o utilizado no abrigo emergencial existente em 2014. 
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6.3.2 A experiência de Toronto, Canadá 

 

 

O Canadá se destaca como um país de atração de migrantes como 

política governamental, possuindo inclusive um Plano para Imigração, Refugiados e 

Cidadania98, elaborado de forma bienal, a fim de atrair pessoas para contribuir com o 

crescimento econômico do país, que sofre com a redução da força de trabalho e 

envelhecimento da sua população. O Plano busca efetivar um sistema de imigração 

que fortaleça a classe média canadense pelo crescimento econômico e permita a 

criação de uma comunidade dinâmica e inclusiva. Por esta razão, são estabelecidas 

inclusive metas para a recepção de migrantes e refugiados no país, com foco no 

estímulo ao crescimento econômico, auxílio humanitário, integração intensa e 

diversidade. 

A articulação entre as esferas nacional, provincial e municipal no 

atendimento à população imigrante no Canadá é a base de toda a política voltada 

para esta população. Em termos de abrigo e assentamento, o papel do município é 

chave, sendo uma experiência de referência para o presente trabalho em virtude do 

concerto similar à atual política paulistana. 

Segundo Rose e Preston (2017, p. 30), porém, apesar da participação 

significativa dos municípios na política para migrantes do Canadá, a tomada de 

decisões sobre serviços é em grande parte prerrogativa dos governos federal e 

provincial (no caso, de Ontario). Toronto, nesse cenário, se destaca por ser o maior 

pólo de atração de migrantes do país99 e em virtude de um contexto particular de 

atuação da agência migratória Canadá-Ontário, que busca estreitar as relações 

entre os diversos níveis de governo através do Memorando de Entendimento com a 

cidade de Toronto (MOU), e do “Canada-Ontario Immigration Agreement”. A 

realidade estrutural, porém, é bastante similar com o caso brasileiro, vez que 

                                                             
98 Ver mais em: <http://www.cic.gc.ca/english/resources/publications/dp/2017-2018/dp.asp#sec01>. 
Acesso em 23 set 2017. 
99 Sinalizam os autores que, segundo dados de 2011, a cidade contava com 2,6 milhões de 
habitantes, dos quais ao menos 50% eram estrangeiros. Nos dados apresentados no “Toronto 
Newcomer Strategy”, do total de 2.476.565 habitantes, 780.910 consistem em imigrantes já fixados 
na cidade, 456.810 em imigrantes recentes e 54.610 em residentes temporários, totalizando mais de 
1,3 milhões de imigrantes. Os três principais países de origem são China, Índia e Filipinas. 
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permanece uma noção de subordinação do Município às esferas provincial e federal 

em termos migratórios: 

As a municipal government, the City is seen as an expert on the local 
community with whom the provincial and federal governments cooperate 
when it suits them; the City remains a subordinate level of government. 
(ROSE; PRESTON, 2017, p. 35) 
 

Este arranjo, porém, conforme explicado pelos autores, funciona de forma 

específica, vez que o Município de Toronto participa do acordo mencionado sem 

exigir fundos adicionais para serviços destinados a imigrantes.  

Inserida nas políticas de desenvolvimento social, portanto, e em 

atendimento ao acordo acima mencionado, Toronto conta com uma estratégia oficial 

destinada aos recém-chegados, a “Toronto Newcomer Strategy”100, acompanhado 

por uma secretaria específica para o tema.  

Como política, o Município fornece assistência a todo e qualquer 

imigrante, independentemente do status migratório, utilizando consultas à população 

migrante para identificação dos principais desafios, como trabalho, saúde, moradia, 

treinamento em idioma e qualificação profissional, dentre outros serviços. Os pilares 

estratégicos de atuação são (i) avançar em resultados do mercado de trabalho; (ii) 

promover e apoiar a boa saúde; (iii) melhorar acesso a serviços municipais; e (iv) 

apoiar engajamento civil e capacidade comunitária. 

A fim de acompanhar as atividades municipais destinadas aos migrantes, 

existe o “Newcomers Leadership Table”, espécie de conselho e/ou comitê municipal 

composto por entidades não-governamentais, instituições dos três níveis de governo 

e também provedores de serviços públicos (como hospitais e escolas)101. 

Destacam-se também as “Local Immigration Partnerships” (LIPs), projeto 

fundado pela Citizenship and Immigration Canada (CIC), agência governamental 

dedicada a temas migratórios. As LIPs têm por finalidade sistematizar o 

                                                             
100Disponível em: 
<https://www1.toronto.ca/City%20Of%20Toronto/Social%20Development,%20Finance%20&%20Admi
nistration/Shared%20Content/Newcomer/newcomer_strategy.pdf>. Acesso em 10 set 2017. 
101 Disponível em: 
https://www1.toronto.ca/wps/portal/contentonly?vgnextoid=dcf8e7cf49621510VgnVCM10000071d60f8
9RCRD&vgnextchannel=1484ca8ab6ed0510VgnVCM10000071d60f89RCRD. Acesso em 12 set 
2017. 
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engajamento local no assentamento de imigrantes com recursos particulares e 

baseadas em iniciativas locais existentes, em estreita relação com a comunidade: 

The Local Immigration Partnerships (LIPs) innovation is a means to 
systematize local engagement in settlement with resources available to hire 
individuals to coordinate the activities of the LIP, build on existing local 
initiatives, contribute to the enhanced planning envisioned in the 2008 
modernized approach to settlement, and augment community engagement 
to support a two-way process of integration. 
[…] 
LIPs not only complement existing activities, but also help to more fully 
integrate and optimize these activities. In addition, LIPs build on current 
successes in the community, and work with what is already in place, rather 
than supplanting other efforts or working in parallel. As LIPs mature, new 
practices, new partnerships and new ways of working will emerge. 
(CITIZENSHIP AND IMMIGRATION CANADA, 2013). 

 

Consistem, portanto, em mecanismos de suporte ao desenvolvimento de 

parcerias baseadas na comunidade e no planejamento em torno das necessidades 

dos recém-chegados, buscando integrar diversos stakeholders em estratégias de 

locais. Estas são coordenadas por conselhos coordenadores amplamente 

participativos, que acompanham o desenvolvimento das estratégias de 

assentamento de imigrantes.  

As LIPs representam uma nova forma de governança multinível 

envolvendo parceiros municipais, provinciais e federais, de caráter multissetorial e 

de forma articulada, com foco em três objetivos: (i) integrar as necessidades dos 

recém-chegados ao processo de planejamento comunitário; (ii) identificar prioridades 

estratégicas específicas da comunidade; (iii) implementar uma estratégia de 

assentamento e planos de ação para melhorar os resultados do recém-chegado.  

Seu surgimento ocorre justamente na Província de Ontário, como 

projetos-piloto através da colaboração entre CIC e o Ministério da Cidadania e 

Imigração de Ontário, em consulta com a Associação de Municípios de Ontário 

(AMO) e da cidade de Toronto. Foram estabelecidas 45 LIPs em Ontário entre 2008 

e 2011. Atualmente existem 5 LIPs em Toronto: 4 estabelecidas por regiões 

geográficas e uma de amplitude municipal, as quais formam uma rede com objetivo 

de compartilhar informações e ferramentas, permitir oportunidades de colaboração, 

melhorar a coordenação de atividades desenvolvidas pela comunidade e identificar 

questões e necessidades. 
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A prefeitura conta ainda com o portal “Immigration Portal”102, que fornece 

informações básicas para imigrantes em Toronto e para quem deseja migrar para lá. 

As informações agregadas variam desde questões de regularização migratória a 

custos de vida, transporte público e questões de moradia. É nesse âmbito que as 

informações sobre os abrigos podem ser localizadas, como alternativas de curto 

período. O redirecionamento do site leva às informações sobre os abrigos existentes 

na cidade, através de um mapa. 

Destaque-se, porém, que não foi possível identificar, na política de 

abrigos municipais, casas específicas para imigrantes. Esta população, portanto, é 

inserida no âmbito da rede de abrigos municipais, dedicados às pessoas em 

situação de rua, sendo o serviço especializado prestado pela sociedade civil.  

Todavia, de acordo com a Access Alliance (2003), OSC com atuação em 

Toronto, os abrigos públicos gerais são inapropriados para refugiados por diversas 

razões, tais como: 

 

1. As necessidades dos refugiados não são atendidas de forma 

consistente; 

2. Muitos abrigos não são acessíveis para refugiados em razão de 

ambiente desconfortável e ausência de serviços adequados 

culturalmente; 

3. Muitos abrigos não são linguisticamente acessíveis; 

4. Refugiados podem encontrar barreiras no acesso a serviços a 

população de rua em razão de práticas discriminatórias entre 

membros de equipe de abrigos; 

5. Há ausência de coordenação efetiva de serviços em abrigos e entre 

tais serviços e organizações de assentamento, auxílio legal e centros 

de saúde; 

6. Equipes de abrigos precisam de informação sobre política de refúgio 

de qualidade e atualizada, bem como informação em como preencher 

documentos legais que possam ser requisitados aos refugiados; 

                                                             
102 Ver em:  
https://www1.toronto.ca/wps/portal/contentonly?vgnextoid=6fa6ba2ae8b1e310VgnVCM10000071d60f
89RCRD. Acesso em 17 set 2017. 
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7. Muitos abrigos precisam de mais conhecimento em cultura, religião e 

história de grupos refugiados. 

 

Embora se verifique uma ausência de sistema municipal de acolhimento 

institucional dos migrantes e refugiados em Toronto, a experiência é relevante em 

virtude da estruturação de um diálogo funcional entre as esferas federal, provincial e 

municipal de governo, que, articuladas, trabalham para a concretização das metas 

de recepção de migrantes e refugiados no país.  

Ademais, a existência de um plano orientado ao acolhimento completo 

deste migrante se assemelha às intenções originais da CPMig, cuja implementação 

foi interrompida em virtude da necessidade de atendimento emergencial aos fluxos 

de haitianos e mulheres angolanas que chegavam ao Município. 

Ressaltamos, ainda, uma preocupação do município com a 

disponibilização de informação sobre todos os serviços públicos disponíveis para 

migrantes, bem como a criação de um portal online com estas informações em 

diversos idiomas, facilitando o acesso dos interessados. 

 

 

6.3.3 A experiência de Münster, Alemanha 

  

 

A Alemanha é um país inserido na União Europeia que possui amplo 

histórico de recepção de migrantes e refugiados e que se constitui como um dos 

principais destinos atuais no continente europeu. O grande fluxo misto que se dirigiu 

à Europa especialmente nos anos de 2014 a 2016, com origem no continente 

africano e no Oriente Médio tem estimulado o fechamento das fronteiras e o 

endurecimento das políticas migratórias na União Europeia, restando a Alemanha 

como um dos poucos países que não alteraram suas políticas, embora nos últimos 

meses tenha-se iniciado um processo de retorno de migrantes a seus portões de 

entrada na UE103. Agrava-se a situação, ainda, em virtude da formulação de um 

sistema comunitário de asilo, pelo qual os países possuem cotas mínimas e 

                                                             
103 Ver: <http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-40850938>. Acesso em 07 ago 2017. 
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máximas de recepção de refugiados, estabelecidas pela União Europeia de forma 

centralizada104. O sistema nacional alemão, ainda, busca a distribuição territorial das 

pessoas que chegam, a fim de compartilhar a responsabilidade de forma mais 

isonômica entre seus municípios105. 

Münster  é uma cidade alemã localizada no estado federal de Renânia do 

Norte-Vestfália, com cerca de 291 mil habitantes, que vem despontando por sua 

experiência particular na recepção de refugiados. Segundo dados do site oficial do 

município106, mais de 23% da população da cidade possui raízes estrangeiras, fato 

apontado como motivação para o estabelecimento de uma política de acolhimento 

municipal. 

Em uma abordagem interdisciplinar, a Administração Geral da Cidade, as 

autoridades de construção e o Escritório de Administração Social realizaram 

medidas preparatórias de 2000 a 2002, a fim de estabelecer uma abordagem de 

acomodação para imigrantes de forma descentralizada. 

Em um contexto geral, além da necessidade de criação de novas vagas 

de acomodação, algumas instalações existentes encontravam-se deterioradas além 

das possibilidades de reforma, alguns contratos de arrendamento expiraram e 

alguns edifícios ficaram muito onerosos para manter, enquanto outros deram lugar a 

planos de desenvolvimento urbano. No geral, eram grandes instalações, com 

estruturas de atendimento coletivo e características de improviso. De acordo com 

uma proposta da Comissão para Alojamento de Repatriados, Solicitantes de Refúgio 

e Refugiados e do Conselho Consultivo de Estrangeiros, decidiu-se, em 2002, pela 

reestruturação dos sistemas de alojamento de imigrantes. 

Atualmente a política gira em torno de instalações com capacidade para 

até 50 pessoas, com alojamentos completos (com banheiro, cozinha etc.) de no 

máximo oito habitantes, criados e estruturados de acordo com as necessidades 

existentes e a demanda antecipada. 

O conceito de construção de densidade média deve ser aplicado para as 

instalações, que devem ser ligadas a áreas residenciais existentes e baseadas em 
                                                             
104 Ver: <https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/asylum_en>. Acesso em 18 ago 2017. 
105 Ver: <https://www.migrationpolicy.org/article/germany-immigration-transition>. Acesso em 20 ago 
2017. 
106 Ver :<http://www.stadt-muenster.de/zuwanderung/startseite.html>. Acesso 25 ago 2017. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_da_Alemanha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A2nia_do_Norte-Vestf%C3%A1lia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A2nia_do_Norte-Vestf%C3%A1lia
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planos de desenvolvimento urbano padronizados nos distritos urbanos de Münster. 

Além disso, os padrões de construção devem ser implementados de forma que a 

instalação de refugiados não possa ser identificada como tal. 

Segundo Jochen Köhnke, ex-Conselheiro responsável por Assuntos 

Migratórios e Interculturais do Município, a nova estrutura de acolhimento permite o 

desenvolvimento de senso e integração comunitários:  

In contrast to the large-scale, institutionalized housing, we notice that the 
new apartments allow for a sense of civil society to develop. We have 
volunteers from within the immigrant community supporting the social work 
of our office, and quite a number of immigrants have been adopted by the 
local community. We are seeing promising developments in the schools, too. 
Children are not just going more regularly to school, they are also able to 
enter the class appropriate for their age and thrive there107. 
 

Inicialmente, foram planejadas 12 instalações, distribuídas pela cidade e 

desde então mais oito instalações foram conveniadas. Em virtude do grande fluxo de 

solicitantes de refúgio nos anos 2014-2015, entretanto, estruturas temporárias foram 

criadas sem atendimento a todos os requisitos fixados na política municipal. 

Somente em 2015 foram criadas 2.400 novas vagas em estruturas modulares 

temporárias ou utilizando edifícios existentes e desocupados.108 

O município conta, também, com uma espécie de plano de ação dedicado 

aos imigrantes, que denomina “Mission Statement”, com o título “Immigration and 

Integration in Münster”109, elaborado pela Coordenação de Assuntos Migratórios e 

Interculturais do Município com base em uma conferência municipal.  

É neste documento que são traçadas as linhas gerais da política 

municipal, definindo o conceito de imigrante como população-alvo110,  o conceito de 

integração para a cidade111 e os princípios gerais, calcados em direitos humanos, 

democracia e liberdade, bem como igualdade de gênero, repúdio ao racismo e 

xenofobia, valorização da diversidade e outros. 

                                                             
107 Ver entrevista concedida ao portal “Cities of Migration”, em 2016: 
<http://citiesofmigration.ca/good_idea/building-better-housing-for-refugees-means-better-housing-for-
all/>. Acesso 18 ago 2017. 
108 Ver: <http://www.stadt-muenster.de/sozialamt/fluechtlinge.html>. Acesso 05 ago 2017. 
109 Ver: <http://www.stadt-muenster.de/fileadmin//user_upload/stadt-
muenster/v_zuwanderung/pdf/migrationsleitbild_englisch.pdf>. Acesso 10 ago 2017. 
110 “All persons holding the citizenship of another country, irrespective of whether they were born in 
another country or in Germany.” 
111 Dividido em quatro subconceitos: culturação, colocação, interação e identificação. 
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O sistema municipal de recepção de refugiados e solicitantes de refúgio 

traz estrutura de informação sobre saúde, qualificação profissional e trabalho e é 

ofertado curso intensivo de alemão básico para crianças e adolescentes112. Há ainda 

informações sobre educação e cuidados com as crianças e suporte migratório 

gratuito no âmbito dos abrigos.  

Destacamos a experiência de acolhimento Münster em virtude de sua 

estrutura similar à paulistana, composta por uma institucionalidade executiva 

municipal, responsável pela implementação de diretrizes que chegam a nível federal.  

A existência de abrigos geridos pelo poder público municipal também é 

bastante peculiar, visto que, em geral, essas estruturas se encontram sob 

administração exclusiva da sociedade civil, sem necessariamente configurarem 

parcerias com o governo. 

Por fim, salientamos como boa prática a estruturação dos abrigos em 

torno de unidades familiares e em pequenas estruturas, buscando a personalização 

do serviço, a melhor integração na sociedade e a desestigmatização dos abrigos 

públicos como espaços de aglomeração e impessoalidade. 

  

                                                             
112 Ver: <http://www.stadt-muenster.de/sozialamt/fluechtlinge/erstaufnahme.html>. Acesso 21 ago 
2017. 
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7 DESAFIOS E PROPOSTAS PARA AÇÕES DE ACOLHIDA A MIGRANTES EM 

SÃO PAULO 

 

 

O presente capítulo encerra o trabalho, respondendo às questões 

norteadoras propostas na introdução ao identificar os principais objetivos e desafios 

da política de acolhida atual e, ao final, sugerindo estratégias focadas na melhoria 

da política analisada. 

O objetivo central da política de acolhida para migrantes em São Paulo foi 

identificado como a garantia de direito à assistência social, independentemente da 

situação migratória e documental do assistido, com foco no desenvolvimento da sua 

autonomia individual.  

Os Centros de Acolhida, neste contexto, materializam espaços dedicados 

ao atendimento de migrantes em situação de vulnerabilidade, de forma 

especializada, constituindo meio fundamental para atingir o objetivo central da 

política. A sua existência, todavia, não é apta a suprir todas as necessidades de 

acolhida da população migrante, motivo pelo qual foi possível identificar diversos 

desafios em termos de implementação, enumerados no tópico a seguir, em três 

eixos: gestão, estrutura e implementação de ponta. 

 

 

7.1 Desafios 

 

 

I – DESAFIOS DE GESTÃO  
 
1. Deficiência de interação entre a Secretaria Municipal de Direitos 

Humanos e a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social: 

não há institucionalização de comunicação entre as duas secretarias, dificultando a 

identificação de responsáveis de alto e médio escalão na implementação da política; 

2. Insuficiência de dados sobre fluxos migratórios em direção a São 

Paulo e de perfis populacionais dos migrantes em São Paulo: não há uma fonte 

confiável de dados sobre migrantes no e em direção Município de São Paulo, 
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dificultando a quantificação da população-alvo da política pública, bem como dos 

possíveis fluxos de chegada ao município (tanto externos como internos) para 

prevenção de emergências, além da identificação de necessidades e 

vulnerabilidades específicas; 

3. Insuficiência do sistema de supervisão dos Centros de Acolhida: 

embora exista uma estrutura de supervisão consolidada em SMADS, o 

monitoramento da implementação da política para migrantes não passa pela 

SMDHC, vez que esta não possui acesso aos relatórios produzidos pelos CAs e pela 

supervisão regional; 

4. Remanejamento das vagas ociosas para atendimento de público 

brasileiro: a eventual existência de vagas ociosas nos CAs estimula a SMADS a 

remanejar vagas para brasileiros(as) em centros cujo atendimento deveria ser 

especializado para a população migrante, nos termos do convênio, e gera conflitos 

de convivência entre os usuários; 

5. Baixa presença da Coordenação de Políticas para Migrantes nos 

CAs: a totalidade dos funcionários entrevistados não sabia do que se tratava a sigla 

da Coordenação e a esmagadora maioria relatou não ter contato em nenhum 

momento com a Coordenação. 

 

II – DESAFIOS ESTRUTURAIS 

 

1. Estrutura desigual dos Centros de Acolhida: enquanto há centros 

com estrutura mais completa, alojamentos menores e possibilidade de acolhimento 

de famílias em habitações individuais, há centro estruturados em torno de grandes 

alojamentos, os quais interferem diretamente na qualidade de vida dos usuários, 

especialmente das famílias; 

2. Ausência de espaços adequados para eventos e cursos: os CAs 

desenvolvem atividades de capacitação, como cursos profissionalizantes e cursos 

de português, palestras, rodas de conversa e outros, sem possuir o espaço de 

convivência adequado para tanto. 

3. Ausência de espaços aptos para recepção de famílias: verificou-se 

a presença de famílias separadas entre CAs e em um mesmo CA pela ausência de 
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estruturas aptas à recepção de núcleos familiares completos ou mulheres com 

crianças. 

 

III – DESAFIOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE PONTA 
 
1. Inexistência de ciclo permanente de capacitação e informação de 

agentes de implementação: grande parte dos funcionários entrevistados informou 

que não possuía experiência trabalhando com migrantes e que buscou capacitação 

por conta própria ou através da rede de entidades que trabalham com o tema, pois 

não houve oferta pelo Município; 

2. Insuficiência de iniciativas de informação da burocracia municipal 

sobre políticas para migrantes: diversos usuários relataram dificuldades em obter 

informações sobre as políticas de acolhida e o acesso às vagas do sistema; 

3. Indisponibilidade de serviços básicos no Centro de Acolhida: foi 

verificada a ausência de psicólogos ou relatada a insuficiência de recursos humanos 

para lidar com a demanda de atendimento. 

4. Ausência de intérpretes de idiomas principais nos Centros de 

Acolhida: foi verificada, de forma unânime, que, embora diversos CAs contem com 

educadores sociais e funcionários de baixo escalão migrantes e/ou multilíngues, os 

atendimentos de serviços, como psicologia e assistência social carecem, de forma 

unânime, de intérpretes capacitados. 

5. Ausência de sistema de acompanhamento do ex-usuário: apenas 

no CA Bela Vista foi mencionada a existência de um acompanhamento informal pós 

desligamento, com duração de alguns meses, a fim de acompanhar o exercício da 

autonomia do usuário e evitar sua reincidência no sistema. 

 

 

7.2 Propostas e recomendações 

 

 

Encontram-se apresentadas com numeração correspondente ao desafio 

identificado no tópico anterior, dentro dos eixos de gestão, estrutura e 

implementação de ponta. 
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I – PROPOSTAS DE GESTÃO  

 

1. Determinar ponto focal na SMADS: centralização da interface entre a 

SMDHC e a SMADS quanto a temas migrantes em um setor central, com o qual seja 

possível estruturar sistema de comunicação eficaz, bem como de trocas e 

identificação de responsabilidades; 

2.1. Consolidar dados sobre fluxos migratórios: centralização, sob a 

CPMig, das bases de dados sobre fluxos migratórios em direção ao Brasil e a São 

Paulo, bem como sobre a população migrante já residente no Município, através do 

cruzamento de dados estatísticos obtidos junto à Polícia Federal (entradas e saídas 

de estrangeiros), Ministério de Relações Exteriores (concessão de vistos a 

determinadas nacionalidades), IBGE (censo populacional e Pesquisa Nacional por 

Amostragem de Domicílios - PNAD); 

2.2. Padronizar dados obtidos periodicamente por SMADS: a fim de 

acompanhar perfil dos usuários, ociosidade ou demanda extrema, populações 

vulneráveis (mulheres, crianças, idosos, pessoas com deficiência física). 

3.1. Formalizar parceria na supervisão dos Centros de Acolhida: 

atualização do termo de parceria entre SMADS e SMDHC para inclusão de 

mecanismos de participação e informação da CPMig na supervisão dos CAs para 

população migrante, inclusive com definição de indicadores relativos a esta 

população; 

3.2. Formalizar pesquisa de qualidade entre usuários, focando 

indicadores da política: realizar pesquisa de qualidade entre usuários de forma 

periódica e contínua para avaliar prestação de serviço dos Centros de Acolhida; 

4.1. Formalizar exclusividade de atendimento de migrantes nos CAs 

especializados: trabalhar em parceria à SMADS para formalizar na política de 

assistência social municipal a categoria de Centro de Acolhida Especial para 

Imigrantes; 

4.2. Formalizar a participação da CPMig no provimento das vagas 

femininas de acolhida: levar a Coordenação para as discussões sobre o 

provimento de vagas femininas nos Centros de Acolhida. 
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5. Estruturar canal de comunicação da CPMig com os Centros de 

Acolhida: aproximar a Coordenação dos Centros de Acolhida, através da criação de 

um canal de comunicação para orientações sobre a política para migrantes, solução 

de dúvidas e agendamento de visitas periódicas. 

 

II – PROPOSTAS ESTRUTURAIS  

 

1. Formular parâmetros estruturais para Centros de Acolhida de 

Imigrantes com base em diretrizes e boas práticas: em colaboração com 

SMADS, formular parâmetros mínimos estruturais para atendimento às 

necessidades da população imigrante, utilizando referências internacionais e boas 

práticas de abrigos para migrantes e refugiados; 

2. Estimular utilização pelos Centros de Acolhida das estruturas 

municipais de lazer e educação: articular com os gestores dos CAs e demais 

esferas do governo municipal iniciativas de ocupação de espaços de lazer e 

educação para desenvolvimento de atividades como cursos, palestras e outros, em 

local com infraestrutura adequada. 

3. Estruturar vagas especiais para famílias, em respeito ao princípio 

da reunião familiar: articular com SMADS a disponibilização de vagas para famílias 

e mulheres com crianças em estruturas apropriadas. 

 

III – PROPOSTAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE PONTA 

 

1. Formalizar ciclos de capacitação permanentes para servidores 

públicos de assistência social e funcionários dos Centros de Acolhida: realizar 

capacitação periódica institucionalizada em parceria da CPMig e SMADS para 

serviços de atendimento à população migrante; 

2. Elaborar cartilha de experiências no atendimento ao migrante em 

parceria com SMADS: a fim de orientar os serviços para migrantes de forma mais 

especializada; 

3. Realizar acompanhamento periódico da prestação de serviços nos 

Centros de Acolhida: a fim de garantir continuidade de serviços básicos como 

psicólogo, assistente social e outros, garantidos pelos convênios; 
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4. Revisar recursos destinados a recursos humanos nos convênios: 

a fim de permitir contratação de mais funcionários para atendimento, com exigência 

de fluência em idiomas básicos como francês e inglês. 

5. Estruturar programa de acompanhamento do ex-usuário: a fim de 

permitir acompanhamento do desenrolar de sua autonomia e prevenir a reincidência 

no sistema de acolhida.  
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O Município de São Paulo representa um destino histórico para as 

migrações no Brasil, tanto de origem nacional quanto internacional. Seu papel de 

destaque vem desde os primeiros fluxos de imigrantes europeus, ainda no século 

XIX, passando pelos movimentos de população nacional impulsionados pela 

urbanização nas décadas de 1950 a 1970 e mantendo-se na atualidade, com a 

chegada de imigrantes em contexto de fluxos mistos e migrações Sul-Sul. 

A fixação de grandes comunidades de imigrantes na cidade permitiu a 

formação de um ambiente propício à ampla atuação da sociedade civil. Esta, por sua 

vez, inspirou a construção de um ambiente político favorável a temas migratórios, 

com foco em prover necessidades e garantir direitos aos migrantes. 

É nesse contexto que o poder público municipal inicia a formulação de 

políticas públicas para a população migrante, consolidando, no Programa de Metas 

Municipal, a meta nº 65, cuja raiz reside no combate à xenofobia e discriminação. 

A partir da reorganização do Executivo Municipal em 2013, cria-se a 

Coordenação de Políticas para Migrantes (CPMig), órgão inserido na estrutura da 

Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC). Sua atuação se 

desenha de forma intersecretarial, com o objetivo de trazer o tema migratório para 

os outros setores da prefeitura, de forma intersetorial e transversal. 

As primeiras ações de acolhida, entretanto, são implementadas em 

contexto de emergência, em virtude do grande fluxo de haitianos que chegaram à 

cidade em 2014 em necessidade de acolhimento institucional. A partir deste 

momento, o abrigo emergencial estruturado pela PMSP já apresenta as principais 

características do que veio a se consolidar com os quatro Centros de Acolhida para 

Imigrantes atualmente existentes: parceria com a sociedade civil e estrutura de 

responsabilidades compartilhadas com a Secretaria Municipal de Assistência e 

Desenvolvimento Social (SMADS). 

O desenvolvimento do trabalho permitiu compreender melhor a estrutura 

de acolhida de migrantes no Município de São Paulo, estruturada em torno da 

parceria intersecretarial de SMDHC e SMADS. A gestão direta dos Centros de 
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Acolhida é realizada por entidades da sociedade civil, em estrutura de convênio 

totalmente supervisionado por SMADS. 

Foi possível concluir que o trabalho desenvolvido nos Centros de Acolhida 

é, quase exclusivamente, orientado por diretrizes de assistência social, assim como 

suas estruturas de apoio e supervisão. Neste sentido, a existência de um sistema de 

assistência social descentralizado federativamente traz desafios à formulação de 

novas estruturas administrativas aptas a tratarem da temática migrante. 

Embora a política municipal se estruture de forma intersetorial e 

transversal, com estas características sendo incorporadas à normativa local, a 

intersetorialidade e a transversalidade, no cotidiano de acolhimento, apresentam 

desafios em termos de gestão e diálogo entre os órgãos envolvidos. A estrutura 

executiva no formato de coordenação demonstra-se como uma opção de gestão 

eficaz ao tema interdisciplinar. Entretanto, exige grande capacidade de mobilização 

e diálogo de outras secretarias e estruturas do poder público municipal.  

No contexto da acolhida de imigrantes, as principais dificuldades desta 

estrutura decorrem da ausência de proximidade entre SMDHC e SMADS, bem como 

da descentralização dos sistemas de supervisão dos convênios de assistência 

social. Estas características dificultam o acesso da CPMig às informações sobre a 

implementação das políticas de acolhida, bem como retira suas possibilidades de 

participação direta nos processos de atribuição de vagas, supervisão de repasses 

financeiros, identificação de perfis populacionais e outros. 

Vale ressaltar, ainda, que a ausência de dados consolidados sobre as 

migrações no Município representa sério entrave à antecipação dos fluxos 

necessária para atribuição de vagas e remanejamento entre vagas masculinas e 

femininas, além de dificultar eventual mobilização de estruturas emergenciais de 

apoio e vagas em outros serviços de assistência social. 

Verificados estes desafios, realizamos a proposição de diversas 

sugestões voltadas à continuidade da política de acolhida em torno das diretrizes 

normativas e colocando a Coordenação de Políticas para Migrantes no centro da 

atuação articulada, como inicialmente pretendido em sua criação. 
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APÊNDICE A – Roteiro de entrevista para funcionários dos Centros de 
Acolhida 

 

 

1. Gênero 

2. Idade 

3. Tempo de exercício da profissão 

4. Há quanto tempo trabalha no CA? 

5. Tem experiência prévia com atendimento a migrantes? 

6. Identifica dificuldades ou barreiras no trabalho de dia a dia? Se sim, quais? 

7. Identifica questões de gestão com impacto no seu trabalho? 

8. Utiliza algum tipo de guia/orientação? Se sim, qual? 

9. Possui capacitação específica para trabalhar com migrantes? 

10. Teve contato com a CPMig em algum momento? 

Deixar aberto: percepções, experiências, relatos, barreiras etc. 
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APÊNDICE B – Roteiro de entrevista para gestores dos Centros de Acolhida 
 

 

1. O que é a organização, qual a missão e os objetivos?  

2. Quem faz parte da organização, em que setores atua? 

3. Existe relacionamento institucional com outras organizações públicas e 

privadas da área de acolhimento institucional? 

4. A organização possui experiência prévia no acolhimento de pessoas 

vulneráveis? 

5. A organização possui experiência prévia no acolhimento de migrantes? 

6. Por que decidiu se conveniar para essa função? 

7. A estrutura é própria ou alugada? 

8. Quais os serviços oferecidos dentro do CA? 

9. Quais os horários de funcionamento e rotina? 

10. Qual o tempo de permanência médio e máximo dos assistidos? 

11. Como se dá a ocupação das vagas? Isso mudou desde a fundação do CA? 

Se sim, em quais circunstâncias? 

12. Existem vagas ociosas no momento? Se sim, quantas?  

13. Como se dá a relação com a CPMig? 

14. Como se dá a relação com a SMADS? 

15. O que acha do modelo de gestão atual? 

16. O que acha do provimento das vagas atualmente? 

17. O repasse de recursos é suficiente? 

18. A estrutura é suficiente? 

19. Quais os principais desafios que enfrentou desde a fundação do CA? 

20. Acredita que há elementos a melhorar? 

21. Possui sugestões? 
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO PARA USUÁRIOS 
 

 

1. Nacionalidade 

2. Origem 

3. Idade 

4. Gênero 

5. Acompanhado(a)? Se sim, de quem? Estão no CA? 

6. Quando chegou ao Brasil? 

7. Há quanto tempo está no CA? 

8. Como chegou ao CA? 

9. Foi fácil ser admitido? 

10. Foi fácil encontrar informações? 

11. Foi bem atendido? 

12. Considera a estrutura boa? 

13. Considera os horários bons? 

14. Considera os serviços bons? 

15. Tem suporte para busca de emprego? 

16. Tem informações sobre regularização migratória? 

17. Tem informações sobre serviços públicos? 

18. Gostaria de sugerir algo? 

19. Gostaria de questionar algo? 
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ANEXO A – Termo de Referência 
 
 
Organização: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania – 

Coordenação de Políticas para Migrantes  

Dissertação: Política pública para migrantes no Município de São Paulo: análise de 

ações de acolhida  

Mestranda: Adriana Moura Mattos da Silva  

Orientadora: Marta Ferreira Santos Farah  

 

Justificativa  

 

A Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania foi criada pelo 

Decreto Municipal nº 53.685, de 1º de janeiro de 2013 e oficialmente organizada 

pela Lei Municipal nº 15.764, de 27 de maio de 2013, unificando as atribuições da 

antiga Secretaria Municipal de Participação e Parceria, da Comissão Municipal de 

Direitos Humanos e do Secretário Especial de Direitos Humanos. Em termos de 

estrutura, conta com diversas coordenações especializadas no seio da 

Coordenadoria de Promoção e Defesa de Direitos Humanos, dentre elas a 

Coordenação de Políticas para Migrantes, decorrentes da divisão organizacional 

constante do art. 242 da referida lei.  

A criação da Coordenação, de forma específica, ocorre para atender à Meta 

nº 65 do Programa de Metas Municipal, que consiste em “criar e implantar a Política 

Municipal para Migrantes e de Combate à Xenofobia”. Vincula-se ao objetivo de 

“Promover uma cultura de cidadania e valorização da diversidade, reduzindo as 

manifestações de discriminação de todas as naturezas”, demonstrando uma 

preocupação clara com a prevenção da discriminação e a promoção da inclusão 

social efetiva. A existência de meta própria para o tema das migrações traduz uma 

tentativa de abordar politicamente o problema histórico da falta de atenção aos 

migrantes por parte do Poder Público no Município de São Paulo, destacando, 

ainda, uma mudança de paradigma na forma de abordar as migrações no Brasil: 

passando de uma competência unicamente federal à esfera municipal, mais afeita à 

realidade cotidiana e permitindo a elaboração de políticas públicas locais.  



185 
 

Nesse sentido, desde 2013, a CPMig vem atuando na temática migratória no 

Município, de forma transversal, intersetorial e intersecretarial, As principais 

diretrizes de atuação da Coordenadoria, consistem em: (i) reconhecimento da 

importância dos novos fluxos migratórios para a cidade de São Paulo e dos 

imigrantes como sujeitos de direitos; (ii) promoção e a garantia de seus direitos 

fundamentais; (iii) promoção da integração social e cultural mediante o intercâmbio 

de saberes entre as diferentes comunidades no espaço público; (iv) não-

criminalização daqueles que migram e o respeito ao direito de mobilidade
1.  

Seus principais eixos de atuação consistem em: (i) participação social; (ii) 

acolhimento; (iii) valorização da cultura migrante; (iv) promoção da regularização 

migratória e trabalho decente; (v) combate à xenofobia2. Atualmente, encontram-se 

vigentes projetos de bancarização, cursos de português, feiras culturais, 

regularização migratória e trabalho decente3. Ademais, a Coordenação realiza 

capacitação e sensibilização de agentes públicos no atendimento a migrantes, 

atuando também na elaboração de mapeamentos, como o referente à população 

migrante na cidade, entidades de migrantes existentes, entre outros4.  

Apesar de a criação da Coordenação ter ocorrido ainda em 2013, a 

consolidação da política para migrantes no Município de São Paulo vem apenas com 

a Lei nº 16.478, de 08 de julho de 2016, de projeto originário do Executivo Municipal. 

Sua regulamentação é conferida pelo Decreto nº 57.533, de 15 de dezembro de 

2016. A consolidação da Coordenação e da política migratória legislada e 

regulamentada representa avanço inédito em termos de garantia de direitos a 

migrantes em solo brasileiro.  

Analisar o processo de formulação e implementação dessas políticas é uma 

forma de sinalizar caminhos para novas soluções locais e até mesmo nacionais em 

termos de gestão das migrações, calcada em um marco de direitos humanos. A 

                                                             
1 COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS PARA MIGRANTES. A Coordenação. Disponível em: < 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_humanos/migrantes/coordenacao/index.ph
p?p=156223>.   
2 Idem. 
3 Vf. COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS PARA MIGRANTES. Coordenação de Políticas para 
Migrantes da Cidade de São Paulo. Disponível em: < 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/direitos_humanos/participacao_social/ATAS
/Relatorio%20CPMig%20OIT_pt_Final.pdf>   
4 Idem. 
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referida análise pode contribuir também para a identificação de dificuldades em sua 

implementação, contribuindo, por meio de sugestões, para o aprimoramento da 

política no próprio município de São Paulo.  

 

Identificação do problema público  

 

A questão da acolhida5 no âmbito das migrações costuma ocupar um papel 

de destaque na pauta de reivindicações da população migrante. Já na 1ª 

Conferência Municipal de Políticas para Imigrantes em 2013, a pauta da construção 

de casas de acolhida já se encontrava sinalizada no âmbito das reivindicações 

relativas à assistência social6. Em termos nacionais, ainda, segundo pesquisa 

realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), em 2016, mais de 

30% do total de entrevistados em São Paulo consistiam em usuários de abrigos 

públicos.  

Uma das questões que prejudicam a abordagem adequada do tema é o 

subnoticiamento decorrente da coleta de dados insatisfatória sobre migrações, o que 

resulta no desconhecimento sobre os números de migrantes que chegam a São 

Paulo e, consequentemente, sobre a real demanda de vagas para albergagem em 

estados e municípios.  

Em informação de meados de 2016 e 2015, a Polícia Federal, entidade 

responsável pelo controle migratório, estimou7 em mais de 1.200.000 os imigrantes 

documentados presentes no país. Em referência ao ano de 2015, segundo a 

Organização Internacional para as Migrações (OIM), estimava-se a existência de 

                                                             
5 Segundo a Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social, “A segurança de 
acolhida se efetiva através de ofertas públicas de espaços e serviços para a realização das atenções 
de proteção social básica e especializada. As instalações físicas e a ação profissional devem conter 
condições de recepção, escuta profissional qualificada, informação, referência, concessão de 
benefícios, de aquisições materiais, sociais e sócio educativas. A segurança de acolhida supõe a 
oferta de ações de abordagem em territórios de situações de risco, bem como rede de serviços para 
a oferta de locais de permanência de indivíduos e familiares sob curta, média e  longa permanência, 
através de alojamentos, vagas de albergagem e abrigos”. Disponível em: < 
http://www.mds.gov.br/cnas/politica-e-nobs/nob-suas.pdf/view>.   
6 COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS PARA MIGRANTES: Documento Final da 1ª Conferência 
Municipal de Políticas para Imigrantes. Disponível em: 
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/ 
upload/direitos_humanos/Doc%20Final_Conf%20Mun%20Imigrantes%20de%20SP_2014.pdf>   
7 Dados obtidos pela Coordenação de Políticas para Migrantes através de Lei de Acesso à 
Informação, e disponibilizados à pesquisadora.   
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713.568 imigrantes no Brasil, representando 0,34% da população total do país8. No 

que se refere a refugiados, dados oficiais do Ministério da Justiça, divulgados em 

junho de 20179, apontam 9.552 refugiados reconhecidos conforme a legislação 

brasileira e, ainda, mais de 25 mil solicitantes de refúgio, em dados divulgados em 

maio de 2016 pelo Comitê Nacional para Refugiados (CONARE)10.  

Quando chegamos ao âmbito municipal, as estatísticas são ainda menos 

precisas, pois não há um mapeamento oficial da população migrante no município. 

Segundo os dados da Política Federal, em junho de 2016 havia 385.120 

estrangeiros em São Paulo.  

Apesar de os números indicarem centenas de milhares de migrantes no 

Município de São Paulo, muitos destes não se encontram em situação de 

vulnerabilidade social, não se configurando como potenciais usuários dos centros de 

acolhida. Ademais, estes números não refletem a realidade dos migrantes 

indocumentados, não contabilizados por estas estatísticas. 

Como resposta aos intensos fluxos de chegada ao Município (notadamente 

haitianos provenientes do Acre) e em busca de atender às reivindicações elaboradas 

no seio da 1ª Conferência Municipal de Políticas para Imigrantes, o primeiro abrigo 

disponibilizado pelo Município vem de forma provisória, funcionando de maio a 

agosto de 2014. Durante o período em que funcionou (110 dias) funcionamento, 

atendeu 2.349 migrantes, de 20 nacionalidades diferentes11.  

Ainda em 2014 é inaugurado o CA Bela Vista, com 80 vagas diurnas e 110 

vagas noturnas, o qual atendeu, até outubro de 2016, 825 migrantes. Em 2015 são 

inaugurados dois centros de acolhida: CA Especial para Mulheres Imigrantes Penha, 

com 80 vagas noturnas e que, até julho de 2016, tinha atendido 308 mulheres 

migrantes; e o CA Pari, com 75 vagas diurnas e 200 vagas noturnas, atendendo 471 

                                                             
8 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL PARA AS MIGRAÇÕES. Global migration flows. “Inward 
migration do Brazil”. Disponível em: <https://www.iom.int/world-migration>.  
9 SECRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA. Refúgio em números. Disponível em: < 
http://www.justica.gov.br/noticias/brasil-tem-aumento-de-12-no-numero-de-refugiados-em-
2016/20062017_refugio-em-numeros-2010-2016.pdf>.   
10 COMITÊ NACIONAL PARA OS REFUGIADOS. Sistema de refúgio brasileiro: desafios e 
perspectivas. Ministério da Justiça. Disponível em: 
<http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/portugues/Estatistica
s/Sistema_de_Refugio_brasileiro_-_Refugio_em_numeros_-_05_05_2016>.   
11 COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS PARA MIGRANTES. Coordenação de Políticas para 
Migrantes da Cidade de São Paulo. Disponível em: 
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/direitos_humanos/participacao_social/ATA
S/Relatorio%20CPMig%20OIT_pt_Final.pdf>   
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pessoas até outubro de 2016. O último dos centros a ser inaugurado é o CA Bom 

Retiro, que passa a funcionar em 2016 com 150 vagas diurnas e noturnas, 

atendendo cerca de 300 pessoas até outubro do referido ano. Os CAs permanentes, 

desta forma, representam um universo de 540 vagas, que totalizaram 

aproximadamente 1900 atendimentos até outubro de 201612.  

Desde 2016, porém, verifica-se a reconfiguração dos fluxos migratórios no 

Brasil e de chegada a São Paulo. Enquanto em 2014 e 2015 os maiores fluxos 

referiam-se a haitianos, em geral homens jovens, oriundos de regiões de fronteira 

Norte, em 2016 registrou-se um grande número de mulheres solicitantes de refúgio 

oriundas de Angola13. Em 2017, a preocupação se reflete na chegada massiva de 

venezuelanos, novamente na fronteira Norte, fluxo que pode gerar, novamente, um 

deslocamento interno para a região de São Paulo. Ademais, o dispersamento de 

migrantes pelo território brasileiro tem crescido, reduzindo os fluxos em direção às 

capitais (São Paulo e Rio de Janeiro), com redirecionamentos especialmente para 

as regiões Centro-Oeste e Sul do país.  

Em vista destas informações disponíveis e diante das recentes alterações nas 

dinâmicas dos fluxos migratórios em chegada ao Município de São Paulo, bem como 

modificações nos perfis populacionais de recém-chegados, faz-se necessária uma 

reavaliação das políticas de acolhimento, especialmente quanto à estruturação e 

funcionamento dos Centros de Acolhida, perpassando a questão da exclusividade 

das vagas, forma de gestão dos CAs, distribuição das vagas e prevenção diante da 

perspectiva de novos possíveis fluxos (como o de venezuelanos).  

 

Objetivo  

 

O trabalho tem por finalidade, por meio da análise das ações de acolhida de 

migrantes desenvolvidas no âmbito da Política para Migrantes do Município de São 

Paulo, apresentar sugestões para a continuidade dos Centros de Acolhida (CAs) 

                                                             
12 Idem. Aqui, se salienta, a inexistência de dados consolidados atualizados em 2017, que se 
pretende consolidar com o andamento da pesquisa, através da disponibilização de informações pelos 
órgãos investigados.  
13 Afirmação que reflete os dados consolidados no relatório de atendimento do CRAI e CAs, bem 
como no relatório de atividades da Coordenação. Disponível em: < 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_humanos/migrantes/publicacoes/index.php
?p=156226>.   
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para migrantes, administrados pela Secretaria Municipal de Assistência e 

Desenvolvimento Social (SMADS) em convênio com a sociedade civil.  

Para tanto, será avaliado no que consistiu a política até o momento (desde 

2013), realizando-se avaliação dos dados de acolhimento disponibilizados pela 

SMADS, bem como relatórios previstos na Lei Municipal e categorização de perfis 

de migrantes que utilizaram os serviços de acolhimento, para verificar os fluxos 

atendidos, as principais populações e os momentos de sobrecarga e ociosidade do 

sistema.  

Ademais, será avaliada a implementação da política, com breve análise de 

contexto (agenda e formulação) da política e também do seu sistema de 

implementação: como foi instaurado, como é gerido por SMADS, como se dá a 

relação intersecretarial, qualidade da prestação do serviço, vantagens e 

desvantagens do sistema atual, entre outras questões que podem ser levantadas ao 

longo da pesquisa, inclusive de cunho político.  

Dessa forma, pretende-se responder às seguintes questões:  

a) Quais os objetivos das ações de acolhida da CPMig?  

b) Quais as principais dificuldades enfrentadas pelas ações de acolhida da 

CPMig diante das novas ondas migratórias e das demandas a elas 

associadas?  

c) O que pode ser feito para garantir que, nesse novo contexto, estas ações 

atinjam seus objetivos?  

 

Produtos  

 

• O trabalho final deverá conter os seguintes produtos:  

• Avaliação das ações de acolhida da CPMig;  

• Sugestões de indicadores de avaliação e manual de avaliação das ações de 

acolhida, para serem utilizados pela CPMig no futuro;  

• Propostas de reestruturação das ações de acolhida.  

 

Metodologia  

 

À luz da literatura existente sobre políticas públicas em migrações e análise 

de políticas públicas, a mestranda deverá analisar documentos (legislação, 
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relatórios, mapeamentos, estudos etc.); realizar entrevistas semiestruturadas com os 

funcionários da Prefeitura envolvidos no tema e realizar entrevistas com atores da 

sociedade civil e usuários/destinatários dos serviços e políticas para migrantes. A 

metodologia da pesquisa será embasada no estudo de caso.  

A aluna deve analisar os processos de formulação e implementação das 

políticas, oferecendo como produtos para a administração pública uma análise sobre 

os processos efetivados e metodologias adotadas, que ofereça elementos para a 

produção de soluções de melhoria e ampliação do acesso às políticas, com foco nos 

desafios apontados pelos agentes públicos, bem como propostas relativas aos 

desafios apontados pelo órgão.  
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ANEXO B – Termos de Consentimento de Entrevista 
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