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1. PUBLICAÇÕES 

 O Dossiê Deslocamentos Sociais, publicado em Ciência e Cultura, revista de 

divulgação científica da SBPC, vol. 67. No.2, abril/junho 2015 pode ser 

acessado em 

http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0009-

672520150002&lng=pt&nrm=iso. Esse dossiê, resultado do simpósio 

“Deslocamentos, desigualdades e violência do Estado” que organizamos para 

a 29º RBA, expõe a relação intrínseca entre deslocamentos, desigualdades e 

despossessão na atual conjuntura do capitalismo global. Posteriormente alguns 

dos membros do nosso comitê, participaram do curso de extensão 

Desloca(migra)mentos mentes, coordenado por Bela Feldman-Bianco no 

âmbito da Cátedra  Unesco/ Memorial da América Latina (setembro-

novembro de 2015)     

 

2. SUBSÍDIOS PARA POLITICA PÚBLICAS 

 O Comitê realizou críticas sistemáticas sobre vários anteprojetos de legislação 

migratória, nomeadamente o PL formulado por uma comissão de especialistas 

no âmbito da Secretaria Nacional de Justiça, assim como aos PL 5655/2009, 

conhecido como projeto Lula, PL 288/2013, de autoria do Senador Aluísio 

Nunes e suas reconfigurações no atual PL 2516/ 15, que está sendo discutido 

em uma comissão especial criada no âmbito do Congresso Nacional.  Apesar 

de sinalizarem uma mudança de paradigmas: da ênfase em “segurança 

nacional” aos direitos humanos dos migrantes, diversas versões desses 

anteprojetos de lei (especialmente o PL 2516/15) ainda concentram uma 

grande percentagem de artigos que enfatizam a segurança nacional. Uma 

análise crítica desse PL 2516/15 foi enviada ao Deputado Orlando Silva, 

relator da Comissão Especial acima citada. Nossas várias críticas  podem ser 

acessadas 

emhttp://www.portal.abant.org.br/images/Noticias/Apreciacao_da_ABA_sobr

e_a_nova_PL_migracoes_rev_final_2.pdf, 

http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0009-672520150002&lng=pt&nrm=iso
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http://www.portal.abant.org.br/index.php/informativo-n-19-2015-18-09-2015, 

http://www.portal.abant.org.br/index.php/informativo-.n-11-2015-01-06-2015 

http://www.portal.abant.org.br/index.php/informativo-n-21-2015-19-10-2015 

e http://www.portal.abant.org.br/index.php/comite-migracoes-e-

deslocamentos 

 

Para além de participação dos membros do nosso comitê em várias atividades 

acadêmicas e não acadêmicas que focalizam migrantes e refugiados ao nível 

local, nacional e global (como é o caso do Fórum Social Mundial das 

Migrações a ser realizado em São Paulo em julho de 2016), organizamos uma 

mesa-redonda, intitulada Política migratória brasileira: Desafios e 

reformulações, para a reunião anual da ANPOCS, realizada em outubro de 

2015.  

               
3. PRONUNCIAMENTOS 
 

Questões relativas às remoções e conflitos urbanos são parte intrínseca da 

nossa perspectiva global das migrações e deslocamentos, como também de 

nossa ação social, motivando o seguinte pronunciamento:     Guerra e 

pacificação: palavras-chave do conflito urbano contemporâneo 

http://www.portal.abant.org.br/index.php/informativo-n-18-2015-01-09-2015   

 

Dada a prevalente criminalização da migração (e da pobreza), para além do 

cenário brasileiro, temos dado atenção e nos pronunciado sobre a atual 

conjuntura internacional, como atesta por exemplo, nosso endosso ao   

Pronunciamento sobre deportação de colombianos pelo governo da Venezuela 

do Grupo de Trabalho Migración, Cultura y Política da Clacso, que pode ser 

acessado em http://www.portal.abant.org.br/index.php/informativo-n-19-2015-

18-09-2015 

 

4.  PROPOSTA DE SIMPÓSIO ESPECIAL PARA A PRÓXIMA RBA 

               Formulamos proposta de simpósio especial, de duas sessões, já aprovada.   
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