
COMITÊ MIGRAÇÕES E DESLOCAMENTOS: ATIVIDADES  2015-2016 

 

 

1. PUBLICAÇÕES 

A)  Dossiê Deslocamentos Sociais, in 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. 

 

B)   É preciso votar a nova lei das migrações – Entrevista de Bela Feldman-Bianco in Le 

Monde Diplomatique Brasil, enquanto coordenadora do Comitê Migrações e 

Deslocamentos e Conselheira do CNIg, representando a SBPC – Dezembro 2016, pp 

34-35 (versão impressa) 

 

C) 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). 

Artigos, baseados em suas apresentações, fazem parte do dossiê 

Desloca(migra)mentos, em fase de finalização.  

 

.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 PL 2516/ 15, que foi 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 

http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0009-672520150002&lng=pt&nrm=iso
http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0009-672520150002&lng=pt&nrm=iso


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

va_PL_migracoes_rev_final_2.pdf, 

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  

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

 

 

* NOTA DO COMITÊ MIGRAÇÕES E DESLOCAMENTOS DA ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE ANTROPOLOGIA (ABA) SOBRE A VERSÃO APROVADA PELA 

COMISSÃO ESPECIAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS RESPONSÁVEL PELA 

ANÁLISE DO PROJETO QUE CRIA A NOVA LEI DAS MIGRAÇÕES (PL 2516/15), 

8 de setembro 2016 

 

3.ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS 

Mesa-redonda Política migratória brasileira: Desafios e reformulações, Reunião 
anual da ANPOCS, outubro de 2015.   
 
Simpósio Especial Deslocamentos, desigualdades e violência de Estado: 
Perspectivas comparativas. Reunião Brasileira de Antropologia, ABA, agosto 
2016 
 
Pacote de Atividades no Fórum Social Mundial das Migrações (FSMM), realizado em 

São Paulo em julho 2016: 

 

1) RODA DE CONVERSA: “MIGRAÇÕES, EXÍLIOS E PARTICIPAÇÃO 

POLÍTICA” Desirée Azevedo & Liliana Sanjurjo (Comitê Migrações & 

Deslocamentos – Associação Brasileira de Antropologia) 

 

2) MINI-CURSO “GOVERNANÇA MIGRATÓRIA E TRÁFICO DE PESSOAS: 

DEBATES CONTEMPORÂNEOS” - Guilherme Mansur Dias (Comitê Migrações 

e Deslocamentos/ABA e GT Migración, Cultura y Políticas, (CLACSO) 

 

3) OFICINA “MEMÓRIAS DE LUTA: MULHERES IMIGRANTES” (org).Bela 

Feldman-Bianco (Comitê Migrações e Deslocamentos/ABA) e Cristina de Branco 

(Visto Permanente: Acervo Vivo das Novas Culturas Imigrantes)  

 

4) Mesa-redonda MIGRACIONES Y FRONTERAS EN AMERICA LATINA Y EL 

CARIBE¿ OTRA POLÍTICA MIGRATÓRIA ES POSIBLE   

Organização:Eduardo Domenech (GT Migración, Cultura y Política/CLACSO & 

Comitê Migrações e Deslocamentos/ABA 

 

5) Mesa-Redonda Desplazamientos humanos y ciudadanías: regulación social, 

gobernabilidad y luchas contra la desigualdad (Clacso & Comitê Migrações e 

Deslocamentos/ABA), org. S. Caggiano com Adriana Piscitelli e Maia Sprande, 

entre outros 

http://www.portal.abant.org.br/images/Noticias/Apreciacao_da_ABA_sobre_a_nova_PL_migracoes_rev_final_2.pdf
http://www.portal.abant.org.br/images/Noticias/Apreciacao_da_ABA_sobre_a_nova_PL_migracoes_rev_final_2.pdf
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
http://www.portal.abant.org.br/index.php/comite-migracoes-e-deslocamentos


 

6) RODA DE CONVERSA “MEMÓRIAS DE LUTAS: MOBILIZAÇÕES SOCIAIS 

E PRODUÇÕES POLÍTICO CULTURAIS” (org.) Bela Feldman-Bianco (Comitê 

Migrações e Deslocamentos/ABA) e Cristina de Branco (Visto Permanente) 

 

7) Ainda, Bela Feldman-Bianco proferiu uma palestra (a convite) no eixo 1 A CRISE 

SISTÊMICA DO MODELO CAPITALISTA E SUAS CONSEQUÊNCIAS 

PARA A MIGRAÇÕES 

 

 

Site do FSMM 2016, com programação completa 

http://fsmm2016.org/index.php/pt-br/noticias 

       

               
4.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 

 

*Carta ao prefeito de Caxias do Sul, contra xenofobia, 10/05/2016  

 

 * Manifestação sobre caso de xenofobia em relação a um estudante haitiano 2016  

 

 *Ofício 039 dirigido ao Ministro da Justiça, sobre intimação a uma professora 

italiana, 19/05/2016 

 

 

5.ACERVO MEMÓRIAS DE LUTAS 

 

Ainda na gestão de Carmen Rial, criamos um acervo de depoimentos sobre 

mobilizações sociais de migrantes brasileiros. 

http://fsmm2016.org/index.php/pt-br/noticias
http://www.portal.abant.org.br/index.php/informativo-n-18-2015-01-09-2015
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-19-2015-18-09-2015


Nesta gestão, continuamos esse acervo com depoimentos de imigrantes no Brasil. 

*Um depoimento já editado (que já enviamos à ABA) mas que ainda não foi 

publicado na página é o de Oriana Jara. Há outros em processo de edição, 

resultantes de oficina e roda de conversa que organizamos para o FSMM.  

 

 

*Publicados no informativo da ABA, mas que ainda não constam da página do 

Comitê Migrações e Deslocamentos. Favor atualizar a página.  

  


