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Resumo: O presente artigo se insere no debate acerca dos fluxos imigratórios no Brasil no 
tempo presente e tem como objetivo problematizar a participação do Estado e da sociedade 
civil nas políticas migratórias a partir da realidade do Paraná. Trata-se de um estudo 
bibliográfico em literatura especializada que abordam a temática da pesquisa. Evidenciou-se 
que no Estado do Paraná, as instituições da sociedade civil tem assumido o papel de 
acolhimento de inserção dos imigrantes nos diferentes territórios, diante da postura 
minimalista do poder público sob a égide neoliberal na criação e manutenção de políticas 
públicas que propiciem o acesso a direitos sociais dos imigrantes, com o risco dos mesmos 
alterarem sua feição, flexibilizando assim o princípio de Dever do Estado. 
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Abstract: This article forms part of the debate on immigration flows in Brazil at the present 
time and aims to discuss the participation of the state and civil society in migration policies 
from the Paraná reality. This is a bibliographic study in specialized literature that addresses 
the research topic. It was evidenced that in the State of Paraná, civil society institutions have 
assumed the role of welcoming the insertion of immigrants in different territories, given the 
minimalist position of the public power under the neoliberal aegis in the creation and 
maintenance of public policies that provide access the social rights of migrants, with the risk 
of them change his features, thus easing the principle of state duty. 
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INTRODUÇÃO 

A Revolução Industrial teve um papel importante nos fluxos migratórios, 

visto que, anterior a ela a população era concentrada no meio rural, de tal forma que o 

contexto da industrialização nos diferentes países condicionam as modalidades de 

imigração (SINGER, 1998). Assim, a partir dela, com o trabalho assalariado e a introdução 

do modo de produção capitalista, a população urbana se expande. Pacheco e Patarra 

(1997, p.32) associam o exército industrial de reserva ao contingente migratório, entendendo 

que ‘’a gênese da questão migratória na sociedade industrial, portanto, é inerente à 

formação do excedente populacional decorrente da dinâmica da produção capitalista’’. 

Neste sentido, a migração é um fenômeno histórico e diverso que perpassa o processo de 

constituição das sociedades, considerado atualmente como um dos acontecimentos mais 

significativos em âmbito mundial, visto a expansão de seu crescimento em nível 

internacional, desencadeando uma série de modificações em diferentes escalas. De acordo 

com Baeninger (2015, p.2) ‘’a história da imigração se vincula à expansão do capitalismo, 

com circulação de capital, mercadorias e pessoas, constituindo um excedente populacional’’, 

isto é, áreas urbanas tornam-se pólos de atração e superlotação, reconfigurando os 

espaços, as cidades e os fluxos migratórios. 

[...] modificaram-se as formas e os processos urbanos até então vigentes nas 
cidades; intensificou-se a velocidade das transformações tecnológicas; as cidades 
pequenas e médias passaram a constituir uma importante fatia do dinamismo 
regional; mudaram a direção e o sentido dos fluxos migratórios nacionais e 
internacionais. (BAENINGER, 2015, p.19) 

Segundo Pacheco e Patarra (1997, p.36) ‘’em todas as sociedades urbano-

industriais, a decisão de migrar está sempre vinculada a uma escolha racional entre os 

fatores positivos e negativos nas áreas de origem e nas áreas de destino dos fluxos 

migratórios’’. Contudo, tais decisões e modificações que os diversos fluxos migratórios 

geram estão diretamente vinculadas à economia vigente4, pois, entendendo que o modo de 

produção capitalista provoca alterações no cenário mundial, vê-se que esse processo de 

desenvolvimento ocasiona transformações nos espaços urbanos, tanto no âmbito 

econômico, como político e social, uma vez que os tornam seletivos competitivos. 

                                                 
4
Sobre a necessidade de rever os conceitos de origem e destino na análise dos fluxos imigratórios como 

processo, Singer (1998) aponta que “A área de origem, neste sentido, não é obviamente o lugar de onde provém 

determinado grupo de imigrantes, nem mesmo (necessariamente) o lugar onde se originou sua movimentação, 

isto é, seu lugar de nascimento. A área de origem de um fluxo imigratório é aquela onde se deram 

transformações socioeconômicas que levaram vários grupos sociais a migrar, desde que tais transformações já 

não sejam resultados de outros movimentos migratórios concomitantes ou anteriores. Do mesmo modo, nada 

justifica considerar ‘a priori’ uma determinada área como sendo de destino, como usualmente se faz. Mesmo que 

a área tenha saldo migratório positivo, muito possivelmente ela pode ser apenas uma etapa de determinados 

fluxos migratórios” (SINGER, 1998, pp.55-56). Ainda, na perspectiva transnacionalista, Baeninguer (2015) 

aponta que os termos origem e destino, devem ser revistos tendo em vista que a vida dos imigrantes é 

caracterizada pelo compromisso simultâneo entre dois ou mais países. 
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A dinâmica econômica adotada por esse modelo de economia vigente 

redireciona as necessidades e incentiva a inserção de todos numa lógica de mercado global 

porém, a impossibilidade de se adequar a essa lógica se expressa não só, mas também, 

através dos fluxos migratórios, onde há um crescente fluxo para determinadas regiões, 

formando aglomerados populacionais em condições sub-humanas de sobrevivência e 

trabalho. Considerando também que, os imigrantes normalmente se adequam em postos de 

trabalho de menor prestígio social ou aqueles que não são supridos pela mão de obra 

nacional, por diversas razões. 

1.1. Fenômeno Migratório e a Particularização do Brasil 

O Brasil, devido a sua posição como exportador mundial de frango, 

movimenta dinheiro e mão de obra. O estado do Paraná é uma das regiões de maior 

produção, tendo os imigrantes um papel considerável nesse cenário, uma vez que, ‘’eles 

vieram substituir o trabalhador nacional, que já não se submete ao trabalho estafante nos 

frigoríficos’’ (MARTINS, et al., 2014, p.6). Martins et al (2014), traz um panorama da 

imigração haitiana em Cascavel/PR, expondo que os imigrantes haitianos nessa região se 

inserem em grande parte nos frigoríficos. Embora estejam em funções de baixa qualificação 

e situações precárias de trabalho, se inserem na dinâmica do mercado global. Desta forma, 

as situações geradas a partir da economia voltada ao mercado mundial: 

[...] refletem-se no aumento da pobreza nessas cidades, no subemprego, no 
crescimento de trabalhos realizados em casa e em indústrias domésticas; tais 
efeitos compõem o crescimento do complexo industrial orientado para a economia 
global, onde as necessidades internas da cidade e das condições de vida de seus 
cidadãos estão longe de ser contempladas. (BAENINGER, 2015, p.22) 

Tendo em vista o crescimento dos fluxos migratórios em âmbito 

internacional, considera-se que ‘’hoje, temos mais de 232 milhões de pessoas vivendo fora 

de seu país de origem, ou seja, pouco mais 3,2% da população mundial. Isso equivale a 

dizer que 1 em cada 35 habitantes do planeta é migrante’’ (SOUZA, 2015, p.49). No Brasil, o 

fluxo imigratório é constante, visto que, ‘’está inserido nesse contexto com aproximadamente 

1,5 milhões de imigrantes, de acordo com a Organização Internacional para Migrações 

(OIM)’’ (IPEA, 2015, p.22). A partir da entrevista concedida para Folha de São Paulo em 

2012, o Secretário Nacional de Justiça afirma que são três motivos que influenciaram a 

vinda de imigrantes para o Brasil: 

O primeiro diz respeito ao crescimento econômico vivido pelo país nos últimos anos; 
o segundo é o acordo de residência do Mercado Comum do Sul (Mercosul) (que 
deve ser estendido ao Peru e Equador e aguarda aprovação do Congresso 
Nacional); e o terceiro motivo diz respeito à anistia concedida em 2009 a 45 mil 
imigrantes indocumentados, com a condição de residência provisória, e à residência 
permanente após 2 anos concedida a 18 mil imigrantes. (SOUZA, 2015, p. 51-52) 

No entanto, o Brasil se configura como um país marcado pelos fluxos 

migratórios internacionais desde sua colonização, com trabalho escravo e posteriormente 
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com a vinda de imigrantes europeus assalariados, ‘’a estimativa é a de que o Brasil, no 

período que engloba ofinal do século XIX e início do século XX, recepcionou 

aproximadamente 4,4 milhões de pessoas, originárias, principalmente, de Portugal, Itália, 

Espanha, Japão e Alemanha’’ (CDHIC, 2011, p.10). Entretanto, a Primeira e Segunda 

Guerra Mundial tiveram influência nos fluxos migratórios, visto que, os mesmos diminuíram 

durante esse período e voltaram a se intensificar pós-guerra. 

A partir da realidade brasileira, com as constituições da década de 1930, o 

acesso dos imigrantes ao país se tornou mais restrito, a partir das limitações impostas e o 

estabelecimento de cotas para entrada no Brasil, intensificando dessa forma as migrações 

internas. Contudo, os períodos históricos foram marcados por distintos processos de 

mobilidade humana, tendo em vista que, a década de 1970 foi caracterizada pelos 

intensivos fluxos migratórios para regiões metropolitanas, sendo o Estado de São Paulo um 

grande pólo de atração (PACHECO, PATARRA, 1997). Na década de 1980, embora os 

fluxos migratórios no Brasil tenham incorporado outra configuração, caracterizado por 

movimentos internos, porém com a redução do crescente fluxo para as metrópoles, 

registrou-se um número expressivo de brasileiros migrando em sua maioria para os Estados 

Unidos, Japão e Paraguai. De acordo com CDHIC (2011), os brasileiros emigrantes estava 

em torno de 3 milhões, entretanto, esse número diminuiu, visto o crescente fluxo de retorno, 

dado a crise financeira em âmbito internacional e as restritivas e seletivas políticas 

migratórias dos países. 

Segundo dados da polícia federal (2016), a Bolívia é o país com maior 

incidência de imigrantes no Brasil, totalizando 105 mil. De acordo com Souza (2015), houve 

uma elevação de 57% de trabalhadores imigrantes no Brasil em 2011, advindos dos países 

da América do Sul, sendo os paraguaios e bolivianos os que mais representaram o aumento 

desses trabalhadores no país. Além disso, ‘’entre os anos 2011 e 2012, os trabalhadores 

imigrantes aumentaram em 19% a sua presença no mercado de trabalho formal, passando 

de 79.578 em 2011 a 94.688 em 2012. Entre os anos 2012 e 2013, o aumento foi de 26,8% 

(IPEA, 2015, p.22). Considerando a diversidade de mobilidade humana e os crescentes 

fluxos imigratórios no Brasil, entende-se a importância de refletir sobre as políticas 

migratórias, visto a necessidade de considerar a população imigrante como portadores de 

direitos sociais e acesso aos serviços públicos no país de acolhimento. 

1.2. Políticas Migratórias 

A Declaração dos Direitos Humanos possibilitou a elaboração de direitos 

considerados básicos a qualquer ser humano, sendo responsabilidade dos Estados todas as 

pessoas que se encontram em seu território, independente da nacionalidade, incluindo a 
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população imigrante como alvo dessa proteção estatal, inclusive os que se encontram em 

situação irregular. Tais direitos estão voltados aos fatores econômicos, sociais e culturais da 

vida, isto é, saúde, educação, trabalho, moradia, entre outros (IPEA, 2015). Considerando o 

cenário migratório e a violação de diretos sociais e trabalhistas, o trabalho precário, a 

xenofobia, a falta de estrutura para acolher um excedente populacional, entre outros fatores 

aos quais os migrantes são submetidos, é que o Estado precisa dar respostas a essas 

questões, visto que o mesmo é o responsável por assegurar os direitos da população que se 

encontra em território nacional. 

Neste sentido, o Estado utiliza-se das políticas migratórias para responder 

algumas demandas que se apresentam, tendo em vista que tais políticas são consideradas 

como um ‘’conjunto de ações do governo para regular a entrada, a permanência e a saída 

de estrangeiros de território nacional, bem como as ações destinadas a regular a 

manutenção dos laços entre o Estado e os seus nacionais que residam no exterior’’ 

(SICILIANO, 2013, p.9). No entanto, tais políticas podem ser restritivas e/ou algumas delas 

voltadas à segurança nacional, entendendo que as mesmas são baseadas ‘’no processo de 

assimilação dos imigrantes na sociedade receptora, no controle dessa população no Estado-

Nação’’ (BAENINGER, 2012, p.31). Segundo Baeninger (2015, p.31) ‘’esse contingente só 

passará a ter direitos à medida que se ‘integrar’, ‘assimilar-se’ à sociedade de destino. Tais 

políticas seguem estatutos de legalização e proteção jurídica a estrangeiros, concedendo, 

quando assim o fazem, direitos restritos’’. Além disso, ‘’a legislação para o imigrante dificulta 

justamente o acesso ao espaço público, delimitando o ‘nós’ e os ‘outros’. (BAENINGER, 

2015, p.33) 

Embora tenham sido incorporadas no Brasil iniciativas voltadas aos 

imigrantes refugiados desde o final da década de 1940, constituindo um processo de ações 

nessa área e posteriormente na década de 1980, com a Constituição Federal de 1988 e os 

avanços inseridos nas políticas, principalmente a saúde se tornando universal, a condição 

de acesso aos serviços públicos não necessariamente se efetiva. Neste contexto, existem 

algumas iniciativas em prol da proteção e garantia de direitos no país, porém, as situações 

de violação de direitos, precarização do trabalho, dificuldades de acesso aos serviços 

públicos e discriminação ainda persistem, dado que, até então a própria legislação para o 

imigrante - Estatuto do Estrangeiro – era voltada a segurança nacional, visto que a mesma 

foi elaborada na ditadura militar, entendendo o imigrante como uma ameaça ao país. No 

entanto, foi aprovada recentemente no Senado a nova legislação para migração no Brasil5, a 

                                                 
5
 Projeto de Lei 2.516/2015 cria nova Lei de Migrações no Brasil. A lei que foi recentemente aprovada pelo 

Senado, concede anistia para residência permanente aos imigrantes que entraram no Brasil até 6 de Julho de 

2016, podendo fazer o pedido até um ano após a lei entrar em vigor. Disponível em: < 

http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/04/18/projeto-da-nova-lei-de-migracao-segue-para-sancao-presidencial
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qual aguarda sanção do Presidente Michel Temer. A nova lei se desvincula da perspectiva 

de segurança nacional e se volta aos direitos humanos. 

Mármora (2010) diante da questão migratória apresenta modelos de 

governabilidade, entendendo que, a governabilidade se insere como um mecanismo que 

representa as possibilidades e intencionalidades do Estado para dar respostas as migrações 

através de ações, tendo em vista as demandas, características e efeitos dos fluxos 

migratórios. Tais modelos correspondem ao cumprimento de normas internas que cada país 

estabelece em relação aos imigrantes. De acordo com o autor, as políticas migratórias 

restritivas se iniciam a partir de 1973 com a crise do petróleo, desencadeando em diversos 

países o que ele chama de ‘’crise de governabilidade migratória’’. Configurando, desta 

forma, o aumento de fluxos migratórios em situação irregular, xenofobia, discriminação, 

entre outras situações as quais os Estados não conseguiam dar respostas. 

La “crisis migratoria” ha sido vista como una manifestación de las dificultades de los 
gobiernos para dar respuesta a las situaciones presentadas, debido a los 
condicionantes que en las últimas décadas han tenido, los Estados-Nación, para la 
gobernabilidad migratoria. (MÁRMORA, 2010, p.74) 

Neste sentido, existem três modelos de governabilidade, de acordo com 

Mármora (2010), os quais são considerados como tipos ideais, mas não necessariamente 

são realizadas de forma pura e integral pelos Estados em suas políticas migratórias. O 

primeiro modelo prevê a segurança nacional, onde há um rígido controle nas fronteiras para 

os imigrantes, uma vez que, os mesmos são vistos como uma ameaça, dado a possibilidade 

de estarem vinculados ao terrorismo internacional, tráfico e crimes no geral (MÁRMORA, 

2010). Além disso, ‘’la irregularidad es considerada sinónimo de ilegalidad y el migrante 

ilegal es considerado, em muchos países y regiones del mundo, como una persona que está 

cometiendo un delito’’ (MÁRMORA, 2010, p.76), ocasionando detenções ou até mesmo 

deportações. O segundo modelo está voltado a benefícios compartilhados, ou seja, as 

migrações podem trazer benefícios tanto aos países de partida, como os de chegada, a 

partir de acordos estabelecidos entre eles.  

[...] nesse caso, estão presentes a livre circulação de mercadorias, capitais e 
tecnologias, mas a circulação de pessoas está restringida por vários condicionantes, 
adotando a regularização de entradas e saídas em função da demanda do mercado 
de trabalho. (BAENINGER, 2015, p.37) 

O terceiro modelo que Mármora (2010) expõe é o modelo de 

desenvolvimento humano das migrações, o mesmo tem a intenção de possibilitar o direito 

do imigrante como um elemento central dentro das políticas migratórias, considerando ‘’la 

posición del derecho a la libre circulación, residencia, retorno y justicia social para las 

personas migrantes’’ (MÁRMORA, 2010, p.77). Além do que, desconsideram o termo 

                                                                                                                                                         
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/04/18/projeto-da-nova-lei-de-migracao-segue-para-sancao-

presidencial> (Acessado em: 20 de Abril de 2017). 

http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/04/18/projeto-da-nova-lei-de-migracao-segue-para-sancao-presidencial
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/04/18/projeto-da-nova-lei-de-migracao-segue-para-sancao-presidencial
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‘’ilegal’’ para os imigrantes que se encontram em situação irregular, visto que o termo é 

considerado como crime em outros modelos e no modelo de desenvolvimento das 

migrações, essa condição do imigrante irregular é apenas uma infração administrativa. A 

adoção de um determinado modelo de governabilidade migratória está vinculada ao acesso 

dos imigrantes aos serviços públicos e sociais, o que pressupõem um papel fundamental na 

estrutura do Estado para responder as demandas desses sujeitos. Nesse sentido, no 

próximo item problematizaremos sobre a política pública em si, o papel do Estado e as 

relações entre sociedade civil e o mesmo na execução dessas políticas. 

1.3. Estado e sociedade civil: problematizando o debate sobre as políticas migratórias no 
Paraná 

A política pública tem sido a maior ferramenta de enfrentamento da 

questão social pela história do capitalismo. Atuando de forma a suprir o papel de um Estado 

que atenda as necessidades de sobrevivência dos trabalhadores, a política social tem se 

modificado pela história nos países. Ainda é nesse contexto de reivindicações, pelos séculos 

XIX e XX6, que surgem as políticas públicas sociais, na intenção de mediar os atritos 

gerados pelo capitalismo e responder a questão social posta.  

Pereira (2011) traz a reflexão sobre o surgimento das políticas sociais e do 

Welfare State, principalmente no que tange a referência britânica do surgimento do Estado 

de Bem-Estar Social, que foi uma consequência do desenvolvimento dos séculos XV e XVI, 

a época da construção dos Estados nacionais europeus e as Leis dos Pobres. Ainda, 

Pereira (2011) aponta que o Welfare State7 do século XIX decorre do desenvolvimento do 

capitalismo, com a industrialização acelerada, a formação dos Estados Nacionais que com a 

Revolução Francesa vão se transformando em democracias. Nesse sentido, a política social 

surge como resposta a essa relação existente entre Estado e sociedade civil e também 

acaba por receber influências, desde o século XVIII do pensamento liberal, que vai tomando 

forma na Europa e América, até se fortalecer no viés da política social ocidental no século 

XIX:  

No cerne dessas idéias estavam os princípios da liberdade, da igualdade e da auto-
ajuda (self help), tributários da Revolução Francesa, os quais impuseram ao 
pensamento econômico, social e político da época. E mais: tais princípios se 
apresentaram como a antítese do conceito de proteção social próprio da sociedade 
pré-industrial, calçado no paternalismo e no vínculo de dependência entre o pobre e 
o Estado. (PEREIRA, 2011, p. 33-34) 

                                                 
6
 A esse respeito ver: BEHRING, Elaine Rossetti; BOSCHETTI, Ivanete. Política Social: fundamentos e 

história. 6ª edição. São Paulo: Cortez, 2009. 
7
 Os conceitos de política social e Welfare State, de acordo com Pereira (2011) são diferentes de forma que a 

política social carrega consigo o jogo do interesse do Estado e das classes dominantes, de caráter histórico na 

sociedade, que sempre teve em seu marco as divisões de classe social que tenta suprir necessidades na dicotomia 

do aspecto positivo ou negativo, mas com as características próprias de controle social do público alvo dessas 

políticas, o cerceamento dos comportamentos, a legitimação do poder e soberania do Estado e a reprodução das 

forças produtivas sem a ascensão de classe social. 
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Assim, no cenário das políticas sociais, o liberalismo traz uma vertente 

contrária ao protecionismo do Estado às questões sociais, disseminando o pensamento de 

que as políticas sociais são males para os países, com a predominância do caráter do 

comodismo da população assistida, o paternalismo das ações das políticas e da ideologia 

da política sustentar os indivíduos que não se “adequam” ou “não querem” trabalhar para se 

sustentar. O Estado passa, então, da fase de denominação do bem-estar social, no contexto 

do pós Segunda Guerra Mundial, com a regulação de salários, de provimento de benefícios 

sociais aos trabalhadores, a isentar sua força abrindo espaço para que o mercado defina o 

caminho da economia no neoliberalismo. Ainda há de se considerar que este Estado 

também é fruto de relações de poder que interferem em seus interesses diante da 

economia, refletindo o desejo das suas classes dominantes, as pressões das grandes 

empresas e instituições econômicas. 

Dagnino (2002, p. 288) sinaliza uma “confluência perversa” que envolve a 

relação Estado e sociedade civil no que concerne os projetos políticos de cada uma das 

partes, na condução a um projeto participatório que permeia o discurso do exercício da 

cidadania, democracia, marcado pelo contexto dos anos de 1980, como diz a autora: “[...] A 

perversidade está colocada no fato de que, apontando para direções opostas e até 

antagônicas, ambos os projetos requerem uma sociedade civil ativa e propositiva” 

(DAGNINO, 2002, p. 289, grifo no original). Nesse âmbito, a autora traz a discussão para o 

papel do Estado mínimo diante de políticas públicas emergenciais e focalizadas, que 

fomentam espaço para Organizações não Governamentais (ONGS), e a nosso ver para 

outros tipos, a tomar frente diante de demandas sociais que não são supridas ou não 

visualizadas na intervenção do Estado mínimo, essas entidades surgem, conforme Dagnino: 

[...] Dotadas de competência técnica e inserção social, interlocutores “confiáveis” 
entre os vários possíveis interlocutores na sociedade civil, elas são frequentemente 
vistas como os parceiros ideais pelos setores do Estado empenhados na 
transferência de suas responsabilidades para o âmbito da sociedade civil. Uma 
eventual recusa desse papel [...] se dramatiza quando ela se defronta com a 
possibilidade concreta de produzir resultados positivos – fragmentados, pontuais, 
provisórios, limitados, mas positivos – com relação à diminuição da desigualdade e à 
melhoria das condições de vida dos setores sociais atingidos. (DAGNINO, 2002, p. 
289) 

Nessa relação, a sociedade civil acaba por assumir o papel que o Estado 

não alcança em setores de camadas sociais com demandas específicas, assim as ONGS, 

entidades religiosas, entidades beneficentes da Assistência Social formam o que Dagnino 

(2002) intitula de complementaridade entre Estado e sociedade civil. A este respeito, 

conforme Haesbaert e Porto-Gonçalves (2006), o papel das Organizações Não-

Gorvernamentais – ONGs cresce, relacionado ao caos referente ao poder e papel do 

Estado, destacando o surgimento da Cruz Vermelha Internacional e a Médicos Sem 

Fronteiras como as primeiras organizações que aparecem legitimadas nos princípios 
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humanitários nos países em situação de guerra, de desastres naturais. Ainda, se torna 

importante, o debate sobre a forma como essas instituições acabam por se aliar aos 

princípios neoliberais, no sentido de reduzir o papel do Estado perante as situações de 

enfrentamento internas, deixando de assumir (ou apenas reduzindo de forma considerável) 

sua atribuição anterior de prover soluções às questões sociais, de saúde e meio ambiente 

com políticas, programas, e projetos de caráter público, para abrir espaço considerável, em 

um processo visível a nível global, às organizações sem fins lucrativos, ou aquelas 

denominadas de não governo. 

Tal realidade pode ser identificada na relação entre Estado e a sociedade 

civil quanto a demanda do fluxo imigratório de refugiados, apátridas, às políticas sociais 

brasileiras como parte de um determinada política migratória, especialmente no presente 

estudo, do Estado do Paraná. No que concerne aos imigrantesl, o atendimento de referência 

para acolhimento dos mesmos é majoritamente realizado por organizações da sociedade 

civil, com destaque na realidade estudada, para as Cáritas Arquidiocesanas8, que exercem 

esse papel internacionalmente. Em seu site, as informações disponíveis sobre as Cáritas 

informam que as mesmas contam com uma equipe técnica “formada por assistentes sociais, 

advogados, psicólogos e voluntários que prestam atendimento aos solicitantes de refúgio e 

refugiados, com vistas a contribuir no processo de reconstrução de suas vidas em nosso 

país”. Dessa forma, pode-se observar que o atendimento prestado pelas Cáritas não é, 

teoricamente, diferente do que os imigrantes poderiam receber nos equipamentos públicos 

da Política de Assistência Social, Saúde, Previdência, dentre outros, porém em sua 

especificidade enquanto demanda social encontra, pautada na fragmentação das políticas 

públicas e na redução do papel do Estado, o status que a mantém enquanto entidade 

principal no atendimento aos imigrantes do país: 

Os refugiados recebem apoio jurídico, psicológico e social  por meio de atividades 
de orientação jurídica diversa, acompanhamento das solicitações de refúgio e 
encaminhamentos para instituições afins; atendimento psicológico individual e em 
grupo; curso de português e orientação e encaminhamentos nas áreas de trabalho, 
educação, saúde, documentação, capacitação profissional, cultura e lazer e geração 
de renda [...]. Para tal são realizados atendimentos individuais, atendimentos 
multiprofissionais, reuniões com refugiados, visitas domiciliares e divulgação sobre a 
temática do refúgio em instituições de saúde, educação, empresas e na mídia em 
geral com fins a combater o preconceito e possibilitar o acesso a seus direitos. 
(Disponível em: http://caritas.org.br/quem-somos-e-historico, acessado em 
18/03/2017) 

Em uma pesquisa realizada pelo IPEA, no ano de 2015 sobre o 

aperfeiçoamento de acesso a serviços, direitos e políticas públicas no Brasil dos imigrantes, 

                                                 
8
 A Caritas Brasileira foi fundada em 1956, é um organismo da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 

(CNBB), atualmente está organizada em 183 entidades espalhadas pelo país, sendo uma das 164 organizações da 

Rede Caritas Internacional. Para maiores informações <http://caritas.org.br/quem-somos-e-historico> (Acessado 

em 18/03/2017). 

http://caritas.org.br/quem-somos-e-historico
http://caritas.org.br/quem-somos-e-historico
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ficou claro que no Estado do Paraná não há muita articulação entre Estado e sociedade civil 

no desenvolver de políticas públicas para os imigrantes:  

[...] as instituições da sociedade civil que trabalham com a questão encontram-se em 
situação de carência de recursos, o que afeta diretamente a possibilidade de 
atendimento. Não há suporte público necessário à adequada prestação e 
continuidade de suas atividades.[...] Os principais obstáculos de acesso a direitos e 
serviços identificados, de forma sucinta, são: a) falta de articulação entre instituições 
que trabalham com imigrantes; b) sobrecarga do sistema de saúde e exigências 
documentais complementares; c) carência de recursos das instituições da sociedade 
civil e falta de suporte do poder público. (IPEA, 2015, p.101) 

Assim, podemos analisar que no que diz respeito, dentro das políticas 

públicas, ao atendimento aos imigrantes, não há disponibilização no Estado do Paraná9 de 

serviços públicos voltados a demanda dos imigrantes, mesmo que no Estado haja um 

Comitê específico10, desde o ano de 2012, criado para este trabalho. O documento ainda 

explicita: 

Verificou-se um fluxo significativo de imigrantes para este Estado. O Paraná conta 
com um Comitê de Assistência a Refugiados e com instituições da sociedade civil 
que atuam na assistência a imigrantes e a refugiados, porém ainda pouco articulado. 
Não houve retorno por parte das principais instituições que trabalham com 
imigrantes no Estado, o que dificultou o acesso à percepção da sociedade civil e 
também dos imigrantes. (IPEA, 2015, p. 101) 

Por fim, não há clareza sobre o funcionamento desse comitê, assim ao o 

que de fato o poder público tem executado a respeito das políticas públicas, mas é notória a 

presença de entidades, como o exemplo da Cáritas Diocesana, que é citada no Plano 

Estadual apenas no eixo Segurança Pública como entidade da sociedade civil passível de 

convênio para o levantamento de informações para a criação de um banco de dados 

(PARANÁ, 2014), contradizendo o que já foi desvendado por diversos estudos anteriores 

afirmando o papel da Cáritas como responsável pelos acolhimentos e acompanhamentos de 

imigrantes nos locais em que se encontra a instituição, reduzindo o papel da mesma, 

situando-a apenas como fonte de dados. Sobre a atuação do poder público, ainda, a falta de 

clareza e de dados que demonstrem as atividades promovidas no que concerne aos 

imigrantes não se dá somente no Paraná, mas em todo país:  

No que se refere à pesquisa com órgãos federais, constatou-se como obstáculos: a) 
número reduzido de recursos humanos destinados ao atendimento dos imigrantes e 
ao tema das migrações; b) inexistência de coordenação eficaz em uma estrutura 
centralizada para migrações; c) imigrantes não considerados como grupo distinto 
com demandas específicas; d) limitação das demandas dos imigrantes a temas 
relacionados ao tráfico de pessoas e combate ao trabalho escravo; [...] g) falta de 
dados dos órgãos públicos quanto às migrações. (IPEA, 2015, p 145) 

                                                 
9
 De acordo com o Plano Estadual de Políticas Públicas para Promoção e Defesa dos Direitos dos Refugiados, 

Migrantes e Apátridas do Paraná 2014-2016, o estado do  Paraná recebeu, no ano de 2014 cerca de 5 mil 

imigrantes, de nacionalidade haitiana, dentre os quais 2,5 mil fixaram-se em Curitiba. 
10

 Comitê Estadual para Refugiados e Migrantes, que tem objetivo central servir de apoio para manter e orientar 

políticas públicas e os agentes públicos na garantia dos direitos sociais deste público específico, criado através 

do Decreto Estadual nº4289, maiores informações em: 

<http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=66396> (Acessado em 

18/04/2017). 
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Dessa forma, os imigrantes que tem chegado ao Brasil têm tido pouco 

espaço diante das políticas públicas, criando-se um espaço que entidades da sociedade civil 

tem encontrado autonomia frente ao poder estatal e pouco apoio, se tornando inclusive 

muito mais representativas e referenciadas que os setores públicos. Ademais, diante da 

ausência do Estado, sobretudo em termos de apoio financeiro, o direito dos imigrantes às 

políticas sociais se metamorfoseia em “caridade”; “benevolência” já que se isenta de 

enfrentar tal questão confiante nas respostas da sociedade civil que são funcionais à lógica 

do Estado mínimo. 

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Evidenciado pela forma de dados, conforme trabalhado anteriormente, o 

fenômeno da imigração, de proporções globais tem afetado diariamente a realidade dos 

países que tem recebido fluxos constantes de imigrantes. O Brasil também tem encontrado 

essa demanda, aqui refletido a partir das políticas públicas, mas apesar das legislaçoes 

vigentes, e os projetos de lei a serem aprovados, ainda não possui uma diretriz, com 

objetividade de propostas, recursos e financiamentos explicitados para o atendimento aos 

imigrantes no que concerne às políticas públicas, tampouco tem desenvolvido políticas 

públicas específicas que atinjam a modificar a realidade dos imigrantes que necessitam do 

acesso às mesmas para sua sobrevivência e garantia de direitos sociais. No caso do 

Paraná, que também tem sido uma tendência pesquisada em outros estados, houve a 

criação de um Comitê próprio que direcione e fomente ações entre políticas públicas de 

forma a promover articulações no sentido de prover garantia de direitos sociais aos 

imigrantes. No entanto, conforme explicitado nos estudos e na pesquisa realizada, não há 

registro de informações ao acesso público dos avanços que tenham sido promovidos pelo 

Plano Estadual que vigorava até o ano de 2016. Ainda, não tem-se informações sobre o 

andamento do Comitê nos dias atuais, tampouco sobre o futuro das ações do mesmo.  

Dessa mesma forma, a pesquisa levantou a importância das instituções da 

sociedade civil que têm assumido papel importante no acolhimento e acompanhamento dos 

imigrantes no país, e no Paraná não tem sido diferente, evidenciando essas como principais 

formas de promoção do acesso dos imigrantes aos direitos sociais. Mas no caso do Paraná 

ainda deixa dúvidas do reconhecimento das mesmas enquanto primordiais na execução 

desses serviços aos imigrantes, uma vez que estudos e a pesquisa realizada comprovam a 

referência dessas instituições como a Cáritas Arquidiocesanas no trabalho com os 

imigrantes do país. Por fim, ressaltamos a necessidade do Estado em intervir com serviços 

e políticas públicas específcas que impliquem na garantia de acesso a direitos sociais dos 

imigrantes que chegam ao país, na forma de políticas sociais efetivas que contemplem suas 

especificidades e avancem no que diz respeito ao caráter público dos direitos sociais, ao 
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invés de permitir transformações em seu interior quando não se configuram, de fato como 

um dever do Estado. 
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