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1. APRESENTAÇÃO 

 

Com o objetivo de ampliar o acesso às reflexões e conteúdos discutidos no 

seminário internacional Política Migratória e paradoxo da globalização, que aconteceu 

nos dias 03 e 04 de Abril de 2014, no Auditório do Instituto de Relações Internacionais 

da Universidade de Brasília, o CSEM torna público o presente relatório técnico.  

O evento foi promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento, 

Sociedade e Cooperação Internacional do Centro de Estudos Avançados 

Multidisciplinares (PPG-DSCI-CEAM) da Universidade de Brasília e pelo o Centro 

Scalabriniano de Estudos Migratórios (CSEM), com o financiamento da Fundação de 

Apoio à Pesquisa do Distrito Federal – FAP/DF e do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq. Além disso, contou com o apoio da 

Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça – SNJ/MJ, do Instituto de 

Relações Internacionais e do Laboratório de Estudos sobre Migrações Internacionais, 

ambos da Universidade de Brasília.  

O seminário internacional Política Migratória e paradoxo da globalização 

seguiu a seguinte metodologia: a realização de duas conferências, uma na abertura e 

outra ao final do evento, e de duas mesas-redondas, no formato seminário. Foram 

convidados especialistas nacionais e internacionais, a fim de aprofundar o debate e 

reflexão sobre a temática de políticas migratórias.  

Além disso, incluiu um espaço denominado de “Voz do migrante”, onde se 

buscou dar visibilidade e espaço de fala para os migrantes e suas experiências. Por fim, 

houve uma seção de apresentação de pôsteres com pesquisas e estudos de alunos de pós-

graduação sobre o tema das migrações. 

Deste forma, o evento trabalhou a temática de políticas migratórias, nacionais e 

internacionais, a fim de instigar a reflexão sobre os condicionantes e as restrições 

aplicados àqueles que atravessam as fronteiras entre os países. Este tema também se 

revela importante no contexto do Distrito Federal, haja vista que esta região recebe 

fluxos migratórios, que nem sempre são visibilizados frente a outras realidades 

regionais, e que precisam ser estudados de forma mais aprofundada.  

Em suma, o objetivo geral do evento foi o de discutir a atual política migratória 

internacional a fim de propor alternativas para o aprimoramento da legislação brasileira, 

a partir de uma orientação pautada nos direitos humanos, considerando as diferentes 

realidades migratórias regionais e do Distrito Federal. 
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As diversas nuances do tema foram trabalhadas por
1
 Jorge Martínez Pizarro, 

Claudia Pedone e Lélio Mármora, renomados pesquisadores internacionais, e por, João 

Guilherme Granja, Miguel Ahumada, Paulo Sérgio de Almeida e Duval Fernandes 

Magalhães, sendo o debate intermediado por Hélion Póvoa Neto e Denise Fagundes 

Jardim. Neste sentido, o seminário envolveu pesquisadores, especialistas e autoridades 

com importante atuação no campo das migrações no Brasil e no cenário internacional.  

Por fim, destacamos que o seminário atendeu, gratuitamente, estudantes, 

professores/ras e profissionais interessados/as na questão migratória, bem como aos/as 

líderes e agentes comunitários (da área social e pastoral), além do público em geral 

interessado no tema, totalizando aproximadamente 154 pessoas.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 A programação do Seminário Internacional Política Migratória e paradoxo da globalização está 

presente no item 3.  
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2. PROGRAMAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

SEMINÁRIO INTERNACIONAL 

“POLÍTICA MIGRATÓRIA E O PARADOXO DA GLOBALIZAÇÃO” 

DIA 03 DE ABRIL DE 2014 

19h30 Mesa de abertura 

CSEM; PPG-DSCI/CEAM-UnB; IREL/UnB; SNJ/MJ 

19h40 Conferência: Política migratória e o paradoxo da globalização 

Jorge Martinéz Pizarro – CEPAL  

21h Perguntas e Debates 

22h Encerramento 

DIA 04 DE ABRIL DE 2014 

9h Acolhida 

9h15 Mesa Redonda: Política migratória brasileira em tempos de globalização 

Moderador: José Walter – PPG-DSCI/CEAM-UnB 

Debatedor: Hélion Póvoa Neto – UFRJ 

Palestrantes: 

Miguel Ahumada – Voz do Migrante (São Paulo) 

Tema: O que é ser migrante?  

João Guilherme – Departamento de Estrangeiros/MJ 

Tema: Diretrizes para uma Política Migratória Nacional inclusiva, democrática e 

participativa 

11h Perguntas e debates 

12h Pausa para o almoço 

14h Mesa Redonda: Políticas migratórias e a questão da integração 

Moderador: Leonardo Cavalcanti – CEPPAC/UnB 

Debatedora: Denise Fagundes Jardim - UFRGS   

Palestrantes: 

Paulo Sérgio de Almeida – CNIg/MTE 

Tema: Estrangeiro ou Trabalhador Migrante? As dificuldades da legislação brasileira atual 

Duval Fernandes Magalhães – PUC/MG  

Tema: Políticas migratórias de retorno 

Claudia Pedone – Universidad Autónoma de Barcelona 

Tema: Políticas migratórias e famílias migrantes 

15h45 Perguntas e debates 

17h Coffee Break 

Apresentação de pôsteres  

18h30 Conferência: Política migratória no contexto internacional 

Lelio Mármora – Universidad de Buenos Aires 

19h45 Perguntas e debates 

20h30 Encerramento 
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3. SÍNTESE 

 

O Seminário Internacional Política Migratória e o Paradoxo da globalização 

aconteceu nos dias 03 e 04 de Abril de 2014, no Auditório do Instituto de Relações 

Internacionais da Universidade de Brasília - UnB, com a presença pesquisadores, 

estudantes de graduação e pós-graduação e interessados na temática migratória.  

Neste item encontra-se uma síntese das exposições feitas no evento.  

 

 

Primeiro dia: 03 de Abril de 2014 

 

 Mesa de abertura 

  

Participaram da mesa de abertura: a prof. Dra. Ana Maria Nogales Vasconcelos 

(Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Sociedade e 

Cooperação Internacional PPG-DSCI-CEAM); a Ir. Terezinha Santin (Diretora do 

Centro Scalabriniano de Estudos Migratórios – CSEM); o Vice-Diretor do Instituto de 

Ciências Sociais – ICS; o Prof. Dr. Eiti Sato (Diretor do Instituto de Relações 

internacionais – IREL) e João Guilherme Granja (Diretor do Departamento de 

Estrangeiros do Ministério da Justiça – DEEST-MJ). 

Todos deram as boas vindas aos participantes, agradeceram às instituições 

parceiras e aos apoiadores e enfatizaram a importância desse seminário e do debate 

proposto sobre um tema tão relevante, que é o de políticas migratórias no contexto da 

globalização. 
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Conferência: Política Migratória e o Paradoxo da Globalização 

Jorge Martínez Pizarro
2
 

 

Jorge Martínez Pizarro inicia evidenciando a relevância da temática de políticas 

migratórias para a América Latina (AL) e todo o mundo e afirma que a relação entre 

migração internacional, direitos humanos e desenvolvimento é bastante complexa. De 

forma simplificada, cita duas vertentes que explicam a relação entre migração e 

desenvolvimento. 

A primeira refere-se à migração como um freio ao desenvolvimento: devido à 

perda de capital humano, social e por gerar alterações na estrutura da população do país 

de origem. Por outro lado, segundo esta perspectiva, o desenvolvimento também frearia 

as migrações, uma vez que as sociedades seriam mais igualitárias e inclusivas, 

possuiriam mais empregos e possibilidades de bem-estar e, por isso, seriam capazes de 

diminuir os fluxos de pessoas. Já a segunda, entende a migração como um fomento ao 

desenvolvimento: as comunidades de migrantes no exterior seriam uma oportunidade 

para o desenvolvimento, a partir do envio de remessas, e também a migração de retorno, 

a qual traria novas oportunidades e novos conhecimentos. Por outro lado, o 

desenvolvimento também poderia ser um fomento às migrações, tendo mais 

desenvolvimento e mais recursos, haveria, assim, maior autonomia de decidir por uma 

migração. 

A definição convencional de migração, que implica na ideia de trânsito e 

retorno, apresenta dificuldades para entender as múltiplas residências, trazida pelo 

transnacionalismo. Neste sentido, para ampliar a análise, é importante que o estudo 

sobre migração seja multidisciplinar. 

A inclusão dos temas migratórios na agenda nacional, internacional e regional 

abrange áreas diversas (comércio, economia, gênero, meio ambiente, cooperação), 

                                                           
2
 Investigador do Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población 

de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), em Santiago do Chile. Geógrafo e 

demógrafo, participou na elaboração de diversos estudos sobre a população e o desenvolvimento na 

América Latina e o Caribe, especialmente no âmbito da migração internacional, é também professor 

universitário. Autor de numerosas publicações, entre outras, sobre as relações entre população e pobreza; 

entre a migração, os direitos humanos, o desenvolvimento, a globalização e a integração; a migração de 

mão de obra qualificada; gênero e mulheres; e estudos de migração internacional em vários países, 

migração interna, urbanização e redistribuição espacial da população, assim como população e direitos 

humanos. Também realizou numerosas missões de assistência técnica aos países da América Latina e o 

Caribe e é membro da Associação Latino-americana de População (ALAP). 
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entretanto, os direitos humanos são requisitos para a legitimidade. No Diálogo de Alto 

Nível de 2013 houve esse reconhecimento e no Consenso de Montevideo de 2013 houve 

a incorporação desta temática na agenda. Tudo isso reflete um avanço e um 

compromisso dos países em trabalhar o tema migratório na perspectiva de direitos 

humanos. 

Como tem ocorrido historicamente, a crise econômica exacerbou o clima anti-

migrações. São preocupantes os discursos e práticas violentas contra migrantes, pois 

estes revelam a força do viés da securitização e da visão utilitarista do primeiro mundo, 

a qual deseja uma migração de alto nível (selecionada).  

Sobre a situação migratória na AL, marcada por mais emigração do que 

imigração, percebe-se claramente um movimento de lugares de menos para os de mais 

oportunidades (o chamado Norte Global: EUA, Canadá, Espanha). Além disso, afirma 

que, atualmente, cerca de 30 milhões de latinoamericanos vivem fora de seu país de 

origem, sendo que ¾ estão nos EUA, seguidos de fluxos de migrações intrarregionais e 

para a Espanha. Sobre o retorno, voluntário ou forçado (deportações), apresenta dados 

que mostram a tendência de ser predominantemente masculino e que pode se configurar 

como um fracasso da experiência migratória, um sucesso ou revelar situações 

intermediárias. 

Pizarro afirma que há vulnerabilidades nos processos migratórios. Apesar de que 

todos os países afirmam que não há discriminação contra os imigrantes, eles 

reconhecem que seus emigrados são discriminados e que há exploração. Para a 

governança das migrações, sugere pensar em temas de cooperação e discutir a 

reciprocidade de acolhimento.  

Neste sentido, destacou a Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos 

dos Trabalhadores Migrantes e de seus Familiares, incluindo emigrados e pessoas em 

situação irregular, a qual tem um pequeno número de Estados partes (44 países e 17 de 

AL), dentre os quais não estão o Brasil, a Costa Rica e a República Dominicana. A 

ausência da participação dos países desenvolvidos também dificulta o cumprimento da 

convenção, sendo ainda mais grave o fato de que a maioria dos países em 

desenvolvimento (países de origem da maioria dos imigrantes) não se interessou pela 

Convenção.  

Sobre isso, ressalta a importância da participação de diversos atores – 

acadêmicos, migrantes e sociedade civil – na formulação de normas e políticas, e 

vinculando-as à realidade de cada um dos países. Por fim, é necessário, no contexto da 
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AL (pobreza, desigualdade e desemprego) analisar a contribuição dos migrantes no que 

se refere ao desenvolvimento, tendo em vista que, depois da crise, as remessas atuam 

como importantes fluxos de recursos e a migração qualificada é vista como perda de 

recursos, o que revela a oferta de oportunidades para a região.  

 

 

 Perguntas e debates  

 

Respondendo às perguntas da plateia, Jorge Martinéz Pizarro afirma que a 

cooperação migratória é ainda um paradoxo. Expressou a preocupação com a integração 

regional, uma vez que esta implicaria facilitar o movimento de pessoas, tendo em vista o 

tema das migrações não é contemplado em todos os acordos de livre comércio.  

Por fim, afirma que há uma crise migratória no que diz respeito aos direitos 

humanos e que toda a comunidade internacional demanda por isso. Especificamente, a 

CEPAL defende a proteção das pessoas migrantes no contexto regional.  
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Segundo dia: 04 de Abril 

 

Mesa-redonda: Integração dos Migrantes Internacionais 

 

  “O que é ser migrante?” – Miguel Ahumada
3
  

 

A história das migrações se confunde com a história humana, tendo em vista que 

a mobilidade humana é um elemento permanente na história da humanidade. Neste 

sentido, a migração internacional não é um fenômeno novo, apesar das novidades 

trazidas pela globalização.  

O palestrante chama atenção para a questão da integração, uma vez que se trata 

de um processo de aproximação mútua entre o migrante recém chegado e a sociedade. 

O desempenho dos migrantes depende de suas características e da capacidade de 

adaptação, sendo a sociedade de acolhimento um fator predominante, pois cabe a ela 

oferecer aos migrantes o conjunto de direitos fundamentais.  

No Brasil, a Constituição estabelece que todos possuem a mesma dignidade, de 

modo que os estrangeiros tenham direitos iguais aos dos brasileiros. Ainda assim, 

segundo Ahumada, há um hiato entre as leis e a realidade vivida pelos migrantes.  

Neste sentido, destacou alguns desafios para a integração do imigrante: a) a 

regularização – uma vez que a situação de irregularidade seria o grau zero de integração 

em todos os domínios; b) o idioma – fundamental para o sucesso da integração no plano 

relacional e econômico; c) a certificação escolar e profissional – no processo de 

revalidação de diploma, as resistências corporativas e a burocracia consistem em uma 

séria limitação para se obter mobilidade social.  

Em suma, para ele, existe um contraste entre os tratados e leis internacionais e a 

realidade dos imigrantes, principalmente dos não documentados. Os países estão 

preocupados com outros temas e não se dão conta da realidade migratória e suas 

necessidades, tais como de combate à xenofobia e de promoção de políticas públicas. 

Por fim, argumenta que o migrante não é um problema e sim uma oportunidade, sendo 

um valioso agente de transformação social. 

                                                           
3
 Migrante. Diretor do Jornal da Estância, repórter fotográfico e radialista. Locutor do programa Latino 

America no Ar da Radio 9 de julho AM, que trata sobre imigração. Membro da Coordenação Nacional do 

Setor Imigrantes do Serviço Pastoral do Migrante (SPM), da Equipe de Comunicação da Missão Paz e da 

Web Radio Migrantes Español da Rede Scalabrianiana de Comunicação. Participa na ONG Presença da 

America Latina. 
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 Diretrizes para uma Política Migratória Nacional, Inclusiva, Democrática e 

Participativa – João Guilherme Granja
4
 

 

A dinâmica de produção e execução de políticas públicas para migrantes 

viabilizam os paradoxos sobre as práticas e a atuação de um Estado, os quais utilizam a 

figura do migrante como destinatário de uma atribuição de culpa e que pouco tem a ver 

com o direito humano de migrar. Por conta dos fracassos dessas políticas, busca-se um 

bode expiatório. Vemos emergir a xenofobia em face de crise econômica.  

No Brasil, cunhado como um país receptivo, aberto e plural, existe um lado 

conservador e de exclusão. É preciso desconstruir essa crença. Não podemos repetir o 

momento da lei de 1980, que expressa interesses com bandeiras discriminatórias e 

xenófobas.  

Pensar na expansão desse repertório é uma tarefa complexa. Inicialmente temos 

o projeto de Lei 5655/2009 que repete a estrutura normativa da lei de 1980 e mantém 

mecanismos limitadores. Esse projeto considera o controle documental, baseado numa 

lógica policial, a qual mantém o tema da migração como pertencente ao viés da 

segurança pública, o que revela dificuldades sobre o controle e se mostra insuficiente 

para promover tanto a integração do migrante como a integração dos serviços públicos 

que são demandados pela nova realidade migratória. Neste sentido, é preciso perceber 

que a documentação é necessária, mas não é suficiente para garantir a integração, uma 

vez que está condicionada à possibilidade de estada em função da segurança e da 

utilidade para o empregador. Neste sentido, há uma tendência do regime em conduzir o 

migrante à marginalização, à irregularidade e, por fim, à criminalização. Isso é 

reforçado pela mídia brasileira, que não tinha a tradição em acompanhar esse tema, ao 

importar categorias que trazem questões discriminatórias. Tudo isso faz parte de um 

contexto sobre mudança política, onde é preciso demarcar o envolvimento da 

COMIGRAR e da Conferência que celebra e amplia a Declaração de Cartagena, que 

acontecerá em dezembro de 2014.  

Assim, todo processo inclusivo é uma exceção no regime de lei que temos. Essa 

não é uma mudança fácil e nem será pacífica, pois contraria referências cristalizadas que 

                                                           
4
 Diretor do Departamento de Estrangeiros da Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça. 
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mostram que se deve discriminar uma pessoa desde o momento em que ela atravessa a 

fronteira.  

Rever a questão do interesse nacional e ter diagnósticos institucionais é um 

desafio. É preciso reconhecer que nenhuma lei será efetiva em criar, desviar ou impedir 

um fluxo migratório. Assim, definir uma política migratória para controlar os fluxos é 

perigoso, porque insere o Estado num contexto de violação de direitos. Pensar uma 

política migratória sem esse viés demanda colaboração horizontal, envolvendo diversas 

instâncias. 

Os processos de detenção, exteriorização das fronteiras, expulsão e deportação 

em massa e de controles fronteiriços são mecanismos que mostram contradições 

inerentes em reconhecer o direito de sair, mas não o direito de entrar em outros países. É 

preciso deslocar o foco do controle documental para uma instância de inclusão. A 

construção de direitos se relaciona com a opção por abandonar o controle de fronteiras, 

sendo a política do refúgio é um espaço privilegiado com uma eficiência voltada para 

essa discussão de integração.  

É possível perceber nesse desenho institucional um caminho para eleger as 

categorias adequadas para um novo desenho normativo, o qual precisa ter elementos 

com capacidade de intervenção e que implementem e integrem políticas públicas, para 

que a fiscalização não seja um monopólio policial. Tudo isso precisa ser transparente e 

controlado socialmente.  

 

 

 Helion Póvoa Neto
5
 – Debatedor  

 

O debatedor faz sua intervenção sobre a política migratória brasileira em tempos 

de globalização, conforme sugerido no título do seminário. O tempo da globalização 

refere-se a uma mobilidade de recursos e a uma superação das fronteiras em escala e 

grau inéditos na história da humanidade. Neste contexto, a mobilidade da força de 

trabalho e as migrações alcançam uma grande magnitude. Simultaneamente, apresenta-

se como um período histórico em que a mobilidade e a migração passam a ser objeto de 

                                                           
5
 Formação na área de Geografia Humana e Planejamento Urbano e Regional. Professor do Instituto de 

Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde coordena o 

NIEM – Núcleo Interdisciplinar de Estudos Migratórios. É membro do conselho editorial de diversas 

revistas científicas, como a Travessia, REMHU e International Migration Review. Atua como professor, 

pesquisador e orientador de alunos na área de políticas migratórias e migrações internacionais. 
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regulamentações, as quais buscam classificar e normatizar quais deslocamentos. Assim, 

ao mesmo tempo em que se abrem oportunidades, se ergue um corolário de limitações 

aos direitos dos migrantes.  

Desde os anos 1980, os países do norte deixaram de ter políticas ativas de 

atração de migrantes e começam a ter políticas de restrição. Na década de 1990, com o 

fim da polaridade, o significado ideológico da recepção de migrantes e refugiados no 

conflito Leste-oeste muda e incrementa o processo de fechamento. No início dos anos 

2000, o fundamentalismo islâmico dá origem a um processo de criminalização dos 

migrantes, securitização e rejeição da migração. Esse foi um processo internacional que 

ao mesmo tempo foi e continua sendo de crescimento das barreiras e fronteiras.  

Em termos nacionais, nesse período pós anos 1980, posterior a ditadura, o Brasil 

já tinha deixado de ser destino importante da migração internacional e passa a ser um 

componente importante para emigração para alguns países. A comunidade brasileira no 

exterior traz para o debate o direito dos emigrantes, o que será importante para a 

discussão dos direitos dos imigrantes no Brasil.  

No período da globalização, o país passa a receber outros tipos de migração 

(sulamericana, asiática, africanaos e haitianaos) que não têm nada a ver com o passado 

histórico da imigração no Brasil, que eram frutos de uma política de ocupação do 

território, do mercado de trabalho e como projeto civilizatório. 

O debate da imigração no Brasil é muito marcado por nossa herança da 

imigração, a qual não é marcada por uma visão de direito. Nesses tempos de 

globalização o país está debatendo algumas características de uma nova política. 

Estamos em um momento de mudança, de transformação.  

 

 

 Perguntas e debates  

 

As intervenções do público centraram-se nos seguintes aspectos: 1) o papel da 

mídia que inculca a visão do estrangeiro como ameaça; 2) a atuação da academia para 

dar suporte às políticas públicas sobre migração; 3) a política migratória brasileira e 

partilha de experiências vivenciadas por imigrantes no Brasil. 

Para Miguel Ahumada, a maneira como a mídia retrata os temas de migração é 

um problema sério no país e no mundo. No Brasil, em tempos da criação da Lei do 

Estrangeiro, que se refere ao período dos processos autoritários na América Latina, se 
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reflete, em parte, em como a grande mídia criminaliza os migrantes. Além disso, a 

legislação dificulta que o imigrante possa participar da mídia. Em termos de políticas 

públicas, pela primeira vez vê que o país está voltado para discutir e inserir esse 

imigrante e ressalta a importância de o imigrante participar na política. Neste contexto 

de discussão política propiciada pela COMIGRAR, nota-se o papel preponderante das 

instituições que trabalham com migrantes, as quais precisam se organizar e 

conscientizar sobre o processo migratório, a partir de uma perspectiva de respeito aos 

diretos humanos.  

João Guilherme ao referir-se sobre os avanços legislativos, falou do Projeto de 

Lei do Código Penal, que está em tramitação e tem por objetivo fazer com que as 

atividades de cada ente público que se refere à migração (incluindo retornados) sejam 

enquadradas no eixo da mobilidade e não no eixo da ameaça. Argumenta que tanto a 

sociedade civil quanto a academia podem complexificar essas dificuldades e torná-las 

visíveis por meio de pesquisas que possam embasar as ações do governo.  

Salienta a importância de o Estado não produzir/reproduzir um discurso de 

violações de direitos, sendo necessário garantir a cidadania para todos e criar formas de 

articulação. Nesse sentido, a COMIGRAR abre espaços para receber da sociedade 

aquilo que tradicionalmente não se acessa. A sociedade civil organizada pode participar 

e as reivindicações são das mais diversas. A COMIGRAR tem caráter exploratório para 

que as pessoas falem e insiram nas suas agendas as migrações, buscando o 

reconhecimento dos direitos dessa minoria, que precisa ser protegida.  

Sobre a tarefa do pesquisador de promover e incentivar pesquisas empíricas, 

Hélion Póvoa Neto destaca as dificuldades em conseguir financiamento e em acessar os 

dados da Polícia Federal. Os grandes estudos sobre política migratória, apesar de serem 

importantes, correm o risco de ficarem no ponto formal, uma vez que uma política no 

papel nem sempre corresponde à realidade.  

Por fim, ressalta que a questão da imigração ainda não é reconhecida como 

grande prioridade em nosso país e por isso é preciso ficar alerta para que as pessoas não 

utilizem livremente uma retórica discriminatória e criminalizante, que por vezes vem 

acompanhada do racismo.  
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Mesa-redonda: As novas configurações das Migrações Internacionais 

 

 Estrangeiro ou Trabalhador Migrante? As dificuldades da legislação brasileira 

atual - Paulo Sérgio de Almeida
6
 

 

O tema das migrações tem sido um fenômeno importante no mundo e 

particularmente no Brasil. Fala-se em 232 milhões de migrantes internacionais no 

mundo, sendo a grande maioria de trabalhadores migrantes, o que implica em considerar 

a migração como um tema laboral. Assim, as pessoas migram em busca de melhores 

condições de vida, na verdade, buscam por um trabalho que lhes sustente ou lhes 

permita enviar dinheiro para aqueles que ficaram no país de origem.  

Destaca que os instrumentos normativos internacionais são pouco ratificados, 

sendo que os que estão vigentes são ligados à questão trabalhista. Dentre eles, estão: a 

Convenção Internacional sobre Trabalhadores Migrantes e suas Famílias, a Convenção 

97 (a única ratificada pelo Brasil) e a 143 da OIT. No âmbito da ONU, não há uma 

agência específica para tratar de migrantes, entretanto há uma aproximação com a 

UNODC que cuida da gestão dos Protocolos de Palermo. Além disso, temos a OIM, que 

está fora do sistema ONU, mas foi criada para tratar do tema migratório.  

Embora a migração seja transversal a vários departamentos, a maioria dos países 

procurou associá-la à soberania. Assim, há poucos tratados internacionais sobre o tema 

como uma forma de resistência em abrir mão da soberania e de expressar o desejo de 

regular autonomamente no nível interno esse tema. Isso gera uma dificuldade de 

Estados firmarem tratados e os ratificarem, o que, consequentemente, insere esses temas 

nas áreas de controle e segurança.  

Esse arcabouço internacional teve reflexos no Brasil, onde se conseguiu ter uma 

estruturação muito forte em termos de proteção ao trabalho. O país possui uma das 

legislações trabalhistas mais complexas e amplas do mundo e, talvez, o tema das 

migrações teve na esfera laboral um importante reflexo.  

O Ministério do Trabalho e Emprego tem, historicamente, conquistado espaço 

de ampla ação no tema das migrações, uma vez que foca na proteção dos direitos dos 
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trabalhadores, inclusive daquele migrante. O CNIG, vinculado ao MTE, é um órgão 

deliberativo que cria normas e estabelece resoluções, a partir de um diálogo com a 

sociedade, sobre o tema. O conselho, além de criar canais migratórios, foi desenhando 

uma política migratória para o Brasil que não está explícita. Em 2010, propôs uma 

Política Nacional de Imigração e Proteção ao Trabalhador Migrante, que ainda não foi 

aprovado. Este documento reflete a visão de que a migração deve ser vista como direito 

em si, o que impossibilita que as pessoas sejam presas por migrar irregularmente, uma 

vez que ninguém pode ser preso por exercer um direito.  

O caso da imigração haitiana para o Brasil é um exemplo, pois a maioria dos 

países levantaria medidas de controle, expulsão e deportação, porém, o Brasil criou um 

visto para esses imigrantes que permitiu que uma grande parte desses pudesse transitar 

pelo país normalmente, apesar de a nossa capacidade de emissão de vistos não ser 

suficiente e de existirem estruturas estabelecidas que alimentam a imigração irregular.  

A lei 1980 é uma lei defasada, herança da ditadura, e que precisa ser mudada. 

Apesar de já termos avançado no que se refere à cobertura direitos humanos, inclusive 

com o estabelecimento da Comissão da Verdade, temos ainda uma dívida histórica que 

é a lei de imigrações, sendo esta uma das poucas leis que sobreviveram à transição da 

democracia. É uma lei discriminatória, que viola o direito das pessoas. Essa defasagem 

da legislação brasileira obriga muitos haitianos a pedirem refúgio como estratégia de 

documentação.  

Para mudar a lei de imigração faz-se necessário reforçar a cooperação e 

estabelecer a coordenação e integração entre os órgãos que atuam com o tema. A 

integração dos imigrantes só vai ocorrer de fato quando eles tiverem o mesmo 

tratamento que os brasileiros. É preciso cortar a discriminação em sua origem para 

conseguirmos uma realidade justa e igualitária e para que não aconteça aqui a mesma 

realidade de países europeus. 

Por fim, ressalta a parceria do CNIg-MTE com a UnB, com a criação do 

Observatório das Migrações internacionais, o qual pretende fazer uma compilação dos 

dados, que hoje estão dispersos, sobre migrações e possibilitar uma análise mais 

acurada deste fenômeno no Brasil.  
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 Política migratória de Retorno - Duval Magalhães Fernandes
7
  

 

O retorno é um tema que só começa a fazer parte das pesquisas em 2008, antes o 

foco estava voltado aos emigrantes brasileiros no exterior, estimados em 4,5 milhões 

pelo Itamaraty. Nesse sentido, a reflexão sobre este tema não contemplava idas e vindas, 

partindo do princípio de que o retorno seria um movimento definitivo. Entretanto, 

houve um ponto de inflexão, em 2008, por conta da crise.  

É preciso lembrar que o imigrante retorna para um espaço físico, mas ele não 

tem a mesma estrutura social, amigos, família e sociedade de antes da imigração. Tudo 

mudou. Mesmo que a migração não rompa os laços com o país de origem, para aquele 

imigrante indocumentado, as visitas ao Brasil não era viável. Assim, a decisão de 

migrar não é irreversível. Pode vir e voltar e pode ficar mais do que o planejamento 

inicial. Tem um momento de saída, o de permanência e o talvez da volta. 

A crise afetou EUA, Japão, Portugal e Espanha e atingiu o mercado secundário, 

que é o que emprega mais os imigrantes, reduzindo oportunidades de emprego e rendas 

e tornando o custo benefício do emigrado negativo. Outro agravante foi a ampliação da 

fiscalização, que torna o caminho de ida mais difícil. Além disso, houve a 

desvalorização do dólar, que afetou a lógica das remessas. Tudo isso eleva os riscos e os 

custos emocional e financeiro.  

Difícil medir o número de retornados, entretanto, o Censo revela que houve um 

aumento da participação dos retornados no total dos imigrantes e, segundo os dados do 

Itamaraty, entre 2011 e 2012, houve uma redução de quase 50.000 brasileiros no 

exterior. Outro fenômeno que acontece em paralelo é a importação da crise para as 

cidades de origem (diminuição das remessas, perda de valor dos ativos na região, 

aumento do desemprego, crises emocionais, sentimento de derrota de quem retorna).  

Sobre as políticas de apoio ao retorno, Duval destaca que: 1) no Japão há um 

auxílio para o retorno, porém o migrante não poderá e voltar ao país por um período de 

tempo; 2) em Portugal há o Programa de Retorno Voluntário financiando pela EU/OIM, 

onde se perde o direito de retornar e concede um auxílio financeiro para o 

empreendedorismo. Cerca de 80% dos beneficiários são brasileiros; 3) no Brasil há o 
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Portal do Retorno, o Guia do Retorno, porém não há políticas públicas explícitas para 

atender os migrantes retornados.  

Em suma, nas políticas migratórias falta a percepção de que o retorno é uma 

nova migração para um local ainda mais desconhecido. A invisibilidade do retornado 

dificulta o equacionamento de políticas e a falta de informação torna a sua situação 

ainda mais vulnerável.  

 

 

 Políticas migratórias e famílias migrantes – Claudia Pedone
8
   

 

Ao apresentar dados de suas pesquisas com famílias latinoamericanas 

(equatorianas, colombianas, brasileiras e dominicanas) na Espanha, Claudia Pedone 

argumenta que as políticas trabalham com concepções hegemônicas e estereotipadas 

sobre as famílias, o que impacta na integração econômica e política. Na prática, as 

políticas, neutras na teoria, agem estratificando direitos. Essa marginalização histórica 

da migração familiar vem da visão economicista predominante, na qual se restringe e 

onera o mercado laboral.  

Com a feminização dos fluxos migratórios, chama atenção o caráter moralizador 

que recai sobre a mulher migrante, sendo esta responsável por construir uma ponte entre 

a origem e o destino e de ser a integradora da família. Além disso, apresenta a 

responsabilidade da mulher em fornecer estabilidade emocional para os filhos e seu 

papel na integração. Além disso, a mulher é a responsável pelo sustento econômico da 

família.  

A reagrupação familiar leva em consideração o modelo mononuclear, mas, no 

entanto, falamos de famílias extensas, em muitas das quais não há homens. As barreiras 

para o reagrupamento para ascendentes e filhos maiores de 18 anos são impactantes nas 

famílias, uma vez que só permite reagrupar ascendentes dependentes. Isso faz com que 

muitas mulheres decidam que seus filhos sejam criados nos países de origem, 

especialmente com a crise.  

                                                           
8
 Doutora em Geografia Humana pela Universidad Autónoma de Barcelona. Investiga as migrações 

internacionais latino-americanas desde uma perspectiva transnacional, com atenção aos tema de cadeias e 

redes migratórias; relações de gênero e geracionais; famílias transnacionais; contextos educativos nos 

países de origem e destino; migração qualificada; e a incidência das políticas migratórias nas estratégias 

das famílias migrantes. Foi pesquisadora e Diretora da Área de Migração do CIIMU (Institut de l’Infància 

i Món Urbà de Barcelona) de 2007 a 2013. Atualmente é Pesquisadora da Escola de Relações 

Internacionais "José Peralta" do Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), pelo Projeto Prometeo da 

SENESCYT. 



21 
 

 Além disso, é comum perceber uma série de estereótipos sobre a mulher na 

migração familiar: a mãe que abandona e que arruína as famílias. Tudo isso revela uma 

visão moralista sobre migração familiar. As mulheres são responsáveis pelo bem estar 

familiar, com a ausência de referência e de como mudaram as masculinidades e a 

paternidade, é dela a responsabilidade sobre a família e pelo desempenho escolar das 

crianças. No contexto familiar transnacional não se reconhece as novas formas 

familiares e as reconstruções das relações de gênero e geracionais.  

Com a crise de 2008, as estratégias mais restritivas de reunião familiar fazem 

interface com o tema do retorno. As mulheres migrantes estão resistindo para gerar 

recursos econômicos no para aí sim retornarem ao país de origem.  

Temos muitos desafios na AL para não repetir os erros da Europa. Temos que 

construir lentes particulares para pensar o retorno, enquanto processos. Estamos 

invisibilizando o retorno dos filhos e dos jovens. É preciso considerar as crianças e 

jovens como sujeitos de direito. Tudo isso são problemáticas a serem consideradas na 

construção de uma política migratória.   

 

 

 Denise Fagundes Jardim
9
 (debatedora) 

 

A debatedora levanta as seguintes questões: como o CNIg tem incluído a 

questão dos refugiados e apátridas em seu trabalho? Como os desenhos estatais estão 

sendo discutidos para a política migratória a fim de que o CNIg não tenha que funcionar 

como UTI? O recorte do CNIg abarca o trabalho formal, o que leva a uma classificação 

dos imigrantes como de primeira ou segunda classe, uma vez que deixa de fora 

trabalhos que levam à criminalização, como trabalhos informais. Como trabalhar a 

questão de regulamentação do trabalho formal com sentido de eliminar áreas de sombra 

e exclusão? 

Sobre o tópico do retorno, Denise lembrou a situação dos filhos dos exilados no 

país, que toca em uma questão geracional, a qual não está presente nos mapas que 

construímos para refletir a complexidade deste tema. Salientou a necessidade de romper 

com os discursos genéricos que se colocam quando se estuda a migração de 
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latinoamericanos para a Espanha. Colocou o tema da relação entre o entendimento 

acerca do retorno e as políticas públicas de apoio. 

 

 

 Perguntas e debates  

 

As intervenções do público foram marcadas por questões específicas sobre a 

política migratória brasileira e por depoimentos relatando as experiências de retorno. 

Para Paulo Sérgio, o Brasil está perdendo tempo em relação à questão 

migratória. A discussão acerca de um PL que substitua a legislação vigente vem desde 

2009 e ao longo desse caminho muitas oportunidades de fazer modificações foram 

perdidas. Atualmente há a proposta de um novo PL elaborado pelo MJ. Quanto à 

atuação do CNIg, sabe-se que não é a melhor prática para todos os imigrantes, 

especialmente os indocumentados, porém apenas uma nova lei migratória pode superar 

essas questões. O mundo do trabalho tem várias modalidades e formas para acessar a 

documentação e de inserção no mundo do trabalho, as quais precisam estar na legislação 

brasileira. A OIT define claramente que os trabalhadores migrantes são mais 

vulneráveis do que os nacionais (não falam o idioma, não conhecem os costumes e a 

cultura, não possuem redes de contatos), por isso é tão importante e urgente ratificar 

esta convenção.  

Por fim, acrescenta que a política mais importante é a de ter locais de 

atendimento e centros de apoio em locais de maior presença de imigrantes, uma vez que 

o déficit de informação pode levar à exploração.  

Duval Fernandes Magalhães agradece aos depoimentos e partilha da experiência 

de retorno feita por alguns participantes, pois elucidam as realidades pesquisadas. Neste 

sentido, enumera algumas dificuldades práticas enfrentadas pelo migrante retornado: a 

sensação de perda do trabalho e de tudo; a dificuldade de adaptação na escola; a 

necessidade de se mostrar bem sucedido ao voltar; as taxas cobradas para fazer a 

documentação dos filhos nascidos no exterior; a não adaptação.  

Ressalta ainda que nas discussões sobre políticas migratórias, e também na da 

COMIGRAR, não observamos que o retorno seja tratado como uma forma de migração. 

Trata-se de uma invisibilidade do retornado, o qual fica desamparado em seu próprio 

país.   
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Claudia Pedone afirma que a migração não é a causa principal da ruptura 

familiar e que, muitas vezes, os atores se envolvem nas migrações por causa de rupturas 

prévias. Além disso, alerta para as assimetrias de gênero presentes na família e também 

para sua heterogeneidade. Na migração se perde muito dos capitais simbólicos e a 

maneira de reconstruir esse capital simbólico é muito diferente entre os homens e as 

mulheres. Por fim, sobre o retorno, afirma que este não existe e que deve ser pensado 

em termos de circuitos de circularidade.  

Por fim, Denise Fagundes Jardim argumenta no sentido de que quando as 

pessoas recuperam as histórias, isso dá visibilidade para as trajetórias dos migrantes, o 

que nos permite perceber narrativas migratórias diversificadas, as quais ficam 

invisibilizadas pelos grandes conceitos e grandes teorias.  

 

 

Apresentação de Pôsteres 

 

Na programação do seminário internacional destinou-se um espaço para a 

exposição de pôsteres, com apresentação oral, de pesquisas recentes no campo das 

migrações e das políticas migratórias por alunos/as de pós-graduação. Foram eles: 

 Aline Maria Thomé Arruda 

Título: Brasil e Canadá: uma breve comparação sócio histórica das políticas 

migratórias entre os séculos XIX e XXI.  

 Alena Profit Pachioni  

Título: Migração, relações familiares e masculinidades- uma análise 

interseccional das narrativas autobiográficas de homens migrantes paraguaios 

em Brasília (DF). 

 Carolina de Abreu Batista Claro e Sady Sidney Fauth Júnior 

Título: O Processo Participativo na Elaboração e na Consolidação da Política 

Migratória Brasileira. 
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Conferência Política migratória no contexto internacional 

Lelio Marmora
10

 

 

A conferência de encerramento abordou o tema da governabilidade das 

migrações internacionais. Inicialmente, Lelio Mármora distinguiu os conceitos de 

política e governabilidade. A primeira refere-se aos objetivos e se insere no eixo da 

legitimidade, enquanto a segunda refere-se ao como se faz, em que contextos e com 

quais ferramentas, situando-se no campo da eficácia. Neste sentido, os elementos 

presentes no processo de construção de uma política são: informação, normativa 

adequada e gestão migratória, a qual se encontra enquadrada em uma certa concepção. 

O tema da migração está cobrando maior relevância sobre as políticas que serão 

aplicadas. É importante ter informações, pois estas, especialmente os registros 

migratórios, são fundamentais para desenhar e desenvolver as políticas de migrações.  

A inadequação das normas à realidade migratória é permanente em todos os 

países e é algo importante para delinear as políticas. A desarticulação institucional 

também é um problema. Essas são questões fundamentais de governabilidade. As zonas 

fronteiriças têm realidades migratórias específicas e as políticas são desenvolvidas nos 

grandes centros que não têm ideia do que se passa nesses lugares.  

Mármora apresenta perspectivas e paradigmas sobre governabilidade migratória: 

“os negócios migratórios”, que se apresentam na quantidade de pessoas em situação de 

indocumentação e nas leis antimigratórias, o unilateralismo e o multilateralismo, os 

quais apresentam distintos níveis de governabilidade.  

Além disso, o conferencista expõe três tipos ideais de governabilidade: 1) a 

securitização: nas políticas migratórias, onde as migrações são pobreza de seguridade 

cultural, social e laboral. Nesta perspectiva, encontram-se as normas, as práticas e as 

políticas das ditaduras militares, as quais se inserem dentro do princípio da doutrina de 
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segurança nacional, como, por exemplo, a lei migratória brasileira. Relata o caso da 

Argentina, onde, depois de 20 anos, a lei da ditadura de migrações foi modificada; 2) a 

perspectiva economicista dos benefícios compartilhados: o fenômeno migratório 

apresenta custos e benefícios entre os locais de origem e de destino, é uma linha política 

presente nas Filipinas, por exemplo; 3) a perspectiva do Desenvolvimento humano das 

migrações: centra-se na ética e no desenvolvimento da pessoa humana.  

Dito isso, temos que a perspectiva da securitização implica que as migrações são 

um custo insustentável para o país receptor, e coloca o migrante como um parasita 

(como nos Estados Unidos) ou como selvagem ou bárbaro (na Europa), destacando o 

temor do tipo religioso e cultural. Já na dos benefícios compartilhados, tenta-se ver as 

migrações como vantajosas para os países de origem e destino.  

Sobre a questão de migração e desenvolvimento, a visão da segurança pretende 

evitar que se leve o subdesenvolvimento para os países de destino. Entende que a 

origem das migrações é a pobreza e vê possibilidade de desenvolvimento.  

A migração é segura quando acontece de forma regular, o problema é como 

chegar a isso. Pode-se afirmar que há uma criminalização das migrações a partir de 

modelos que confundem intencionalmente o crime com pessoas de certa origem 

migratória. O migrante não comete delito por ser irregular, isso é uma transgressão 

administrativa.  

Sobre a integração dos migrantes, a perspectiva dos benefícios compartilhados 

traz a ideia de multiculturalismo (igualdade de direitos civis e políticos), o que permite a 

tolerância do outro. O conceito da mestiçagem cultural entende a cultura como 

identidade, como algo que vai se construindo permanentemente. São variados os 

espaços políticos de cada uma dessas perspectivas: unilaterais, acordos bilaterais e 

políticas multilaterais.  

Um dos efeitos desse modelo de securitização é a massa de migrantes irregulares 

(mais de 30 milhões de pessoas no mundo, 10 milhões nos EUA, 6 milhões na Rússia e 

4 milhões na Europa). O Negócio Migratório hoje é um negócio eleitoral. Além disso, 

uma maior restrição leva a uma maior corrupção, onde o migrante é um cúmplice 

silencioso que não vai delatar quem lhe cobrou. Uma maior restrição leva à sofisticação 

e ao aumento do delito. Fazem parte desse negócio a construção de muros (há mais de 

18 mil km2 de muros em todo o mundo, impedindo que a gente passe), e as valas, as 

deportações massivas, os centros de detenção, as plataformas tecnológicas e as novas 

formas de documentação, sendo também fonte de lucro para empresas privadas.  
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Por fim, recomenda para a governabilidade migratória: 1) abandonar as políticas 

migratórias unilaterais, uma vez que aí há o reconhecimento das causas estruturais da 

migração e a tecnologia é vista utilizada como ferramenta de promoção da segurança 

nacional; 2) nas políticas bilaterais: eliminar os muros de contenção e a deportação 

massiva, promover programas de retorno de fato voluntários, de migrações temporais, 

de regularização e de livre trânsito fronteiriço; 3) nos acordos sub-regionais: incluir a 

variável migração nos consensos sub-regionais como, por exemplo, o Acordo de 

Residência do MERCOSUL; passar da livre circulação para a livre residência; e 

reconhecer todos os direitos humanos das pessoas migrantes, incorporando também a 

sociedade civil; 4) nos consensos governamentais institucionalizados: denunciar nos 

foros internacionais toda a hipocrisia diplomática; 5) Ratificar a Convenção sobre 

Trabalhadores Migrantes e suas Famílias da OIT e democratizar os fóruns 

internacionais.  

 

 

 Perguntas e Debates 

 

Em resposta às questões, no que se refere às políticas restritivas e sobre a 

violação de direitos humanos em centros de detenção, Mármora afirma que não há 

controle desses centros uma vez que são negócios privados. Esse esquema securitista foi 

implementado de forma mais incisiva depois da crise de 11/09 (imposição de fantasma 

de terrorismo) e se intensificou com a crise de 2008.  

O problema da soberania, com respeito à globalização, é que perde sua atenção 

ao tentar controlar o que não pode ser controlado, que é evitar os migrantes irregulares. 

Esta globalização é assimétrica em termos de soberania. Há países que perderam sua 

soberania, países com soberania médias e outros que têm soberania para passar por cima 

de cortes e das próprias Nações Unidas. O problema não é a impotência, mas sim que 

trata de um controle impossível.  

Nenhum desses modelos apresentados é puro. A securitização utiliza 

multilateralismo e o princípio do desenvolvimento humano pode ser pleiteado por um 

país em partes securitista. Não é fácil passar de um modelo para o outro.  
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A Ir. Terezinha Santin, em nome dos organizadores do seminário internacional 

Política Migratória e o Paradoxo da globalização, declara encerrado os trabalhos e 

agradece a participação de todos os palestrantes, conferencistas e também do público 
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4. RESULTADOS 

 

O evento propiciou a disseminação de conhecimentos sobre o tema de políticas 

migratórias, criando um espaço para debates e para construção de agendas de pesquisas 

que, no futuro, permitirão desenvolver políticas públicas que atendam também à 

realidade migratória do DF. 

Participaram do seminário, em média, 154 pessoas, entre professores, 

pesquisadores, alunos de graduação e pós-graduação, agentes sociais e de pastoral e 

pessoas interessadas na temática. 

Em decorrência do seminário é possível destacar a visibilidade que foi dada ao 

tema das migrações e ao Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento, Sociedade 

e Cooperação Internacional (PPG-DSCI) do Centro de Estudos Avançados 

Multidisciplinares da Universidade de Brasília e também ao Centro Scalabriniano de 

Estudos migratórios (CSEM). Isso consiste em um incentivo para que mais pessoas 

estudem, pesquisem e se interessem pelo fenômeno migratório. Além disso, destaca-se a 

importante parceria entre a universidade, a sociedade civil e entidades governamentais 

que atuam no campo das migrações em Brasília.  

Destaca-se ainda, como fruto do seminário, a mobilização de um grupo de 

estudantes para realizar uma pesquisa sobre migrantes internacionais na área 

metropolitana de Brasília, coordenada pelo CSEM com a colaboração de pesquisadores 

do IPEA e da Universidade de Brasília.  

Por fim, como memória e continuidade do evento, está prevista a publicação de 

uma coletânea de artigos sobre o tema de Políticas Migratórias, na qual estarão 

presentes as reflexões dos palestrantes que atuaram no seminário internacional. 
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5. ANEXOS  

 

 

Cartaz do seminário internacional: Política Migratória e o paradoxo da globalização 

 

 

Público presente 
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Mesa de abertura: Prof. Dra. Ana Maria Nogales Vasconcelos - Coordenadora do PPG-DSCI/CEAM; 

Vice Diretor do ICS; Ir. Terezinha Santin - Diretora do CSEM; Prof. Dr. Eiti Sato - Diretor do IREL; e 

João Guilherme Granja - Diretor do DEST/MJ (da esquerda para direita) 

 

 

 

Conferência: Política Migratória e o Paradoxo da Globalização com Jorge Martínez Pizarro (CEPAL) 
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Mesa-redonda: Política migratória brasileira em tempos de globalização: João Guilherme Granja 

(DEST/MJ); Miguel Ahumada (SPM/SP); Prof. Dr. Hélion Póvoa Neto (UFRJ); Prof. Dr. José Walter 

Nunes (PPG-DSCI/CEAM-UnB). 

 

 

Mesa-redonda: Políticas migratórias e a questão da integração: Profa. Dra. Claudia Pedone (IAEN), 

Paulo Sérgio de Almeida (CNIg/MTE), Prof. Dr. Leonardo Cavalcanti (CEPPAC/UnB); Profa. Dra. 

Denise Fagundes Jardim (UFRGS) e Prof. Dr. Duval Fernandes Magalhães (PUCMINAS) 

 



32 
 

 

Apresentação de pôsteres – Alena Profit, Aline Thomé Arruda, Carolina Claro e Sady Fauth Jr. 

 

 

Conferência: Política Migratória internacional com Lelio Marmora (Universidad de Buenos Aires) 

 

 

 

 


