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S
ob o calor escaldante, de 
quase trinta graus, centenas 
de imigrantes saíram em 

passeata pelas ruas de São Paulo, 

em busca de reconhecimento social 
e inclusão na cidadania, mediante 
acesso aos direitos políticos. Aqui 
vivemos, aqui votamos! Esse foi 
o lema da Marcha, que contou 
com a presença de imigrantes de 
nove nacionalidades (bolivianos, 
peruanos, paraguaios, chilenos, 
haitianos, colombianos, italianos, 
senegaleses e moçambicanos). 
Os imigrantes saíram às ruas para 
reivindicar o direto de votar e de 
serem eleitos. No Brasil, esse direito 

não é reconhecido em nenhuma 
das três esferas políticas (União, 
Estados e Municípios). A Marcha 
aconteceu no dia 4 de novembro, 
antecipando a celebração do 
Dia Mundial dos Imigrantes, 18 
de dezembro, XXI aniversário 
da Convenção da ONU sobre os 
Direitos de Todos os Trabalhadores 
Migrantes e de suas Famílias. A 
data associa-se, também, ao Dia 
da Ação Global Contra o Racismo 
e Xenofobia, pelos Direitos dos 
Migrantes e Refugiados.

Aqui vivemos, aqui votamos!
Marcha dos imigrantes pelo direito ao voto

Embora, nos últimos 
anos, tenha havido, no Brasil, 
alguns avanços em termos 

de políticas migratórias, 
entre esses os Acordos 
do Mercosul sobre Livre 
Trânsito e Residência para os 
Nacionais dos Estados Partes 
e Associados (2009), e a 
Anistia,  também concedida em 
2009,  os  critérios de inclusão 
nos direitos de cidadania são 
demarcados pela existência de 
fortes barreiras, que obstruem 

ou dificultam o acesso dos 
imigrantes. O Brasil até hoje 
não é signatário da Convenção 
da ONU Sobre o Direito de 
Todos os Trabalhadores 
Migrantes e de suas Famílias, 
promulgada em 1990. 

A Marcha dos Imigrantes vem-
se consolidando como espaço de 
denúncia do trabalho escravo, da 
xenofobia, da discriminação, e de 
construção da cidadania universal, 
entendida como supremacia da 
dignidade humana e afirmação da 
liberdade democrática e do direito 
de participação. A construção 
da cidadania universal requer 

Para a CUT, a organização e a defesa dos direitos dos traba-

lhadores/as migrantes são prioridades e por isso seguiremos 

na luta para garantir melhores condições de vida e de trabalho 

para todos independente de sua origem.  

Nosso compromisso é a luta da classe trabalhadora, tan-

to a de brasileiros/as que vivem fora como a dos/as migrantes 

que vivem no Brasil.

A CUT estará marchando junto com os/as imigrantes no dia 

4 de dezembro por trabalho decente e pelo direito ao voto.

Nenhum direito a menos para os/as imigrantes: voto já!

especial atenção aos mecanismos 
de representação e participação 
política. É no âmbito político que 
as fronteiras do nós (os que são 
iguais, cidadãos) e do outro (os que 
são estrangeiros ou não cidadãos) 
são definidas. O direito de votar, 
reivindicado pelos imigrantes 
residentes, é um passo importante 
nessa construção.

Durante as reuniões prepara-
tórias, que reuniram diversas en-
tidades que atuam no campo das 
migrações, representantes de as-
sociações de imigrantes se per-
guntavam por que, após conseguir 
regularizar a documentação para 
trabalhar, a maioria dos beneficia-
dos não aparece mais. Mas os que 
participaram da Marcha ousaram 
sair do anonimato para reivindicar, 
no espaço público, a inclusão nos 
direitos de cidadania. 

Tão rígidas quanto as fronteiras 

externas, na qual os Estados 
definem quem pode ou não entrar 
em seu território, ou seja, os 
muros, sensores e câmeras que 
dividem e vigiam o mundo rico 
contra a presença dos pobres, são 
as fronteiras internas, que barram, 

aqui e lá fora, o reconhecimento 
social dos imigrantes e a inclusão 
política nos direitos de cidadania. 

Parabéns jovens, crianças, 
mulheres, todos e todas, imigrantes 
e brasileiros, pela coragem de 
participar democraticamente e de 
empunhar, com firmeza, a bandeira 
da cidadania universal. A Marcha 
dos Imigrantes foi, ela mesma, 

uma expressão viva de cidadania. 
Os que se mobilizam são os que 
movem a história!

Nelson Bison

Serviço Pastoral dos Migrantes (SPM)
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