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A sociedade hoje, interpreta o refugiado como 

uma exceção. Algo bem distante de sua 

realidade aparentemente ordenada e segura. 

São vistos apenas como produtos isolados de 

guerras civis, conflitos tribais, perseguições 

políticas e religiosas, e não como 

consequências de um contexto mais amplo e 

complexo no qual também está inserida.  

(SILVA, 2016, p. 12) 
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RESUMO 
 
 
O debate acerca das guerras no Oriente Médio e da situação dos refugiados pelo 
mundo tem sido ampliado na última década. As solicitações de refúgio em diversos 
países têm crescido muito e o Brasil é um dos países que recebe cada vez mais 
refugiados. Mas quem são essas pessoas? De onde vêm? O que tem sido oferecido 
a elas quando chegam ao nosso país? A legislação brasileira entende por refugiado 
todo indivíduo que sofre ou teme sofrer perseguição em seu país por razão de sua 
religião, raça, nacionalidade ou opinião política e por isso não pode ou não deseja 
voltar para seu país de origem. As pessoas que vivem com o status de refugiado hoje 
já sofreram violação de seus direitos e, embora se garanta o direito ao refúgio em 
outros países para sua proteção, frequentemente esses indivíduos são revitimizados. 
Eles são alvo de xenofobia, do descaso e despreparo do poder público e continuam 
tendo seus direitos violados no local que lhes deveria garantir proteção. Nesse 
sentido, buscou-se analisar nesta pesquisa o processo de inserção dos refugiados no 
Brasil, considerando o aumento do número de pessoas que têm se refugiado no país. 
O objetivo da análise é apreender essa realidade a partir da intensificação dos fluxos 
migratórios internacionais, considerando suas determinações econômicas, políticas e 
sociais, das políticas públicas brasileiras destinadas aos refugiados e dos desafios 
que esta realidade apresenta para o Serviço Social. O mapeamento da distribuição de 
refugiados no estado do Rio de Janeiro e a caracterização do processo de inserção 
destes indivíduos na sociedade brasileira não puderam ser feitos como foi pretendido, 
ficando evidente neste processo de pesquisa o protagonismo das instituições do 
terceiro setor no acolhimento de refugiados no Brasil, a ausência de uma política 
pública nacional de atendimento a esta população e a dificuldade de acesso dos 
refugiados às políticas públicas existentes. 
 
 
Palavras-chave: refúgio, Serviço Social, políticas públicas, terceiro setor. 
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ABSTRACT 
 
 

The debate about the wars in the Middle East and the refugees’ situation around the 
world has been increased in the last decade. Requests for refuge in several countries 
have grown enormously and Brazil is one of the countries that receives more and more 
refugees. But who are these people? Where do they come from? What has been 
offered to them when they come to our country? A refugee according to the Brazilian 
legislation refers to any person who suffers or fear suffering persecution in your own 
country based on religion, race, nationality or political opinion, so that, this person 
cannot or do not want to go back to his homeland. People who live as refugees today 
have already suffered violations in their rights and, although other countries 
guarantees the right to refuge for their protection, frequently these individuals are 
victimize again. They are the target of xenophobia, of neglect and unpreparedness of 
public power and still have their rights violated in the same place that supposed to 
ensure their protection. In this sense, we have tried to analyze the Brazilian refugee 
integration process, considering the increased number of people who became refuge 
in the country. This analysis aimed to capture the reality from the intensification of 
international migratory flows, considering its economic, political and social 
determinations, from the Brazilian public policies intended to refugees and from the 
challenges this reality presents to Social services. The refugees distribution map from 
the State of Rio de Janeiro and the characterization of the integration process of these 
individuals in Brazilian society could not be done as it was intended, making clear in 
this research process the role of the institutions from the third sector in the reception 
of refugees in Brazil, the absence of a national public policy for that population and the 
refugees difficulty to access the existing public policies. 
 
Key-words: refuge, Social Work, public policies, third sector. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

 Este trabalho de conclusão de curso tem por objetivo a análise do processo de 

inserção de refugiados no Brasil, considerando a intensificação dos fluxos migratórios 

internacionais, as políticas públicas brasileiras voltadas aos refugiados e os desafios 

que essa conjuntura representa para o exercício profissional dos assistentes sociais. 

Neste sentido, buscamos levantar informações sobre os fluxos migratórios 

internacionais, os índices de refugiados acolhidos no Brasil e as políticas públicas 

destinadas a essa população. Também nos propusemos a problematizar como o 

assistente social pode contribuir para um acolhimento humanizado, não xenofóbico, 

dos refugiados no Brasil, ancorado no Projeto Ético Político, no Código de Ética 

profissional e na perspectiva dos Direitos Humanos. Além disso, buscamos 

caracterizar a presença de refugiados no estado do Rio de Janeiro, especialmente na 

região da Baixada Litorânea, e como é a inserção deles nestes municípios. 

 O interesse neste objeto de pesquisa surgiu da quase diária veiculação 

midiática sobre a luta daqueles que têm sofrido com a crise humanitária internacional 

e buscam refúgio em outros países para sua proteção. O assunto que, embora muito 

sério, parece ainda distante da nossa realidade tem se aproximado cada vez mais de 

nós. Não só daqueles que vivem nas grandes cidades, mas até em localidades do 

interior já é possível observar a presença de imigrantes e refugiados.  

 Em face desta realidade, consideramos pertinente uma pesquisa sobre os 

fatores que têm levado tantas pessoas a se deslocarem de seus países, não só em 

busca de melhores condições de vida, mas em busca de sobrevivência. Do mesmo 

modo, parece-nos pertinente compreender como o Brasil aparece neste cenário 

internacional, quais são suas legislações e políticas públicas destinadas a atender 

essas pessoas que chegam ao nosso país. 

 Em tempos de medo, de guerras e de crise econômica torna-se imperioso 

ampliar o debate sobre a questão dos refugiados no Brasil. Na medida em que o 

discurso do ódio, da exclusão e do preconceito têm ganhado espaço na realidade 

social, é de extrema relevância abordar a inserção dessa população no contexto 

nacional não como uma ameaça, mas como trabalhadores, cidadãos e sujeitos 

dotados dos mesmos direitos que nós. Enquanto o capital se internacionaliza e não 

tem fronteiras os trabalhadores têm sua mobilidade reduzida. Justamente por serem 
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trabalhadores eles são vistos como ameaça, como uma potencial mão de obra barata 

e como concorrentes para os trabalhadores nacionais. 

 Em contrapartida, considerando o avanço neoliberal, a retirada de direitos dos 

trabalhadores e o retrocesso no âmbito das políticas públicas, torna-se imperioso 

investigar como podemos atender às necessidades dos refugiados que chegam ao 

país. A conjuntura e a dinamicidade do exercício profissional sempre requisitaram 

novos conhecimentos e habilidades dos assistentes sociais, e agora não é diferente. 

Tendo o Código de Ética e o Projeto Ético-Político profissional como parâmetros, é 

necessário que os assistentes sociais se apropriem da discussão que envolve a 

presença dos refugiados no nosso país, objetivando a garantia de acesso aos direitos 

e o combate à xenofobia.  

 No esforço de alcançar os objetivos propostos estruturamos este trabalho em 

quatro partes. No primeiro capítulo discutimos o conceito de mobilidade humana, 

buscando compreender como os rebatimentos da crise do capital, da globalização e 

do contexto de intervenções militares e conflitos armados têm influenciado os fluxos 

migratórios internacionais. Além disso, foram ponderados outros fatores que 

condicionam, na atualidade, o deslocamento forçado de refugiados. Ao fim do capítulo 

coube ainda trazer alguns dados sobre o refúgio no mundo, bem como a relação entre 

migração, refúgio e questão social. 

 No segundo capítulo abordamos as principais legislações internacionais que 

versam sobre o surgimento do termo “refugiado”, a caracterização deste grupo de 

pessoas e a proteção aos indivíduos em situação de refúgio. Buscamos tratar do 

processo de construção, em âmbito internacional, de uma política de proteção a 

refugiados e também da atuação das principais organizações envolvidas no 

atendimento a esses indivíduos. 

 No capítulo três, nosso interesse é o de caracterizar as particularidades da 

construção do processo de refúgio no Brasil, levando em conta as legislações 

pertinentes, os trâmites do processo de reconhecimento de refúgio via elegibilidade 

ou reassentamento, a atuação dos atores governamentais e do terceiro setor, bem 

como uma caracterização do perfil dos refugiados reconhecidos no Brasil. Ainda neste 

capítulo abordamos a temática da xenofobia fazendo relação com os princípios do 

Código de Ética profissional. 

 O último capítulo traz as conclusões deste trabalho, espaço em que são 

ponderados os resultados da pesquisa, o que pôde ser alcançado ou não e as 
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principais análises que puderam ser feitas durante a elaboração deste trabalho de 

conclusão de curso. Acreditamos que esta pesquisa pode contribuir para a ampliação 

e qualificação do debate sobre os refugiados no Brasil, oferecendo elementos para 

qualificar o debate profissional.    
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1. O REFÚGIO NO CONTEXTO DOS FLUXOS MIGRATÓRIOS INTERNACIONAIS 

 

1.1. Apontamentos sobre a mobilidade humana 

 

 O acolhimento de refugiados no Brasil em número crescente é um fenômeno 

que está associado à intensificação dos fluxos migratórios internacionais.  Estes 

fatores, embora relacionados, não podem ser tomados como dados isolados da 

realidade. Estima-se que até meados do ano de 2013 cerca de 232 milhões de 

pessoas se deslocaram de seus locais de origem para outras localidades do globo 

(LIMA et al, 2017, p. 19). Em 2015, o Brasil abrigava em seu território quase 2 milhões 

de indivíduos reconhecidos como imigrantes (LIMA et al, 2017, p. 30). 

 Quando tratamos de fluxos migratórios internacionais é preciso considerar 

algumas particularidades que envolvem este processo. O fenômeno da mobilidade 

humana compreende a migração e o refúgio, já que ambos dizem respeito aos 

deslocamentos populacionais. Por isso, a fim de delimitar com mais precisão nosso 

objeto de estudo discutiremos de forma mais detida as particularidades desses 

fenômenos. 

 A migração, uma das expressões do deslocamento populacional, envolve 

processos individuais ou grupais, que pode ocorrer dentro das fronteiras do território 

nacional ou não. Portanto, a migração pode ser um movimento de deslocados 

internos, emigrantes ou imigrantes, “[...] abrangendo qualquer movimento da 

população, seja qual for sua extensão, sua composição e suas causas, incluindo-se a 

(...) reunificação familiar e asilo, dentre outras finalidades” (LIMA et al, 2017, p. 19). 

 No caso dos deslocados internos os motivos que provocam a migração são 

diversos, podendo ser de ordem política, econômica ou ambiental. De acordo com o 

Alto Comissariado das Nações Unidas para os refugiados (ACNUR), 

 
 

Deslocados internos são frequentemente confundidos com refugiados. Ao 
contrário destes, os deslocados internos não cruzaram uma fronteira 
internacional para encontrar abrigo, mas permaneceram em seus países. 
Mesmo tendo fugido por razões similares às dos refugiados (perseguições, 
conflito armado, violência generalizada, violação dos direitos humanos), os 
deslocados internos permanecem legalmente sob proteção de seu próprio 
governo – embora esse governo possa ser a causa de sua fuga. Como 
cidadãos, eles devem ser protegidos e têm seus direitos previstos nos 
tratados internacionais de Direitos Humanos e do Direito Humanitário 
(ACNUR, 2014, p. 8) (Grifo nosso). 
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 Já no que diz respeito aos migrantes que cruzam fronteiras nacionais, temos 

os emigrantes que são aqueles que deixam seus países e os imigrantes que são os 

que se inserem em países diferentes do seu na condição de estrangeiro (AMBROS, 

p. 3)1. Essa migração é motivada por fatores políticos, econômicos, sociais e 

ambientais, podendo ser uma situação temporária ou não para o grupo e/ou indivíduo 

que migra. De maneira geral os deslocados internos, os migrantes realizam um 

deslocamento “voluntário”, que não é resultado de coação direta e violação de direitos 

humanos. Porém, nem sempre esses deslocamentos são tão voluntários assim, e 

acabam por ocultar condições de vida totalmente inaceitáveis que excluem e 

expulsam os habitantes para outras localidades em busca de melhores condições de 

vida (BERNARDON, 2009, p. 38). 

 Aqui cabe situar o que é internacionalmente reconhecido como migração 

forçada. Segundo a Organização Internacional para as Migrações (IOM – International 

Organization for Migration) o deslocamento forçado é o 

 
 

movimento migratório onde existe um elemento de coerção, incluindo-se 
ameaças à vida e aos modos de vida, sejam decorrentes de causas naturais 
ou humanas (por exemplo, movimentação de refugiados e de pessoas 
deslocadas, assim como de pessoas deslocadas por desastres naturais ou 
ambientais; desastres químicos ou nucleares, fome ou por projetos de 
desenvolvimento (IOM, 20112 apud LIMA, 2017, p. 28). 
 
 

 A pesquisa recente do IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) que 

compila informações sobre o refúgio no Brasil entre os anos de 1998 e 2014 traz dados 

de que o deslocamento forçado tem crescido de forma exorbitante nos últimos anos, 

de modo que até o ano de 2014 já era possível somar um número de quase 60 milhões 

de pessoas em todo o mundo que se deslocaram forçadamente de seus territórios de 

origem. Esse número excede em cerca de 8 milhões o registro de deslocamento 

forçado do ano anterior, que era de 51,2 milhões de indivíduos. A pesquisa ressalta 

que ainda não havia sido registrado um crescimento tão grande como esse desde o 

Conflito dos Bálcãs (LIMA et al, 2017, p. 30). 

                                                 
1 Texto sem ano de publicação: AMBROS, Simone. et al. (Org.). Políticas Públicas para as Migrações 
Internacionais. Disponível em: 
<http://www.dhnet.org.br/dados/livros/dht/livro_migracoes_fantazzini.pdf>. Acesso em: 27 de outubro 
de 2017. 
2 IOM – INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION. Glossary on migration. International 
Migration Law Series. 2 ed. n. 25, 2011. 115p. 

http://www.dhnet.org.br/dados/livros/dht/livro_migracoes_fantazzini.pdf#_blank
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 No caso específico do refúgio, que constitui o objeto desta análise, este 

processo envolve indivíduos e grupos de pessoas que cruzam fronteiras nacionais em 

busca de proteção e garantia de direitos, uma vez que esta situação não está 

assegurada em seus países de origem (BERNARDON, 2009, p. 38-39). Entre os anos 

de 2010 e 2014 a quantidade de pessoas na condição de imigrantes forçados 

duplicou, e dos 59,5 milhões de deslocados forçados registrados em 2014 quase 20 

milhões de pessoas eram consideradas refugiadas. Deste universo, o Brasil registrou 

a marca de 8.530 indivíduos na condição de refugiados em território nacional no ano 

de 2015 (LIMA et al, 2017, p. 30-31). 

 Segundo Bernardon (2009, p. 15) “a situação da população refugiada pode ser 

considerada, uma das mais precárias condições humanas”. Quando essas pessoas 

se veem nessa situação migram de seus países para outro Estado que lhe garanta 

proteção sob o status internacional de refugiado (AMBROS, p. 3). 

 
 

Um refugiado é uma pessoa que está fora do seu país natal devido a 
fundados temores de perseguição relacionados a raça, religião, 
nacionalidade, grupo social ou opinião política. São pessoas comuns, que 
tiveram de deixar para trás seus bens, empregos, familiares e amigos para 
preservar sua liberdade, sua segurança e sua vida. Também são 
consideradas refugiadas pessoas obrigadas a deixar seu país devido a 
conflitos armados, violência generalizada e violação massiva dos direitos 
humanos (ACNUR, 2014, p. 4) (Grifo nosso). 

 
 

 Nas situações de refúgio, nem sempre o país que primeiro acolhe o refugiado 

consegue garantir sua proteção e isso gera a necessidade de realocar essas pessoas 

para outro país, processo nomeado pelos pesquisadores como reassentamento.   

 
 

Os reassentados são considerados refugiados, porém são aquelas pessoas 
que se encontram em um segundo país de refúgio. Devido, [...] às situações 
específicas em que estas pessoas não podem permanecer no primeiro país 
de refúgio, por distintas razões, tanto porque o agente perseguidor também 
cruza a fronteira e o Estado de primeiro asilo não consegue  rata e-la, ou 
porque a pessoa tem dificuldades ou impossibilidades de integração por falta 
de proteção e documentação. Tendo em vista isto e na impossibilidade de 
retornar ao seu país de origem, o ACNUR, pautado na busca de soluções 
duradouras, busca um terceiro país que os acolha e proporcione condições 
de integração e garantias de proteção [...] (ACNUR, 2008 apud 
BERNARDON, 2009, p. 40). 
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1.2. Mobilidade humana no capitalismo 

 

 Considerando as particularidades dos processos da mobilidade humana na 

contemporaneidade, passaremos à análise do deslocamento populacional de 

imigrantes e refugiados, considerando os fatores econômicos, políticos e sociais que 

estão relacionados a este movimento histórico. “A migração internacional apresentou 

crescimento significativo nos últimos vinte anos mediante fluxos crescentes e 

diversificados que transformaram grande número de países na condição simultânea 

de origem, trânsito e destino dessas pessoas” (LIMA et al, 2017, p. 20). 

 Segundo Magalhães (2017, p. 36), as últimas três décadas do século XX foram 

especialmente marcadas por transformações nos padrões até então presentes nos 

processos migratórios. A migração internacional é motivada por elementos sociais, 

econômicos e históricos que revelam a complexidade deste fenômeno, e a confluência 

destes fatores, nos referidos 30 anos, resultaram numa nova configuração do 

deslocamento populacional internacional. Essas mudanças, que são próprias da 

condição social e histórica da mobilidade humana, resultaram em novas formas de 

deslocamento, a partir da “diversificação dos sentidos, tempos, distâncias e razões 

das migrações, motivando uma reflexão sobre o próprio alcance teórico do conceito 

de “migração” (MAGALHÃES, 2017, p. 36). 

 O fenômeno da migração internacional é funcional “[...] à reprodução 

demográfica, à reprodução do capital e à reprodução social – inclusive das 

desigualdades na reprodução social” (MAGALHÃES, 2017, p. 32). E é preciso pontuar, 

que por se tratar de um processo construído historicamente, indivíduos diferentes 

migram para lugares diversos em momentos distintos e por motivos variados. Isso 

acontece porque os fatores de atração ou expulsão populacional são produzidos 

historicamente e, portanto, estão em constante transformação (MAGALHÃES, 2017, 

p. 36). 

 A mobilidade humana faz parte da história do desenvolvimento da humanidade, 

podendo ser considerada um aspecto importante dos processos de povoamento e 

ocupação de territórios no globo terrestre. 

 
 

A história recente não poderia ser bem compreendida se não fosse 
considerada a interação entre os países através das suas populações. A 
própria identidade de muitos deles, a sua constituição como nação, foi um 
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produto do movimento internacional de diferentes povos (BRITO, 19953 apud 
MAGALHÃES, 2017, p. 34). 
 
 

 Porém, no modo de produção capitalista a mobilidade humana assume 

características distintas das formações sociais precedentes (MAGALHÃES, 2017, p. 

33). No capitalismo a migração é apropriada e até produzida pelo capital, já que no 

processo de trabalho capitalista ocorre a conversão dos “seres humanos em 

trabalhadores móveis, inicialmente dentro das fronteiras de um Estado Nacional, e em 

trabalhadores mundiais, estabelecendo inclusive hierarquias étnicas, raciais e de 

gênero entre eles” (MAGALHÃES, 2017, p. 33). 

 Assim como a migração internacional, o processo de trabalho passa por 

transformações substantivas no modo de produção capitalista, envolvendo o trabalho, 

os objetos de trabalho e os instrumentos de trabalho. No processo de trabalho simples 

o produto do trabalho humano possui valor de uso e valor de troca4, mas a ênfase da 

produção está no atendimento das necessidades de subsistência do indivíduo e sua 

família. Além disso, o trabalhador é detentor dos meios de produção, da matéria-

prima, da força de trabalho aplicada e muitas vezes do próprio espaço no qual o 

trabalho é realizado. Dessa forma, ele também possui os produtos que resultam do 

trabalho que realiza (MARX, 2013, p. 335). 

 Em contrapartida, no processo de trabalho capitalista a produção de 

mercadorias5 é voltada principalmente para o valor de troca e a obtenção de lucro.  O 

trabalhador não é detentor dos meios de produção, nem da matéria-prima, antes 

vende sua força de trabalho ao capitalista, que possui o espaço, a matéria-prima e os 

meios de produção para realização do trabalho. Considerando isso, o trabalhador 

trabalha sob o controle do capitalista e tudo o que ele produz não lhe pertence (MARX, 

                                                 
3 BRITO, Fausto. Os Povos em Movimento: As migrações internacionais no desenvolvimento do 
capitalismo. In: PATARRA, Neide Lopes (Org.). Emigração e Imigração Internacionais no Brasil 
Contemporâneo. v. 1. Campinas: Programa Interinstitucional de Avaliação e Acompanhamento das 
Migrações Internacionais no Brasil, 1995. p. 53-66. 
4 O valor de uso diz respeito à utilização dos objetos produzidos para a própria subsistência do sujeito 
e sua família, em contrapartida, o valor de troca corresponde à destinação do objeto produzido para a 
troca, seja pela mercadoria dinheiro ou por outra mercadoria qualquer.  
5 Mercadoria pode ser caracterizada como produto externo ao ser social, que por suas propriedades 
atende necessidades humanas. No entanto, nem todos os produtos do trabalho e os objetos portadores 
de valor de uso se convertem imediatamente em mercadoria. Nas palavras de NETTO & BRAZ (2007, 
p. 79-80): “somente valores de uso que satisfaçam necessidades sociais (humanas) de outrem e, 
portanto, sejam requisitados por outrem, constituem mercadorias; esta, pois, dispõe de uma dimensão 
que sempre vem vinculada ao seu valor de uso: a sua faculdade de ser trocada, vendida (o seu valor 
de troca). Assim, portanto, a mercadoria é uma unidade que sintetiza valor de uso e valor de troca”. 
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2013, p. 336).6 

 Dessa forma, a força de trabalho é convertida em mercadoria, comprada pelo 

capitalista, e consumida no processo de trabalho capitalista (MARX, 2013, p. 346). A 

particularidade da força de trabalho como mercadoria e sua relação com a produção 

de mais valor diz respeito ao seu valor de uso específico no processo de produção 

capitalista, já que somente a partir da utilização da força de trabalho o capitalista pode 

se apropriar do trabalho não pago. Por isso a força de trabalho é a única mercadoria 

que no processo de trabalho pode gerar mais valor (MARX, 2013, p. 347-348). 

 O fato da força de trabalho ser convertida em mercadoria no modo de produção 

capitalista é uma particularidade que interessa a nossa análise dos fluxos migratórios 

na contemporaneidade. Isso porque, por ser mercadoria, os trabalhadores passam a 

estar sujeitos às mesmas condições que as outras mercadorias, inclusive às 

imposições do mercado quanto à sua circulação internacional.   

 Dada a complexidade dos movimentos migratórios é preciso entender que, 

quase sempre, o deslocamento populacional, enquanto fenômeno humano histórico, 

não é ocasionado por um motivo específico, mas resulta da convergência de fatores 

múltiplos, como as condições políticas, ambientais, sociais e culturais. Em geral, as 

condições econômicas não são as únicas a determinar a migração (MAGALHÃES, 

2017, p. 35), mas no modo de produção capitalista isso se altera. A economia passa 

a ser um fator determinante para o deslocamento populacional, de modo que todos os 

outros aspectos que estão relacionados à migração são também rebatimentos das 

transformações econômicas. Segundo Magalhães (2017, p. 35), “a migração é 

resultado de condições e contradições sociais específicas dos pontos inseridos nesta 

mobilidade (cada vez menos delimitados em um ponto de origem e um de destino) ”. 

 Ainda segundo o autor, 

 
 

as migrações internacionais são um fenômeno social (SINGER, 1995; 
MARTES, 2000), produzido pelas contradições do Modo de Produção 
Capitalista em escala global (CASTOR, 1978). Estas contradições distribuem 
de forma desigual no espaço as relações de produção e de reprodução do 

                                                 
6 “Basicamente, a alienação é própria de sociedades onde têm vigência a divisão social do trabalho e 
a propriedade privada dos meios de produção fundamentais, sociedades nas quais o produto da 
atividade do trabalhador não lhe pertence, nas quais o trabalhador é expropriado – quer dizer, 
sociedades nas quais existem formas determinadas de exploração do homem pelo homem” (NETTO & 
BRAZ, 2007, p. 45). No capitalismo, a alienação assume a forma particular de fetichismo da mercadoria, 
produzindo relações reificadas entre os indivíduos sociais. Sobre o fetichismo da mercadoria ver 
NETTO (1981). 
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capital (MARX, 1848/2009; FRANK, 1978). A desigualdade, neste sentido, 
não está em haver mais ou menos capitalismo neste ou naquele país, mas 
sim está em haver dinâmicas particulares de desenvolvimento do capitalismo 
nestes países (MARINI, 2000). São estas formas específicas com que o Modo 
de Produção Capitalista desenvolve-se no espaço que criam as 
desigualdades sociais, econômicas, políticas e de muitas outras ordens 
existentes. Estas formas combinam-se, relacionam-se, não estão isoladas 
entre si, de modo que o capitalismo global não se desenvolve apesar mas sim 
em decorrência deste seu desenvolvimento desigual no espaço 
(MAGALHÃES, 2017, p. 33). 
 
 

 Portanto, pode-se inferir que a história das migrações está intimamente 

relacionada ao desenvolvimento e as transformações do modo de produção 

capitalista. As condições que ocasionam a migração internacional, ou a restringem 

“[...] não se produzem sob geração espontânea, mas sim refletem etapas e momentos 

do desenvolvimento do capitalismo em escala global”. (MAGALHÃES, 2017, p. 35-

36). E, nesse sentido, o capital impulsiona as migrações ao criar um excedente 

populacional enquanto se insere em diferentes locais e insere essas localidades na 

divisão social internacional do trabalho, de modo que o deslocamento dos 

trabalhadores responda às necessidades de seu local de origem e de destino 

(BAENINGER, 20167 apud MAGALHÃES, 2017, p. 33). 

 Segundo Magalhães (2017, p. 36), o deslocamento populacional internacional 

tem faces e fases, de acordo com o momento histórico de desenvolvimento do 

capitalismo. “Há um permanente fluxo internacional de população que, em 

determinadas circunstâncias, tem se acentuado” (BRITO, 19958 apud MAGALHÃES, 

2017, p. 34). Um desses momentos de intensificação foi o fluxo migratório 

internacional que acompanhou a expansão do capital no Novo Mundo, em que os 

migrantes saíam majoritariamente da Europa com destino aos territórios recém-

descobertos a serem explorados (MAGALHÃES, 2017, p. 36). 

 

1.2.1. Rebatimentos da crise do capital 

 

 Atualmente, a migração internacional está associada à globalização, às 

                                                 
7 BAENINGER, Rosana. Migração Transnacional: elementos teóricos para o debate. In: BAENINGER, 
Rosana et al (org). Imigração Haitiana no Brasil. Jundiaí: Paco Editoral, 2016. 684p. 
8 BRITO, Fausto. Os Povos em Movimento: As migrações internacionais no desenvolvimento do 
capitalismo. In: PATARRA, Neide Lopes (Org.). Emigração e Imigração Internacionais no Brasil 
Contemporâneo. v. 1. Campinas: Programa Interinstitucional de Avaliação e Acompanhamento das 
Migrações Internacionais no Brasil, 1995. p. 53-66. 
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mudanças na divisão internacional do trabalho e, de forma mais recente, à crise 

econômica de 2008, o que, juntamente com os conflitos no Oriente Médio e África, 

tem marcado o intenso fluxo migratório contemporâneo (MAGALHÃES, 2017, p. 36). 

Dessa forma, é preciso pontuar a crise capitalista de 2008 como um marco histórico 

de transformações nos processos migratórios internacionais, entendendo que essas 

transformações estão “[...] relacionadas às novas etapas e contradições do processo 

de desenvolvimento do capitalismo (BRITO, 1995), particularmente a crise nos países 

centrais e o agravamento nestes da seletividade migratória” (MAGALHÃES, 2017, p. 

36-37). 

 Cabe dizer que, embora a crise econômica de 2008 apareça como uma 

determinação mais recente para a migração internacional, “não existe capitalismo sem 

crise” (NETTO, 2012, p. 415). As crises cíclicas, não só financeiras, fazem parte do 

sistema capitalista e, para além das crises produzidas por obstáculos à acumulação 

capitalista, existem as crises sistêmicas do capital (NETTO, 2012, p. 415). Esse tipo 

de crise afeta toda a estrutura do sistema capitalista. A primeira delas teve início em 

1873, a segunda em 1929 e acredita-se que estejamos experimentando a terceira 

desde de 1987 com a quebra da Bolsa de Nova Iorque. 

 
 

A crise dos “Tigres Asiáticos”, a “crise da Bolsa Nasdaq”, a “crise da bolha 
imobiliária” e, agora, a “crise do euro” são os indicadores mais visíveis de uma 
só crise: são indicadores da emergência de uma nova crise sistêmica do 
sistema capitalista e que apresenta traços inéditos em relação às duas 
anteriores. Aqueles que não compreenderem estas particularidades da crise 
contemporânea provavelmente vão considerar que há remédios para ela nas 
terapias (ainda e sobretudo de raiz keynesiana) adotadas no século XX. Estas 
terapias não estão funcionando e não vão funcionar (NETTO, 2012, p. 416). 
 
 

 A crise sistêmica atual da ordem do capital é um elemento fundamental para a 

compreensão da crise migratória e humanitária expressa pelo refúgio no mundo, 

principalmente porque esta crise não é um fator isolado na contemporaneidade. Como 

vimos, a crise que presenciamos hoje decorre das transformações no sistema 

capitalista e dos desdobramentos de suas crises sistêmicas desde a década de 1970. 

As transformações do capital, como a reestruturação produtiva e seus 

desdobramentos em termos de flexibilização, terceirização e precarização, além do 

ideário neoliberal que confere legitimidade às respostas do capital para enfrentamento 

de sua crise, são tentativas de superar a própria crise ou amenizar seus impactos na 

perspectiva dos interesses de acumulação do capital. 
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1.2.2. Rebatimentos da globalização 

 

 Para entender melhor a conjuntura atual das migrações internacionais é 

necessário retomar alguns aspectos importantes da globalização e sua consequente 

internacionalização de mercados. De acordo com Hobsbawn, a economia globalizada 

está 

 
 

baseada em empresas privadas transnacionais que se esforçam ao máximo 
para viver fora do alcance das leis e dos impostos do Estado, o que limita 
fortemente a capacidade dos governos, mesmo os mais poderosos, de 
controlar as economias nacionais. Com efeito, graças à prevalência da 
teologia do mercado livre, os Estados estão, na verdade, abandonando 
muitas das suas atividades diretas tradicionais – serviços postais, polícia, 
prisões e mesmo setores importantes das Forças Armadas – em favor de 
empresas privadas com fins lucrativos (HOBSBAWN, 2007, p. 41). 
 
 

 A globalização também está intimamente relacionada ao acirramento das 

desigualdades nos dias atuais, o que contribui para o deslocamento populacional. “A 

globalização produz, pela sua própria natureza, crescimentos desequilibrados e 

assimétricos” (HOBSBAWN, 2007, p. 43). Por isso, as desigualdades econômicas e 

sociais dentro dos Estados e também entre eles se misturam ao cenário de 

instabilidade econômica e de tensões sociais e políticas, decorrentes da 

internacionalização do mercado, no século XXI (HOBSBAWN, 2007, p. 11). Ainda de 

acordo com as análises deste autor, as desigualdades produzidas historicamente pela 

globalização “são incubadoras naturais de descontentamentos e instabilidades” 

(HOBSBAWN, 2007, p. 47). 

 Segundo Hobsbawn (2007, p. 11), “o impacto dessa globalização é mais 

sensível para os que menos se beneficiam dela”. Dessa forma, existe um discurso 

ambíguo em relação ao mundo globalizado: um que segue a linha da maioria da 

população que lida com o ônus da globalização e outro daqueles que se beneficiam 

dos mercados livres globais. Estes últimos, não têm sua mobilidade reduzida, mas 

conseguem se inserir em qualquer ponto da economia de mercado de alta renda 

(HOBSBAWN, 2007, p. 11). 

 Por isso, a globalização é tida como um fator positivo para determinada parcela, 

mínima, da população, enquanto que para o restante dela seus efeitos não são tão 

positivos assim. Os empresários, grandes capitalistas e os profissionais altamente 
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qualificados são mais protegidos dos efeitos perversos da globalização (HOBSBAWN, 

2007, p. 11). Além disso, eles incorporam o aviltamento das condições de vida dos 

trabalhadores e o aumento da competitividade no mercado de trabalho, mesmo por 

vínculos empregatícios precários, como algo positivo, já que isso resulta para eles no 

barateamento do custo da força de trabalho. 

 Hobsbawn também aponta a globalização como um fator que tem contribuído 

para a erosão dos Estados de Bem Estar Social nas regiões do capitalismo central, 

onde esse modelo de Estado chegou a ser instituído (HOBSBAWN, 2007, p. 12). 

“Quando o grande capital rompe o “pacto” que suportava o Welfare State, começa a 

ocorrer a retirada das coberturas sociais públicas e tem-se o corte nos direitos sociais” 

(NETTO, 2012, p. 422). Nesse contexto, ocorre a retração de direitos sociais, 

especialmente pela redução de investimentos por parte do Estado nos serviços 

públicos vinculados aos direitos de cidadania. Em contrapartida, cresce o investimento 

do Estado na economia, principalmente no que diz respeito ao socorro financeiro a 

bancos e grandes empresas (NETTO, 2012, p. 415). 

 Netto reforça que essa redução dos investimentos por parte do Estado nas 

políticas sociais é um efeito da globalização e a flexibilização, a desregulamentação e 

a privatização que integram a ofensiva neoliberal contribuem para a erosão da 

Seguridade Social (NETTO, 2012, p. 422). Essa combinação de ataques desmonta e 

redimensiona o Estado “num processo de “ajuste” que visa diminuir o ônus do capital 

no esquema geral da reprodução da força de trabalho” (NETTO, 2012, p. 422). Ainda 

segundo o autor, o objetivo do grande capital não é acabar com o Estado, no sentido 

de destruir sua estrutura, mas “erodir sua soberania” (NETTO, 2012, p. 422). Trata-se 

de utilizar o aparelho do Estado de modo a garantir que ele seja mínimo para o social 

e máximo para o capital. 

 
 

As corporações imperialistas, o grande capital, implementam a erosão das 
regulações estatais visando claramente à liquidação de direitos sociais, ao 
assalto ao patrimônio e ao fundo público, com a “desregulamentação” sendo 
apresentada como “modernização” que valoriza a “sociedade civil”, 
liberando-a da tutela do “Estado protetor” (NETTO, 2012, p. 422). 
 
 

 É preciso destacar que os ataques ao Estado de Bem Estar Social não são uma 

realidade apenas nos países de capitalismo central, onde esse modelo de Estado 

chegou a ser consolidado. Os trabalhadores dos países de capitalismo periférico como 
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o Brasil também sofrem com os efeitos perversos da globalização e dos ataques do 

neoliberalismo, porém isso se dá de forma diferenciada em cada localidade. Os países 

periféricos sofrem mais, por exemplo, com a apropriação de patrimônio estatal por 

parte do grande capital (NETTO, 2012, p. 413). Além disso, o desmonte do Estado de 

Bem Estar Social tem significado a perda de direitos conquistados pelos 

trabalhadores, mesmo para aqueles cuja proteção legal ainda não havia sido 

plenamente efetivada, como no Brasil (NETTO, 2012, p. 413). 

 Retomando os trágicos efeitos da globalização, ela também impacta 

diretamente nas migrações internacionais. De acordo com Hobsbawn (2007, p. 12), a 

“imigração é um problema político substancial na maior parte das economias 

desenvolvidas do Ocidente”. Isso porque, no âmbito do capital, a mobilidade humana 

se torna um problema porque o que se pretende é favorecer a circulação irrestrita do 

capital, mas não de todos os sujeitos. 

 
 

A globalização leva logicamente, por exemplo, a um fluxo crescente de 
trabalhadores migrantes das áreas pobres para as ricas, mas isso produz 
tensões políticas e sociais em diversos países afetados, sobretudo entre os 
países ricos da velha região do Atlântico Norte, [...]. Ao contrário do que 
acontece com as movimentações do capital, das trocas comerciais e das 
comunicações, os Estados e a política têm logrado, até aqui, impor obstáculos 
eficazes às migrações dos trabalhadores (HOBSBAWN, 2007, p. 43). 
 
 

 Mészáros (2007, p. 145) destaca que a globalização foi incentivada e difundida 

como algo universalmente benéfico. Na avaliação deste autor, os discursos a favor da 

globalização afirmavam que este fenômeno seria a solução para todos os problemas 

que enfrentávamos. Porém, como é fácil de constatar, “[…] a tendência de expansão 

e integração globais do capital” (MÉSZÁROS, 2007, p. 145) acentuaram as 

desigualdades e a concentração de renda, passando muito longe de solucionar os 

problemas enfrentados pela sociedade. 

 Considerando os efeitos da globalização sobre a mobilidade humana pode-se 

perceber que a globalização alcançou o que pretendia em relação ao mercado, ao 

comércio e à livre circulação de capital e de mercadorias. Por outro lado, não 

conseguiu cumprir as soluções sociais que prometeu. Ou seja, todas as vitórias do 

capital não resultaram em benefício algum para a massa de trabalhadores. A classe 

trabalhadora teve de arcar com o crescimento do desemprego9, o aumento da 

                                                 
9 “A lei do valor é, no âmbito da produção de mercadorias, o único regulador efetivo da produção e da 
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exploração, a compressão de salários e o desmonte da Seguridade Social pública 

(NETTO, 2012, p. 423). 

 E o que isso tem a ver com a migração? Tudo. Como já discutimos 

anteriormente esses fatores elencados acima estimulam a migração dos 

trabalhadores em busca de melhores condições de vida ou de sobrevivência. 

Podemos reafirmar então que, nesse sentido, o modo de produção capitalista 

determina, condiciona e direciona os fluxos migratórios internacionais. Porém, ao 

mesmo tempo em que o capital cria esses fatores de “expulsão” populacional ele 

dificulta o deslocamento e o estabelecimento dos trabalhadores em outras 

localidades. 

 Estamos tratando aqui de pessoas que tem liberdade de ir e vir e de se 

estabelecer num outro país se assim desejarem. Esse direito existe. Contudo, faltam 

condições objetivas à maioria dos trabalhadores para efetivá-lo. Isso não diz respeito 

apenas a falta de recursos para o deslocamento, mas à dificuldade de obtenção de 

vistos, à dificuldade de se inserir no mercado de trabalho, os entraves à integração na 

comunidade local por conta da xenofobia, os impedimentos no acesso à direitos, 

dentre outros. Fica evidente o efeito contraditório da globalização que logra êxito em 

promover a livre circulação do capital e em contrapartida faz com que esse mesmo 

movimento por parte dos trabalhadores seja totalmente restrito e desumano. 

 

1.2.3. Rebatimentos das intervenções militares e conflitos armados 

 

 Além da globalização econômica, é preciso considerar em nossa análise dos 

fluxos migratórios internacionais a intervenção militar de um Estado Nacional sobre 

outro. Isso acontece quase sempre baseado em uma justificativa humanitária, em 

defesa da democracia e da paz. As intervenções militares e os conflitos armados têm 

rebatimentos mais facilmente identificáveis sobre o deslocamento populacional, 

principalmente no caso de deslocamento forçado de refugiados. Porém, essa 

realidade não se configura como um aspecto isolado dos demais. Os conflitos 

armados estão intimamente ligados à dinâmica do capital e à globalização. 

                                                 
repartição do trabalho e funciona à revelia dos homens, como algo completamente fora do seu controle; 
no modo de produção capitalista, ela comparece no mecanismo das crises econômicas, (...) e não por 
acaso que tais crises são geralmente percepcionadas como fenômenos que não podem ser controlados 
e evitados, antes parecendo verdadeiros fatos da natureza (NETTO & BRAZ, 2007, p. 91). 
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 De acordo com Netto (2012, p. 427), a guerra sempre foi e é funcional ao capital 

e na contemporaneidade essa funcionalidade tem se acentuado. “A guerra e a 

globalização caminham juntas” (CHOSSUDOVSKI apud NETTO, 2012, p. 427), de 

modo que os conflitos armados sempre foram fonte de lucro para o capital por meio 

da indústria bélica, além de serem um útil recurso emergencial em tempos de crise, 

aquecendo a economia.    

 
 

Ademais, a defesa da intervenção armada de caráter humanitário nos 
assuntos dos Estados baseia-se em três premissas: o surgimento de 
situações intoleráveis no mundo contemporâneo – normalmente o massacre 
ou o genocídio – que clamam por ela; a ausência de modos alternativos para 
 rata-las; e a presunção de que os ganhos a serem obtidos com a 
intervenção, são claramente superiores aos seus custos (HOBSBAWN, 2007, 
p. 15). 
 
 

 Apesar da retórica abnegada, geralmente apresentada pelas nações 

interventoras, fica claro o caráter político e econômico das intervenções militares. O 

que sobrepõe em muito a possível justificativa humanitária. As intervenções militares 

na atualidade são “seletivas e não tocaram alguns dos casos de atrocidades mais 

cruéis, em termos humanitários (...)” (HOBSBAWN, 2007, p. 16). Para justificar seu 

posicionamento Hobsbawn cita as intervenções norte americanas no Iraque e no 

Afeganistão que, embora se traduzissem num discurso humanitário, na verdade foram 

motivadas por questões políticas. Em especial o episódio do 11 de setembro em 2001. 

Antes disso nenhum dos dois países era considerado pelos Estados Unidos como 

necessitados de uma intervenção externa imediata (HOBSBAWN, 2007, p. 17). 

 Ainda analisando o caso dos Estados Unidos é possível perceber que esta 

nação, hegemônica após a Guerra Fria, tem decaído em termos de domínio produtivo 

e financeiro, restando-lhe apenas a supremacia militar. Tendo em vista sua 

instabilidade na economia global os EUA passam a recorrer às intervenções militares, 

configurando um novo imperialismo global baseado numa acumulação por 

expropriação acentuada (HARVEY, 2004, p. 120). Dessa forma, na visão de Harvey 

(2004, p. 118), as intervenções estadunidenses no Oriente Médio teriam por objetivo 

assegurar seu controle sobre a economia global nos próximos anos através do 

controle sobre o fornecimento de petróleo no mundo. Motivações ocultadas pelos 

apelos humanitários que aparecem como justificativas para as intervenções militares. 

 Assim, a retórica humanitária é utilizada para camuflar os interesses políticos e 
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econômicos que deflagram as intervenções militares de um Estado sobre o outro, 

baseando-se numa crença de que “os regimes bárbaros e tiranos são imunes à 

mudança interna” (HOBSBAWN, 2007, p. 18). Justifica-se dessa forma a 

“necessidade” de que um outro Estado com superiores recursos e poder militar realize 

uma intervenção externa, tendo por objetivo eliminar os governos totalitários e 

introduzir os valores democráticos e político-legais do Ocidente. Esse tipo de discurso 

não é recente e já foi utilizado para justificar muitas ações. Essa concepção traz de 

volta a ideia de povos civilizados e povos bárbaros, cabendo às nações civilizadas 

fazer com que os demais países guardem os princípios universais e humanistas dos 

ocidentais (HARVEY, 2004, p. 118). Nas palavras de Hobsbawn isso poderia ser 

chamado de “imperialismo dos direitos humanos” (HOBSBAWN, 2007, p. 18). 

 O caso é que, tanto os países interventores quanto os grupos de resistência à 

intervenção armada acreditam que suas causas são verdadeiras e necessárias o 

suficiente para justificar suas ações. Principalmente se considerarmos que a situação 

de subordinação histórica a qual muitos países estiveram e estão submetidos estimula 

o crescimento de ressentimento na população. Ressentimento esse que pode tomar 

proporções desconhecidas e se manifestar de diversas formas, como movimentos de 

libertação nacional, por exemplo (HARVEY, 2004, p. 113). Essa “convicção 

ideológica”, como afirma Hobsbawn, tem contribuído para o barbarismo de ambas as 

partes (HOBSBAWN, 2007, p. 127).   

 É preciso destacar que na maioria esmagadora das vezes essas intervenções 

armadas não resultam nos efeitos esperados, pelo menos no que diz respeito à 

garantia de direitos humanos e transição de governos tiranos para regimes 

democráticos. Pelo contrário, as intervenções internacionais nos conflitos internos dos 

Estados têm estimulado o crescimento do sentimento de medo e insegurança em todo 

o mundo, pelo entendimento de que vivemos em um tempo de “conflitos armados 

endêmicos de extensão mundial” (HOBSBAWN, 2007, p. 44). Isso é funcional à 

militarização da vida social, como aponta Netto (2012, p. 427), que considera que o 

belicismo tem passado a “incluir as políticas de segurança pública em períodos de paz 

formal e se estende como negócio capitalista privado à vida na paz e na guerra” 

(NETTO, 2012, p. 427). 

 Além disso, esse mesmo medo retroalimenta a retórica irracional que visa 

justificar uma política imperialista para as nações (HOBSBAWN, 2007, p. 46). 

Retomando o exemplo dos Estados Unidos, em sua “guerra contra o terror”, podemos 
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observar o fortalecimento do discurso que justifica que as intervenções militares são 

a única solução existente para livrar o mundo do terrorismo. Inclusive através de 

“ataques preventivos” (HARVEY, 2004, p. 118). Principalmente quando tratamos da 

atual guerra contra o terrorismo fica claro que esses conflitos têm se mostrado longos, 

sangrentos e destrutivos (HOBSBAWN, 2007, p. 17). Nas palavras de Hobsbawn, 

 
 

no pior dos casos – o Iraque -, nenhuma pessoa séria pode negar que a 
situação do povo, cuja libertação foi a desculpa oficial para a guerra, está pior 
do que antes. A história recente das intervenções armadas nos assuntos de 
outros países, mesmo as das superpotências, não é uma história de êxito 
(HOBSBAWN, 2007, p. 18). 
 
 

 O interessante é que apesar dos atentados terroristas serem verdadeiras 

tragédias eles não conseguem afetar o poder internacional e as estruturas internas de 

funcionamento dos Estados Unidos, bem como das demais nações de capitalismo 

central (HOBSBAWN, 2007, p. 135). Isso torna o discurso de ódio incoerente do ponto 

de vista da ameaça que esses grupos realmente representam (HOBSBAWN, 2007, p. 

134-135). Dessa forma, embora o terrorismo seja um problema real da atualidade os 

movimentos terroristas “são sintomas, e não agentes históricos significativos”, que 

deveriam ser encarados como questão policial e não militar (HOBSBAWN, 2007, p. 

135).  

 O discurso de ódio e o medo crescente entre as pessoas só aumenta a 

intolerância, a discriminação e a xenofobia, de modo que todos os muçulmanos são 

vistos como uma ameaça em potencial. Como se islamismo fosse sinônimo de 

terrorismo, o que não é verdade, embora o fanatismo religioso seja um elemento 

central nos grupos terroristas. O poder do terrorismo e a ameaça que ele representa 

está muito mais no imaginário coletivo do que em suas condições objetivas. Grandes 

Estados de capitalismo central ou conglomerados supranacionais possuem um poder 

de destruição real muito maior, tanto em poder de fogo quanto em outros mecanismos 

que possuem. Isso não quer dizer que, conforme evidenciado por Hobsbawn, o 

terrorismo não seja uma problemática contemporânea desafiadora, mas considerando 

seu poder de incidência sobre as estruturas internas de funcionamento dos Estados 

fica claro que ele não se compara ao próprio governo estadunidense, por exemplo, 

que ao longo de anos tem interferido e manipulado diversos países, econômica e 

politicamente, além de fazer uso de seu poderio militar para fazer valer a sua vontade. 



31 

  

 O presente século está marcado pela violência e pela barbarização, que estão 

numa crescente desde a Primeira Guerra Mundial (HOBSBAWN, 2007, p. 125). Isso 

tem raízes na associação da violência política e da violência social nos países de 

tradição liberal (HOBSBAWN, 2007, p. 124). O cenário atual é desolador e, dada a 

instabilidade econômica e política, fica difícil imaginar os próximos anos sem mais 

conflitos armados e calamidades humanas (HOBSBAWN, 2007, p. 46). Considerando 

isso, Hobsbawn aponta os conflitos étnico-religiosos, que vêm se desenrolando de 

maneira mais destacada desde a década de 1980, como um dos três grandes surtos 

de violência e contraviolência política que temos vivido desde os anos de 1960 

(HOBSBAWN, 2007, p. 129-130). 

 Essa onda de violência tem afetado principalmente o continente africano, as 

regiões sul e sudeste da Ásia, o sul da Europa e as regiões ocidentais do islã. Esses 

conflitos têm impulsionado as migrações e estimulado no continente europeu uma 

reação xenofóbica em relação aos imigrantes e refugiados (HOBSBAWN, 2007, p. 

130). 

 
 
Desde a queda do muro de Berlim, voltamos a viver em uma era de genocídio 
e de transferências compulsórias e maciças de populações, como as que 
ocorreram em regiões da África, do Sudeste da Europa e da Ásia. Estima-se 
que ao final de 2003 havia cerca de 38 milhões de refugiados, dentro e fora 
de seus próprios países, cifra que é comparável ao vasto número de pessoas 
deslocadas ao final da Segunda Guerra Mundial (HOBSBAWN, 2007, p. 45). 

 

 
1.3. Nacionalismo e a integridade das fronteiras nacionais 

 

 Aqui cabe relembrar que as concepções de nação e nacionalismo têm sofrido 

muitas mudanças desde a Guerra Fria. Segundo Hobsbawn (2007, p. 86), temos 

vivido um contexto de instabilidade internacional desde 1989, e esse contexto tem 

sido acentuado pelo desenvolvimento armamentício da sociedade e pelo fato de esse 

poder de fogo não estar mais exclusivamente nas mãos dos Estados. Esse, inclusive, 

tem sido um ramo muito lucrativo para o capital e que Hobsbawn descreve como um 

“gigantesco e incontrolável setor paralegal da economia capitalista global, em 

fantástica expansão” onde se pode obter “instrumentos de destruição para usos não-

governamentais” (HOBSBAWN, 2007, p. 87). 

 Em sua análise Hobsbawn (2007, p. 89) aponta a “aceleração extraordinária do 

processo de globalização nas décadas recentes e seu efeito sobre o movimento e a 
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mobilidade dos seres humanos” como um fator importante que tem gerado 

rebatimentos sobre o nacionalismo na contemporaneidade. O nacionalismo 

corresponde ao conjunto de elementos de identificação nacional entres os habitantes 

de um determinado país. Essa caracterização é mais complexa do que aparenta ser 

à primeira vista, já que a identificação entre os indivíduos não se dá da mesma forma 

em todas as nações e nem com a mesma intensidade entre os habitantes de um 

mesmo país. 

 Por isso Hobsbawn (1990, p. 19) afirma que o nacionalismo vem antes da 

nação. Os laços de identificação entre os indivíduos já existiam antes da formação 

das nações e, na verdade, a delimitação territorial não estabelece necessariamente 

vínculos entre as pessoas. A globalização impacta no nacionalismo porque põe em   

contato pessoas de diferentes lugares, o que muda a maneira como os indivíduos se 

relacionam e se identificam entre si. 

 Um outro aspecto indispensável para nossa análise, indicado pelo autor, é a 

problemática da integridade das fronteiras nacionais diante de ameaças. Segundo ele, 

 

 

Amplas áreas do mundo viram-se, portanto, revertidas a uma situação em 
que, por várias razões ou com vários pretextos, países efetivamente fortes e 
estáveis intervêm pela força das armas em regiões que já não estão 
devidamente protegidas pela estabilidade internacional nem controladas 
pelos seus próprios governos. Em regiões importantes como o mundo 
islâmico, o ressentimento contra invasores e ocupantes ocidentais, depois de 
um período relativamente breve de emancipação dos controles imperiais, 
voltou a ser um fator politicamente poderoso. (HOBSBAWN, 2007, p. 88-89) 
 
 

 Essa contribuição histórica proporcionada pelo autor é importante para a 

compreensão de que, os cada vez mais frequentes atentados terroristas, bem como 

as guerras no Oriente Médio são um produto histórico do desenvolvimento do capital 

em todas as suas contradições. Em geral, os territórios que sediam esses conflitos 

têm um histórico de exploração por parte de países europeus e dos Estados Unidos. 

Mesmo depois da emancipação do controle imperial a exploração continuou sobre 

outros pretextos e por outros meios, como as intervenções militares “à serviço da paz”. 

 O ressentimento produzido ao longo de anos somado ao fanatismo religioso e 

ao desejo de conquistar autonomia têm resultado nesses conflitos armados. E não 

podemos desconsiderar que o mercado de armas, extremamente lucrativo para o 

capital, tem municiado os grupos terroristas com instrumentos cada vez mais potentes 

e destrutivos. Por isso, não se pode desconsiderar essa análise quando buscamos 
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compreender a postura assumida pelos países de capitalismo central diante da crise 

migratória de 2015 e do crescente número de pessoas que demandam refúgio. 

 Dessa forma, é possível compreender que a concepção de nacionalismo como 

conhecíamos está se dissolvendo e sendo reformulada. Suas facetas mais cruéis e 

extremistas estão sendo acentuadas enquanto os elementos de vínculo e identidade 

nacional sofrem transformações. Esse é um processo contraditório em que ao mesmo 

tempo em que se rechaça o estrangeiro, o diferente, não se pode evitar a globalização 

e a consequente circulação de pessoas. E por mais que se fale sobre a prioridade no 

atendimento às necessidades dos nacionais num momento em que testemunhamos 

o aumento do discurso xenofóbico, principalmente nos países de capitalismo central, 

a própria percepção dos indivíduos sobre o que os caracteriza ou não como nacionais 

está sofrendo mudanças em decorrência da miscigenação de pessoas como 

consequência da intensificação das migrações. 

 No caso do Brasil, a população de nosso país é marcada pela miscigenação 

devido à sua formação sócio histórica, por isso, nossos elementos de identificação 

nacional são os mais variados possíveis. Além disso, em geral, a população brasileira 

é considerada hospitaleira em relação aos estrangeiros. Segundo Chaui (2001, p. 31-

32) esses elementos de identificação nacional fazem parte do mito fundador da nação 

brasileira, como a exaltação do Brasil como país do samba, do carnaval, do futebol, 

do café, das belas mulatas, das belas paisagens e de um povo sempre alegre.  

 Esses elementos, que segundo a autora representam o verdeamarelismo, são 

um exemplo de como a nação e seu patrimônio artístico, histórico, geográfico e cultural 

foram transformados em semióforos10 (CHAUI, 2001, p. 11). Essa construção, como 

esforço da classe dominante brasileira de criar uma imagem positiva e celebrativa do 

Brasil agrário que surgia depois da independência, não é de hoje e remete ao nosso 

passado colonial (CHAUI, 2001, p. 32). Por isso o mito fundador aparece como algo 

que remete sempre ao passado, vinculando-o ao presente.  

 De acordo com Chaui, a exaltação destes símbolos nacionais no esforço de 

fortalecer um sentimento de pertencimento e igualdade entre os brasileiros acaba por 

                                                 
10 Semióforos são símbolos com ou sem materialidade que possuem valor simbólico incalculável e 
representam valor e prestígio. Historicamente esses semióforos são posse das instituições que 
controlam o meio social através do sistema de crenças que produzem e conservam, como instituições 
religiosas e cívico-militares. Também por essas instituições foi possível que os semióforos fossem 
incorporados ao sistema capitalista e não destruídos por ele, servindo aos interesses de dominação do 
capital e transformando esses símbolos em mercadoria (CHAUI, 2001, p. 8-11). 
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ocultar as próprias diferenças, desigualdades e o autoritarismo que fazem parte da 

nossa sociedade. 

 

 
As diferenças e as simetrias são sempre transformadas em desigualdades 
que reforçam a relação mando-obediência. O outro jamais é reconhecido 
como sujeito nem como sujeito de direitos, jamais é reconhecido como 
subjetividade nem como alteridade. [...] A divisão social das classes é 
naturalizada por um conjunto de práticas que ocultam a determinação 
histórica ou material da exploração, da discriminação e da dominação, e que, 
imaginariamente, estruturam a sociedade sob o signo da nação um e indivisa, 
sobreposta como um manto protetor que recobre as divisões reais que a 
constituem. […] As divisões sociais são naturalizadas em desigualdades 
postas como inferioridade natural (no caso das mulheres, dos trabalhadores, 
negros, índios, imigrantes, migrantes e idosos), e as diferenças, também 
naturalizadas, tendem a aparecer ora como desvios da norma (no caso das 
diferenças étnicas e de gênero), ora como perversão ou monstruosidade (no 
caso dos homossexuais, por exemplo). Essa naturalização, que esvazia a 
gênese histórica da desigualdade e da diferença, permite a naturalização de 
todas as formas visíveis e invisíveis de violência, pois estas não são 
percebidas como tais (CHAUI, 2001, p. 93-94). 
 

 

 O pensamento social brasileiro é influenciado por isso na medida em que o 

verdeamarelismo aparece para nós como algo atemporal e imaginário, como se essa 

sempre tivesse sido a nossa realidade, o que não é verdade. Essa compreensão é 

importante para entender as particularidades do nacionalismo no Brasil e seus 

rebatimentos no acolhimento de refugiados e imigrante aqui. 

 Devemos considerar também que o fluxo de imigrantes e refugiados que vem 

para a América Latina é bem menos intenso do que o que se destina à Europa, o que 

contribui para que as consequências desta realidade no Brasil sejam mais suaves. 

Nesse sentido, podemos inferir que os impactos da globalização sobre o 

deslocamento populacional e o nacionalismo têm tido menos rebatimentos no Brasil, 

quando comparado aos países de capitalismo central. 

 Em contrapartida, não se pode negar que o acirramento da crise econômica, o 

aumento do desemprego e a presença de refugiados e imigrantes no Brasil em 

número crescente têm fomentado manifestações xenofóbicas. O contexto de retirada 

de direitos conquistados historicamente pela classe trabalhadora e a tendência à 

focalização, privatização e descentralização nas políticas sociais estimula na 

população um comportamento discriminatório em relação aos imigrantes. Os 

estrangeiros são bem recebidos na condição de turistas, mas seu estabelecimento 

permanente no país não é bem visto pelos nacionais pelo aumento da concorrência 

no mercado de trabalho e aumento de demanda pelas, já precarizadas, políticas 
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sociais ofertadas. 

 

1.4. Deslocamento populacional: acolhimento, xenofobia e mercado de trabalho 

 

 As análises sobre o fluxo internacional de pessoas, imigrantes ou refugiadas, 

implicam também na abordagem sobre como esses indivíduos são recebidos nos 

novos países em que se estabelecem. Na medida em que as migrações internacionais 

são fenômenos sociais elas não “[...] põem os povos em movimento de forma 

homogênea e uniforme, senão que os fluxos tendem a se constituir segundo a 

natureza específica do migrante enquanto sujeito de uma classe social” 

(MAGALHÃES, 2017, p. 34). Ter esse entendimento é importante para compreensão 

de que, embora o migrante se desloque para um outro país, ele transporta consigo as 

características da classe social a que pertence. E isso já condiciona a visão que os 

naturais do local terão sobre ele. De acordo com Magalhães, 

 
 

existem verdadeiras estratificações do migrante internacional, associadas às 
próprias estratificações sociais da origem (SINGER, 1995, CANALES, 2015), 
que formulam as questões mais diversas de seu deslocamento (desde a 
condição da viagem até o local de destino) segundo um conjunto de 
condições materiais que lhe estão disponíveis. A migração internacional é 
produto desta estratificação social e de classe, tem suas características 
condicionadas pela posição que o migrante ocupa nesta estratificação social 
e de classe e, ao incidir nas estruturas produtivas da economia de destino, 
reproduz esta mesma estratificação social e de classe (MAGALHÃES, 2017, 
p. 34-35). 

 
 
 Se por um lado, o grande fluxo de emigração pode ser visto como prejudicial 

para o crescimento populacional da nação de onde os sujeitos emigram, por outro 

lado, o crescente contingente de imigrantes que se estabeleça em um dado país pode 

ser considerado desvantajoso para a competitividade do mercado de trabalho, pelo 

aumento de concorrentes na disputa de vagas de emprego com os nacionais 

(AMBROS, p. 3). 

 A esse respeito Magalhães (2017, p. 83) traz uma importante contribuição 

baseada na produção de Barricarte (2010)11, “Socioeconomía de las migraciones um 

um mundo globalizado”. Segundo ele, 

 

                                                 
11 BARRICARTE, J. J. S. Socioeconomía de las migraciones en un mundo globalizado. Madrid: 
Biblioteca Nueva, 2010. 352. 



36 

  

 
a discriminação aos trabalhadores estrangeiros não nasce com a crise 
capitalista de 2008 nos Estados Unidos e Europa. De fato, há inúmeras 
manifestações de discriminação étnico-raciais que precedem a esta crise e 
que caracterizam, de um modo geral, as sociedades de destino dessa 
migração (BARRICARTE, 2010). A discriminação ao estrangeiro – a própria 
ideia de um estrangeiro, melhor dizendo – está no cerne da constituição de 
um Estado Nacional e as fronteiras por ele estabelecidas, não apenas 
geográficas como também étnicas. Nesse sentido, o processo histórico de 
formação de uma identidade nacional é, ele também, um processo de 
produção de alteridade, de diferença, de produção de um Outro, 
frequentemente visto, quando visto, como ameaça. De diverso, converte-se, 
historicamente, em adverso. No entanto, é com a crise capitalista, 
especialmente a partir de seus efeitos no mercado de trabalho, que essa 
discriminação se expande, generaliza, e passa inclusive a atuar como força 
social real, dado que nesse momento, mais que antes, setores significativos 
da classe trabalhadora assumem essa ideologia (BARRICARTE, 2010) 
(MAGALHÃES, 2017, p. 83). 
 
 

 Pode-se inferir então que, de acordo com o autor, as manifestações 

xenofóbicas que vemos aflorar no contexto de crise do capital tem outros 

atravessamentos para além do aumento do desemprego e da disputa no mercado de 

trabalho. O discurso preconceituoso que vê no imigrante mão-de-obra concorrente 

tem raízes mais profundas que perpassam a construção dos Estados nacionais, o 

preconceito e, especialmente, as próprias contradições do modo de produção 

capitalista. 

 Esse é um processo demasiadamente complexo, pois por um lado temos a 

identidade nacional, construída ao longo de anos, delimitada pelas fronteiras 

nacionais e mantida pelos elementos comuns de identificação entre seus habitantes. 

Essa valorização dos habitantes nativos e do que é nacional caminha junto com o 

preconceito à medida que promove inversamente a desvalorização do que é diferente, 

do que vem de fora. Num momento de crise econômica isso aparece com mais força, 

pois os naturais do país se veem com mais direitos do que os estrangeiros. Nessa 

medida, o nacionalismo gera cisão entre os sujeitos, que tem dificuldades de se 

identificar com o outro por conta de sua nacionalidade. 

 Por outro lado, os deslocamentos populacionais têm causado impactos na 

forma como as nações se organizam e, consequentemente, no nacionalismo. De 

acordo com Hobsbawn (2007, p. 91), embora ainda não seja possível ter dimensão 

desses impactos, já é claro que tem trazido mudanças consideráveis. Uma das 

evidências disso está no fato de que “[...] o documento crucial de identidade do século 

XXI não é a certidão de nascimento do Estado nacional, e sim o documento 
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internacional de identidade – o passaporte” (HOBSBAWN, 2007, p. 91). 

  Os fluxos migratórios internacionais estão cada vez mais intensos, o que 

resulta numa maior miscigenação de pessoas, e soma-se a isso o desenvolvimento 

tecnológico que põe em contato pessoas do mundo todo. Dessa forma, ao mesmo 

tempo que vemos crescer discursos discriminatórios e extremistas também surgem, 

no contexto internacional, elementos de identificação entre as pessoas, que estão 

para além do fato de pertencer ou não há determinado país. Por isso, Hobsbawn 

afirma que ainda não é possível prever como o deslocamento populacional afeta o 

nacionalismo, mas que já se pode perceber elementos de identificação internacional 

e evidências de uma integração internacional, ainda mais fortes do que elementos 

nacionais, como é o caso do passaporte. 

 A esse respeito Netto traz uma importante contribuição para nossa análise ao 

afirmar que 

 
 

a “cultura global” se movimenta entre a produção/divulgação/consumo 
mercantilizados de “artefatos globais” e a incorporação/consagração de 
expressões particularistas — movimenta-se entre o cosmopolitismo e o 
localismo/singularismo, entre a indiferenciação abstrata de “valores globais” 
e particularismos fundamentalistas. Quer no cosmopolitismo, quer no 
localismo/singularismo, há uma nítida desqualificação da esfera pública 
universalizadora: no primeiro, o privilégio é conferido a um individualismo de 
caráter possessivo; no segundo, o “direito à diferença” se impõe abstrata e 
arbitrariamente (NETTO, 2012, p. 421). 
 
 

 No que diz respeito aos impactos da imigração sobre o mercado de trabalho 

local, um dos motivos de preconceito e descriminação em relação aos estrangeiros é 

a crença de que a presença de imigrantes no país aumentará a concorrência por 

vagas de trabalho12. Outra desvantagem da presença de imigrantes seria o fato de 

eles geralmente estarem dispostos a trabalhar por uma remuneração mais baixa do 

que os naturais do país, de modo que eles (os nacionais) teriam de se submeter a 

estas condições também para não serem substituídos (MAGALHÃES, 2017, p. 83-

84). 

 Sendo assim, o número de desempregados aumentaria e o salário dos que 

                                                 
12 Na perspectiva marxiana o internacionalismo da luta dos trabalhadores é fundamental para o 
fortalecimento da classe trabalhadora e rompimento com as relações de dominação e opressão. Esse 
ainda é um grande desafio para os trabalhadores hoje, como se pode perceber com a presença de 
imigrantes e refugiados em outros países. Na medida em que não conseguem se perceber como iguais, 
mas apenas como concorrentes, os trabalhadores não percebem que embora a luta de classes tenha 
particularidades em cada país ela é internacional, submetendo à exploração indivíduos do mundo todo. 
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conseguem se inserir no mercado de trabalho tenderia a diminuir. Esse pensamento 

pressupõe que o mercado de trabalho nacional não suportaria os trabalhadores 

nativos e os estrangeiros, não sendo possível, pelo bem estar da população local, 

receber imigrantes em massa (MAGALHÃES, 2017, p. 83). Na análise de Magalhães 

(2017, p. 83), a crença de que a presença de imigrantes prejudica o acesso ao 

emprego por parte dos nacionais está no âmbito do senso comum e não se sustenta 

quando contrastada com a realidade concreta. 

 Consideramos que a análise de Magalhães deve ser observada com cautela, 

na medida em o desemprego é um fenômeno estrutural no modo de produção 

capitalista e que, independentemente da presença de imigrantes, nenhum mercado 

de trabalho absorve toda a força de trabalho disponível em sua localidade. Além disso, 

o desemprego tem se acentuado pelos efeitos da globalização, em decorrência dos 

próprios desdobramentos das crises sistêmicas do capital desde a década de 1970 

(MÉSZÁROS, 2007, p. 143). Também a precarização das condições de trabalho, 

através da flexibilização e desregulamentação, é um processo inerente ao próprio 

desenvolvimento do sistema capitalista (MÉSZÁROS, 2007, p. 148). De acordo com 

Mészáros (2007, p. 152), “a precarização e a insegurança (...) crescem por toda parte 

no mundo do trabalho”. 

 Magalhães afirma que quando analisamos a realidade da esfera do trabalho 

nos países que têm sido alvo de intensos fluxos migratórios internacionais o que se 

percebe é que, na maioria das vezes, não há disputa por emprego, mesmo nos 

momentos de crise do capital (MAGALHÃES, 2017, p. 84). De acordo com os dados 

analisados por Barricarte (2010) e problematizados por Magalhães (2017), quando um 

trabalhador estrangeiro assume a vaga de um trabalhador nativo, o que é incomum, o 

mercado de trabalho não sofre muitas alterações em seus níveis de produtividade e 

poder de consumo (MAGALHÃES, 2017, p. 84). Ele ainda acrescenta que o que 

acontece com mais frequência é que os trabalhadores imigrantes assumam na nova 

localidade os postos de trabalho que eram rejeitados pelos trabalhadores locais. 

 Na compreensão de Magalhães, muito longe de ser um fator prejudicial, a 

presença de imigrantes seria responsável por diversificar o mercado de trabalho 

interno, aquecendo a economia e contribuindo para a geração de novos empregos, 

para o aumento da produção e do poder de compra da população (MAGALHÃES, 

2017, p. 85). A presença de imigrantes também seria um fator atrativo para o 

estabelecimento de empresas na localidade, tendo em vista a busca pelo 
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barateamento do custo da mão de obra e a disponibilidade dos estrangeiros de vender 

sua força de trabalho por uma remuneração menor. Por isso, seria possível concluir 

que, “em definitivo, os efeitos econômicos da imigração sobre os países de acolhida 

são muito mais positivos do que sugere a teoria neoclássica” (BARRICARTE, 201013 

apud MAGALHÃES, 2017, p. 85). 

 Os elementos apresentados por Magalhães merecem ponderações, visto que 

podem contribuir para uma idealização da realidade. Por isso, consideramos 

importante ressaltar que a disputa por emprego é real e se acentua nas crises do 

sistema capitalista, juntamente com o desemprego (MÉSZÁROS, 2007, p. 143). Além 

disso, o fato da substituição de um trabalhador nacional por um estrangeiro não 

impactar em muito no mercado de trabalho, já que ambos são apenas identificados 

como mercadoria força de trabalho, não quer dizer que isso não gere impactos na 

comunidade local. Aos olhos do mercado não importa quem realiza o trabalho, por 

isso a produtividade e o poder de compra não tendem a se alterar, mas isso não 

significa que a troca dos sujeitos inseridos no processo de produção não gera outros 

desdobramentos. 

 A precarização da força de trabalho é um fenômeno real e parece correto 

afirmar que os imigrantes estão mais suscetíveis à condição de maior exploração e 

desproteção do que os demais trabalhadores dos países em que estão inseridos. Em 

geral, os trabalhadores imigrantes não recebem o mesmo tratamento que os nacionais 

e “[...] a maioria dos países dispõe de leis restritivas à sindicalização e associação de 

trabalhadores estrangeiros” (LIMA et al, 2017, p. 25). 

 Tratando ainda da competitividade entre imigrantes e nacionais precisamos 

considerar que o aumento do desemprego restringe a inserção dos sujeitos no 

mercado de trabalho, tanto dos que são mais qualificados, quanto dos que não 

possuem qualificação. De acordo com Mészáros (2007, p. 143) quem sofre com as 

consequências do desemprego “[...] não é mais a multidão socialmente impotente, 

apática e fragmentada das pessoas desprivilegiadas, mas todas as categorias de 

trabalhadores qualificados e não-qualificados” o que compreende toda a classe 

trabalhadora. 

 Nesse sentido, a mão de obra especializada e qualificada passa também a 

disputar vagas de emprego que requerem uma menor qualificação, de modo que a 

                                                 
13 BARRICARTE, J. J. S. Socioeconomía de las migraciones en un mundo globalizado. Madrid: 
Biblioteca Nueva, 2010. 352. 
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qualificação deixa de ser um grande diferencial. Isso quer dizer que, se entendermos 

que os imigrantes não competem com os naturais do local por assumirem as vagas 

de emprego rechaçadas e se submetem a uma menor remuneração, podemos realizar 

uma análise parcial e equivocada. Em tempos de crise do capital, de aumento do 

desemprego e de precarização do trabalho, não há trabalho desprezado, todas as 

vagas de emprego são disputadas. 

 

 

1.5. Discriminação contra imigrantes, o papel da mídia e o controle das 

fronteiras nacionais 

 

 Os preconceitos dirigidos aos imigrantes e refugiados não surgem com as 

crises capitalistas, não possuindo fundamentos apenas nas condições do mercado de 

trabalho, como já tratamos aqui. Porém, o preconceito estimulado pelo nacionalismo 

possui determinações particulares no modo de produção capitalista, considerando sua 

crise estrutural que acentua o desemprego e, por consequência, aumenta a 

competitividade no mercado de trabalho. 

 Dessa forma, o contexto de crise do capital dá margem ao crescimento deste 

discurso. Conforme a análise de Hobsbawn, 

  
 
a nova globalização de movimentos reforçou a longa tradição popular de 
hostilidade econômica à imigração em massa e de resistência ao que se vê 
como ameaças à identidade cultural coletiva. A força real da xenofobia é 
percebida no fato de que a ideologia do capitalismo globalizado dos mercados 
livres, que se implantou nos principais governos nacionais e instituições 
internacionais, fracassou redondamente no estabelecimento da livre 
movimentação internacional da força de trabalho, ao contrário do que ocorreu 
com o capital e o comércio (HOBSBAWN, 2007, p. 91-92). 
 
 

 Nota-se que o que o capital pretende não é “impedir” o deslocamento 

populacional, mas condicioná-lo aos seus interesses. Especialmente quando esse 

movimento é feito por um quantitativo expressivo de indivíduos. A possibilidade de 

migrar e construir a vida num lugar diferente existe, mas não está aberta a todos e 

tampouco em qualquer território. Por outro lado, a circulação internacional de capital 

é cada vez mais livre e intensa. O nacionalismo e a xenofobia jogam um peso 

diferenciado na construção da restrição à mobilidade humana, já que não se pensa 

em momento algum nas inúmeras contribuições que a presença dos imigrantes pode 
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significar para a cultura nacional, mas apenas em seus possíveis danos à identidade 

cultural do povo e à competição no mercado de trabalho. 

 Soma-se a isso a contribuição de Magalhães ao afirmar que 

 
 

Ao ser elaborada (xenofobia), pelas classes dominantes e seus instrumentos 
de comunicação, e ao se converter em ideologia dominante não apenas em 
governos mas até mesmo em sindicatos, o que ela promove é a fragmentação 
da consciência de classe trabalhadora, a partir da qual, aí sim, trabalhadores 
nacionais buscarão competir de forma fratricida com trabalhadores 
estrangeiros, diminuindo a capacidade de resistência da classe trabalhadora 
e, por consequência, fazendo-a aceitar mais passivamente os piores efeitos 
da crise capitalista (MAGALHÃES, 2017, p. 85-86). 
 
 

 Considerando os impactos da globalização sobre o nacionalismo e o aumento 

da xenofobia pode-se constatar que a discriminação aos imigrantes já existia antes do 

acirramento da crise estrutural do capital. Isso não exclui o fato de que a precarização 

do trabalho e o aumento do desemprego também impactem diretamente no aumento 

da xenofobia. Porém, ao discutir os impactos sentidos pela classe trabalhadora, como 

faz Magalhães no trecho acima, corremos o risco de desconsiderar os fundamentos 

materiais e históricos que conformam a consciência de classe, tomando-a, 

equivocadamente, como um mero reflexo da ideologia dominante, e neste sentido, 

atribuindo responsabilidade exclusiva aos trabalhadores pelos elementos alienantes 

que conformam sua consciência histórica, sem considerar os fundamentos sócio 

históricos e materiais que geram essa alienação. 

 De acordo com Mészáros (2007, p. 143), o desemprego, que é um fenômeno 

antigo e crescente, surgiu como um “aspecto necessário e cada vez pior dessa crise 

estrutural”. Além disso, ele atinge todos os trabalhadores, desde os mais qualificados 

até aqueles que não possuem qualificação alguma. Dessa forma, o capital tem 

ampliado a cada dia sua exploração sobre a força de trabalho, buscando superar, ou 

amenizar, sua crise estrutural. Como desdobramento, aumenta o contingente 

populacional considerado “supérfluo” como trabalhadores, mas nunca como 

consumidores (MÉSZÁROS, 2007, p. 146). 

 Portanto, os ataques do capital ao trabalho através da desregulamentação e 

flexibilização, além do aumento do desemprego, muito mais do que a xenofobia, são 

elementos que impactam na consciência e organização da classe trabalhadora. Por 

um lado, dificultando sua organização pela escassez de condições objetivas de vida 

e reprodução e, por outro, estimulando sua resistência, pelo total aviltamento das 
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condições de trabalho e de vida. 

 Quanto ao deslocamento de imigrantes e refugiados ainda é preciso considerar 

que desde o atentado terrorista ao World Trade Center em 11 de setembro de 2001 

os Estados Unidos e países da Europa passaram a adotar medidas mais restritivas 

quanto ao ingresso de imigrantes em seus territórios, sob a premissa de manter a 

segurança nacional (FRANCO, 2016)14. De acordo com Franco (2016), esse tipo de 

postura restritiva à mobilidade humana dos países de capitalismo central pode ser 

considerado como uma violação de direitos e que “[...] acirrou a xenofobia e submeteu 

muitos migrantes ao tráfico de pessoas e a precarização de sua força de trabalho além 

de exploração sexual”. 

 Todo esse contexto de medo e insegurança impacta também no processo de 

refúgio. De acordo com o ACNUR 

 
 

Refugiados e migrantes são cada vez mais confundidos entre si e tratados 
com desconfiança e, muitas vezes, preconceito e intolerância. Os sistemas 
de proteção internacional estão sob intensa pressão. Em muitos países, os 
controles de fronteiras estão cada vez mais rigorosos para impedir a entrada 
de migrantes em situação irregular e melhorar a segurança interna. Mas os 
refugiados acabam penalizados, pois a impossibilidade de entrar em um país 
seguro pode significar, muitas vezes, tortura ou até morte (ACNUR, 2014, p. 
9). 
 
 

 O acontecimento mais recente da Primavera Árabe em 2011 e que rebateu de 

forma mais direta na Europa também contribuiu para um maior controle das fronteiras 

por parte dos países europeus que receberam imigrantes e refugiados das guerras no 

Oriente Médio (GOMARASCA, 2017, p. 19). Esses e outros acontecimentos que 

marcam o aumento do número de deslocados forçados nos últimos anos fazem com 

que as fronteiras dos países assumam uma função ambígua, que por um lado 

resguarda a segurança nacional e por outro possibilita a entrada de indivíduos que 

necessitam de segurança (GOMARASCA, 2017, p. 18).   

 Por sua vez, essa função ambígua assumida pelas fronteiras é fruto de uma 

retórica securitária e humanitária, que quase sempre pende para a garantia da 

segurança nacional, o que “[...] significa que o discurso humanitário está incluído (e 

                                                 
14 Texto não paginado: FRANCO, Samara Vieira. A Violação dos Direitos Humanos na Ordem do 
Capital: O Refúgio como Objeto de Reflexão. In: II Congresso de Assistentes Sociais do Estado do 
Rio de Janeiro. CRESS, Rio de Janeiro, 2016. Disponível em: <http://www.cressrj.org.br/site/wp-
content/uploads/2016/05/101.pdf>. Acesso em: 18 de outubro de 2017. 

http://www.cressrj.org.br/site/wp-content/uploads/2016/05/101.pdf#_blank
http://www.cressrj.org.br/site/wp-content/uploads/2016/05/101.pdf#_blank
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neutralizado em sua força crítica) como parte do discurso securitário” (GOMARASCA, 

2017, p. 19). Nessa retórica ambivalente, os Estados ficam entre assegurar o direito 

de ir e vir dos imigrantes e a garantia de controle das fronteiras como elemento 

fundamental de manutenção da soberania nacional (GOMARASCA, 2017, p. 19). 

 De fato, espera-se que o Estado nacional assegure a segurança de seus 

habitantes e lhes garanta boas condições de vida, porém, isso não pode ser 

construído às custas do desrespeito ao direito do outro, do imigrante. Todo indivíduo 

tem o direito de ir e vir e de se estabelecer num país diferente do seu. Não se pretende 

com isso romantizar a realidade, como se de fato não existissem ameaças reais à 

diferentes países e as fronteiras nacionais não precisassem ser protegidas. A questão 

é que a função ambígua das fronteiras se torna contraditória na medida em que 

protege o nacional repelindo o imigrante e em seguida acolhe o imigrante, que é 

considerado a ameaça em potencial. 

 Uma política democrática de segurança fronteiriça é antagônica à xenofobia e 

à violação de direitos. O controle das fronteiras, no sentido de caracterizar o fluxo de 

pessoas que entra e sai e não de restringir sua mobilidade, é algo necessário e 

positivo, desde que não desconsidere os direitos daqueles que estão para além dos 

limites do país. 

 Considerando toda essa problemática, fica evidente que é preciso rever a 

abordagem dos Estados nacionais em relação às migrações, e no entendimento de 

Gomarasca (2017, p. 21) o ponto de partida para uma atuação ética frente a essa 

conjuntura está na própria condição humana, que por si só justifica o dever ético de 

acolher imigrantes e refugiados. Segundo ele a postura assumida atualmente pelos 

Estados, que rechaçam o estrangeiro, é restritiva e “[...] apaga a linha de demarcação 

entre política e polícia (GOMARASCA, 2017, p. 19) ”. Dessa forma, os imigrantes 

irregulares, principalmente nos países europeus, são vistos como pessoas a serem 

protegidas, mas que ao mesmo tempo constituem ameaças à segurança nacional, e 

por isso precisam ser vigiadas, punidas e controladas (GOMARASCA, 2017, p. 19). 

 No entendimento do autor “esta regra ética que visa proteger e promover um 

espaço comunitário não é incompatível com o direito à segurança” e diz respeito à 

“’curar’ as políticas migratórias da abordagem focada no Estado e de sua consequente 

lógica excludente” (GOMARASCA, 2017, p. 21). A proposta apresentada por ele 

consiste então numa 
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nova maneira de narrar a migração: não aparece a ideia da ameaça e 
tampouco a retórica da ajuda humanitária que se reflete na miséria dos 
outros, com o evidente risco de reduzir o migrante e o refugiado a um 
problema a ser resolvido, um peso que passivamente depende da boa 
vontade de seus anfitriões. O ponto de partida é, finalmente, ético: é a ideia 
de co-pertença (co-appartenenza), a ideia de que ser cidadão significa, acima 
de tudo, habitar o mesmo lugar e construir onde se vive suas próprias redes 
sociais (GOMARASCA, 2017, p. 21). 

 

 

 Cabe aqui salientar que, com a globalização e o neoliberalismo, o Estado se 

alinha cada vez mais aos interesses do capital, sendo uma ferramenta fundamental 

aos seus desígnios. De acordo com Netto (2012, p.422), “a desqualificação do Estado 

tem sido, como é notório, a pedra de toque do privatismo da ideologia neoliberal: a 

defesa do ‘Estado mínimo’ pretende, fundamentalmente, ‘o Estado máximo para o 

capital’ “. O capital atua no sentido de dissolver a soberania dos Estados nacionais 

(NETTO, 2012, p. 422), de modo que ele seja manipulável e desacreditado pela 

população. 

 Esse destaque é necessário para o entendimento de que apenas a boa 

intenção e solidariedade dos Estados nacionais não são suficientes para um 

acolhimento ético de imigrantes e refugiados. Precisamos considerar as 

determinações econômicas que incidem sobre a atuação dos Estados e até que ponto 

é interessante para o capital atender às necessidades desta população migrante. 

Sabemos que os investimentos sociais dos Estados estão cada vez mais restritos e 

que, por meio de parcerias público-privadas e do incentivo à filantropia, essa 

responsabilidade tem sido deslocada do Estado para a sociedade civil. Além disso, 

para o capital, os imigrantes e refugiados compõem a massa de trabalhadores não 

absorvida pelo mercado de trabalho, são mão de obra excedente que representa 

despesas e, portanto, não é interessante que os Estados nacionais assumam essa 

responsabilidade. 

 Ainda é preciso chamar atenção aqui para o papel da mídia nesse processo, 

como meio de veiculação de informações e, consequentemente, formadora de opinião 

(FRANCO, 2016). A simples escolha dos termos utilizados para transmitir notícias 

sobre imigrantes e refugiados já evidencia qual visão está sendo passada para a 

população em geral a respeito destes indivíduos. Por exemplo, pode-se observar o 

uso de conceitos “[...] como “crise” e “emergência”, justamente para sugerir que a 

defesa frente a um perigo iminente seja natural e necessária” (GOMARASCA, 2017, 
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p. 18). 

 Outro aspecto interessante quando observamos o posicionamento da mídia 

quanto à mobilidade humana de imigrantes e refugiados é que a ênfase está sempre 

no possível risco que essas pessoas possam representar para o país que as recebe. 

Fala-se a respeito de “fluxos”, “massas” e “contingente populacional” de forma que os 

sujeitos que migram e suas condições de vida são ocultadas. A mídia não evidencia a 

condição humana daquele sujeito que o torna semelhante ao outro, mas o apresenta 

como uma força externa perigosa que precisa ser contida. (GOMARASCA, 2017, p. 

19) 

 De acordo com Hobsbawn, 

 
 

é compreensível que esses movimentos criem grande nervosismo entre as 
pessoas comuns, sobretudo nas metrópoles do Ocidente e especialmente 
quando os governos e a imprensa se empenham em gerar um clima de medo, 
para alcançar seus próprios propósitos, e dão publicidade máxima às ações 
(HOBSBAWN, 2007, p. 136). 
 
 

 Segundo Gomarasca (2017, p. 19), “para reforçar retoricamente o imaginário 

da ameaça contribui também a insistência com a qual a migração é posta em estrita 

conexão com atividades criminosas”. Isso pode ser observado através do uso de 

termos como “fugitivos” ou “invasores” quando se faz referência aos refugiados 

(FRANCO, 2016).  

 Como sabemos, a grande mídia pertence aos grupos ligados ao grande capital, 

por isso não surpreende que contribua diretamente para culpabilizar os imigrantes e 

refugiados por sua condição, estimulando o medo, a insegurança e prejudicando sua 

inserção em novas localidades.  

 Ao analisar as transformações do sistema capitalista desde a década de 1970, 

Netto (2012) faz algumas considerações importantes sobre a cultura que interessa às 

nossas análises. Para Netto, a cultura no capitalismo contemporâneo15 passa a ter 

duas linhas principais: a primeira é “a translação da lógica do capital para todos os 

processos do espaço cultural” e a segunda é “o desenvolvimento de formas culturais 

                                                 
15 O Capitalismo Contemporâneo pode ser compreendido como o período histórico que vai da década 
de 1970 aos dias atuais e é marcado por transformações societárias significativas orquestradas pelo 
capital. A crise do petróleo em 1970 foi o estopim para o reordenamento da ofensiva do capital que, 
através da financeirização do capital, da reestruturação produtiva e da ideologia neoliberal, buscou 
recuperar o crescimento das taxas de lucro. 
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socializáveis pelos meios eletrônicos (a televisão, o vídeo, a multimídia) ” (NETTO, 

2012, p. 419). Dessa forma, podemos inferir que, no capitalismo, a mídia faz parte da 

esfera cultural e desempenha um papel muito importante de influência sobre o modo 

de pensar e o comportamento dos indivíduos. Ainda segundo o autor, a dinâmica 

cultural carrega traços inerentes às próprias mercadorias, como a “sua obsolescência 

programada, sua fungibilidade, sua imediaticidade reificante” (NETTO, 2012, p. 419). 

 A grande mídia, portanto, integra as estratégias do grande capital de formação 

de uma base de legitimidade aos interesses dominantes. Seu caráter tendencioso e 

conservador pode ser observado no conjunto de suas intervenções.  Dessa forma, sua 

atuação contribui para o aumento de práticas xenofóbicas e prejudica o processo de 

inserção dos refugiados nos países que os recebem, impactando negativamente para 

sua inserção no mercado de trabalho e sua integração local. Porém, não podemos 

desconsiderar que essas características imediatistas, superficiais e mistificadas da 

mídia são produzidas pela própria lógica do capital e reproduzidas pelos veículos de 

comunicação de maneira acrítica. Por isso, Netto (2012, p. 420) afirma que a 

mistificação da mídia no sistema capitalista não é intencional, sendo apenas uma 

consequência das transformações da sociedade capitalista.  

 

1.6. Panorama contemporâneo do deslocamento de refugiados no mundo 

 

 Estima-se que em 2014 os refugiados e as pessoas em situação semelhante 

ao refúgio já contabilizavam o número de 14,4 milhões de pessoas. Deste quantitativo, 

cerca de 53% eram refugiados originários da Síria, Somália e Afeganistão (LIMA et al, 

2017, p. 37). A maior parte dos refugiados, 79%, tinha idade entre 18 e 59 anos. 13% 

com menos de 18 anos e apenas 7% eram idosos. A quantidade de homens (49%) e 

mulheres (51%) se mostrava praticamente igual (LIMA et al, 2017, p. 43). 

 Pessoas em situação semelhante à de refúgio são aquelas que migraram para 

um país diferente do seu buscando proteção, mas que não são reconhecidas como 

refugiadas pelos Estados em que estão e, portanto, não têm a proteção internacional 

legal inerente ao status de refugiado (LIMA et al, 2017, p. 37). 

 Na tabela abaixo, elaborada pelo IPEA a partir das informações fornecidas pela 

ACNUR, podemos identificar os principais países de origem dos refugiados e pessoas 

em situação semelhante à de refúgio. Os dados compilados correspondem aos anos 

de 2011 a 2014, considerando a variação do número de refugiados nesses países no 
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período analisado. É importante ressaltar que o IPEA considerou apenas os países 

com mais de 100 mil refugiados. 

 

Tabela 1 (LIMA et al, 2017, p. 38): 
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 Considerando o período de 2011 a 2014, cujos dados sobre refúgio foram 

sistematizados pelo IPEA, Lima destaca que a guerra civil instaurada na Síria no ano 

de 2011 em decorrência da Primavera Árabe fez com que a Síria deixasse de ser um 

local de acolhimento de refugiados para se tornar um dos principais locais de origem 

dessas pessoas (LIMA et al, 2017, p. 38). 

 De acordo com a tabela 1 é possível perceber também que entre 2011 e 2014 

houve redução do quantitativo de pessoas refugiadas com origem no Afeganistão, 

mesmo que esta nacionalidade ainda seja expressiva no número total de refugiados. 

Houve redução também na quantidade de refugiados vindos de Angola, de Burundi, 

da Colômbia, da Costa do Marfim, da Federação Russa, do Iraque, de Ruanda, de 

Sérvia e Kosovo, do Sri Lanka, do Peru e do Vietnã. Por outro lado, o Sudão do Sul 

apresentou crescimento exorbitante no período analisado. Isso se deu pelo fato do 

país ter sido criado em 2011 e, por isso, não se tem registros sobre ele nos anos 

anteriores. Embora a região já fosse conflituosa e local de origem de refugiados esses 

indivíduos não eram contabilizados como originários do Sudão do Sul antes de 2011 

(LIMA et al, 2017, p. 39). 

 A tabela abaixo mostra os principais países que têm acolhido refugiados e 

pessoas em situação semelhante no mundo, considerando aqueles que possuíam 

mais de 100 mil refugiados em seu território entre os anos de 2011 e 2014. 

 

Tabela 2 (LIMA, 2017, p.39 e 40): 
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 Atualmente a maioria dos refugiados é acolhida por países em desenvolvimento 
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(LIMA, 2017, p.37). Embora possa parecer mais lógico que os Estados de capitalismo 

central, mais estruturados, devessem ser os principais destinos das pessoas na 

condição de refúgio, não é isso o que tem acontecido. Pelo contrário, como já 

discutimos anteriormente, os países desenvolvidos têm restringido cada vez mais a 

entrada de imigrantes e refugiados. Em contrapartida, os países em desenvolvimento 

assumem o desafio de atender às necessidades dos nativos e dos refugiados que 

passam a integrar a comunidade local (LIMA et al, 2017, p. 37). 

 Conforme é possível observar na tabela 2 os países que mais acolhem 

refugiados são a Turquia, o Paquistão, o Líbano, o Irã, a Etiópia e a Jordânia. Isso 

acontece pela proximidade desses países às zonas de maior conflito e tensão na 

contemporaneidade, que são o norte da África e o Oriente Médio (LIMA et al, 2017, p. 

39). Por conta dos conflitos armados na Síria o Líbano, a Turquia e o Iraque foram os 

países que tiveram maior variação no quantitativo de refugiados acolhidos no período 

entre 2011 e 2014, já que é mais fácil para os indivíduos se refugiarem em países 

vizinhos aos seus (LIMA et al, 2017, p. 40). 

 Na tabela abaixo temos a distribuição de refugiados nos continentes. 

 

Tabela 3 (LIMA et al, 2017, p. 40): 
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 Os continentes asiático, africano e europeu são os principais locais de acolhida 

de refugiados. A Oceania, embora seja a região que menos acolheu refugiados, tem 

apresentado uma variação que indica o crescimento deste quantitativo. Por outro lado, 

a Europa, embora seja um dos principais continentes a abrigar refugiados, tem 

gradativamente diminuído o número de refugiados acolhidos, bem como a América do 

Norte (LIMA et al, 2017, p. 41). 

 A próxima tabela nos dá um panorama mais específico sobre a distribuição de 

refugiados na América Latina levando em conta apenas os dados referentes ao ano 

de 2014. 

 

Tabela 4 (LIMA et al, 2017, p. 42)16: 

 

                                                 
16 A sigla “PDI”, que aparece no início da quinta coluna da tabela, corresponde à expressão “Pessoas 
Deslocadas Internamente”. 
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 Os dados indicam que a América Latina e o Caribe são os destinos menos 

acessados pelos refugiados. Embora o número de pessoas refugiadas aqui esteja 

crescendo rapidamente ano a ano esse universo ainda é bem pequeno quando 

comparado aos demais continentes. Seguindo a lógica de refúgio no país vizinho mais 

próximo, podemos inferir que a maioria dos refugiados na América Latina é de origem 

colombiana que migram em busca de segurança devido aos conflitos internos que 

existem no país desde 2006. 

 Em 2014, 360 mil colombianos, refugiados e em condição semelhante, 

imigraram por proteção e melhores condições de vida. Isso sem levar em conta os 

deslocados internos no país (LIMA et al, 2017, p. 41).  Embora o número de refugiados 

colombianos tenha diminuído, ainda é bastante expressivo na região. 

 Estima-se que 352,7 mil pessoas estiveram refugiadas ou em situação 
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semelhante à dos refugiados na América Latina e no Caribe em 2014. Esse número 

representa apenas 2,45% da quantidade total de refugiados espalhados pelo mundo 

(LIMA et al, 2017, p. 41). No Brasil, em 2014, registrava-se apenas 7.490 pessoas 

reconhecidas como refugiadas em território nacional (LIMA et al, 2017, p. 42). Costa 

Rica, Equador, Panamá e Venezuela foram países com um contingente muito mais 

expressivo de refugiados no mesmo ano.   

 

1.7. Migração, refúgio e a questão social 

 

 A questão social é o conjunto de expressões das desigualdades produzidas 

pela contradição entre o capital e o trabalho (IAMAMOTO, 2000, p. 27). Embora a 

desigualdade já existisse antes do capitalismo, a questão social é um modo particular 

da desigualdade nesta ordem societária. Pois não se trata de quantidades 

insuficientes para promover acesso igualitário aos bens e serviços, mas de uma 

desigualdade estrutural que é necessária à produção e reprodução do capital. 

 A contradição estrutural que configura a questão social decorre da propriedade 

privada dos meios de produção, do trabalho assalariado e da apropriação privada da 

riqueza socialmente produzida. Na economia globalizada essa produção se torna 

cada vez mais dispersa, envolvendo a apropriação da força de trabalho e matéria 

prima em diferentes partes do mundo, porém as riquezas da produção continuam 

sendo apropriadas apenas por alguns. Isso gera um acirramento nas expressões das 

desigualdades, que tem raiz na distribuição desigual de riquezas entre os indivíduos 

(IAMAMOTO, 2000, p. 27). 

 De acordo com Netto (2012, p. 416), para compreender melhor as 

problemáticas que se configuram hoje como objeto de intervenção do Serviço Social 

é preciso ter em mente as transformações do capitalismo desde a década de 1970. 

Em suas análises, a “sociedade tardo-burguesa” contemporânea é fruto das 

mudanças que o capital vem orquestrando por conta de sua crise estrutural (NETTO, 

2012, p. 417).  

 O projeto neoliberal, pauta-se na flexibilização das relações de trabalho e da 

produção, na privatização do que é estatal e na desregulamentação das relações 

comerciais e financeiras (NETTO, 2012, p. 417). De forma articulada, temos a 

globalização, que opera pela “produção segmentada, horizontalizada e 

descentralizada”, e pela formação de conglomerados supranacionais e a 
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financeirização do capital (NETTO, 2012, p. 417). Nesse contexto podemos ver como 

rebatimento o aumento do desemprego, a precarização das condições de vida, a 

precarização dos vínculos empregatícios, baixos salários e o aumento do trabalho 

informal (NETTO, 2012, p. 417). 

 Um terceiro aspecto apontado por Netto são as alterações nas classes sociais, 

inclusive quanto ao reconhecimento de pertencimento. As próprias mudanças da 

divisão sócio técnica do trabalho resultam em divisões e reconfigurações na classe 

trabalhadora e na pequena burguesia. Além destas, o autor também aponta os 

grandes capitalistas, como componentes da nova oligarquia internacional e os 

segmentos mais desprotegidos, cuja composição abriga “desde aposentados com 

pensões miseráveis, crianças e adolescentes sem qualquer cobertura social, 

migrantes e refugiados, doentes estigmatizados (recordem-se os aidéticos17 pobres) 

até trabalhadores expulsos do mercado de trabalho” (NETTO, 2012, p. 418). 

 Um quarto aspecto importante a considerar seria a cultura do capitalismo 

contemporâneo que infunde na sociedade tardo-burguesa as características inerentes 

às mercadorias, como a imediaticidade e a obsolescência programada (NETTO, 2012, 

p. 419). Outro elemento importante para nossas análises, diz respeito ao 

redimensionamento do Estado, que resulta na retração do Estado em relação às suas 

responsabilidades sociais em favor de uma atuação ainda mais alinhada aos 

interesses do grande capital. Aqui podemos considerar também o desmonte do Estado 

de Bem Estar Social e a proliferação das Organizações Não-Governamentais (ONG's) 

por conta da transferência de responsabilidades do Estado para a sociedade civil 

(NETTO, 2012, p. 422). 

 Todos esses aspectos configuram, além dos resultados já mencionados, o 

aumento da exploração da força de trabalho, o acirramento das desigualdades, o 

crescimento de manifestações racistas e xenofóbicas e a degradação do meio 

ambiente (NETTO, 2012, p. 423-424). Segundo Netto (2012, p. 425), “a ordem do 

capital esgotou completamente as suas potencialidades progressistas, 

constituindo-se, contemporaneamente, em vetor de travagem e reversão de todas as 

conquistas civilizatórias”. Dessa forma, seu avanço se dá cada vez mais por meio da 

barbárie, onde podemos incluir o desenvolvimento da indústria bélica e a militarização 

                                                 
17 É preciso pontuar que o termo “aidético” não é mais usualmente utilizado por ser considerado 
pejorativo, embora fosse aceito no ano em que o autor o utilizou em seu texto. Em seu lugar, sugere-
se a utilização dos termos “pessoa vivendo com HIV” ou “pessoa soropositiva para o HIV”, por exemplo. 
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da vida social (NETTO, 2012, p. 426-427). 

 Já discutimos anteriormente a respeito de como o deslocamento de pessoas 

assume um perfil particularizado no capitalismo, que gera fatores de atração e 

expulsão que direcionam a migração dos trabalhadores com vistas a atender às 

necessidades da acumulação capitalista. Porém, essa circulação é estimulada apenas 

para a promoção da livre circulação de capital no globo terrestre. O fato é que os 

trabalhadores têm tido sua mobilidade cada vez mais restringida pelo capital, apesar 

da ideia de unificação de territórios difundida pela globalização dos mercados. 

 “As migrações internacionais revelam, desta forma, as desigualdades no 

acesso a trabalho, renda, consumo, formação profissional etc. Em síntese, a ausência 

de mobilidade social” (MAGALHÃES, 2017, p. 34). Portanto, podemos concluir que o 

deslocamento populacional de imigrantes e refugiados consiste numa expressão atual 

da questão social, já que estamos nos referindo a sujeitos cuja migração é 

determinada pelos antagonismos gerados pelo modo de produção capitalista. Além 

disso, o deslocamento de trabalhadores pelas imposições do capital tem servido ao 

barateamento do custo da força de trabalho, já que os imigrantes quase sempre 

assumem os postos de trabalho sobrantes nos territórios nacionais e, 

consequentemente, se submetem ao rebaixamento salarial. Soma-se a isso a 

progressiva retirada de direitos dos trabalhadores, que também contribui para a 

precarização do trabalho. 

 Considerando o refúgio de maneira mais específica, pode-se inferir que a 

condição dos refugiados é ainda mais cruel do que a vivenciada pelos imigrantes, 

tendo em vista sua situação de extrema barbárie social. “Para o Serviço Social, esta 

é uma das expressões mais aviltantes da questão social, portanto, uma expressão 

contundente da luta de classes na atualidade” (CASTILHO, 2016, p. 2). 

 Dessa forma, tanto os deslocamentos aparentemente “voluntários” quanto os 

forçados, como é o caso dos refugiados, são fortemente influenciados por fatores 

econômicos, sejam eles estimulados pela necessidade de encontrar “[...] um lugar 

onde possam ser incluídas no processo de desenvolvimento social” (BERNARDON, 

2009, p. 37) ou pela impossibilidade de permanecer no país por conta da exacerbada 

violação de direitos humanos. 

 
 

Nos últimos anos, a chamada “crise migratória” se transformou em uma 
verdadeira crise social e política, que tomou conta do mundo, em especial do 
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continente europeu. Tem-se assistido, pelos meios de comunicação, a um 
verdadeiro exército humano se movimentando e tentando fugir de guerras, 
misérias e perseguições políticas que a barbárie capitalista impõe à classe 
trabalhadora internacional. A inesquecível e estarrecedora cena do menino 
curdo-sírio Aylan Kurdi, morto por afogamento em uma praia da Turquia, após 
o barco em que estava com sua família ter naufragado, parece ser o sintoma 
e a expressão mais cruel dessa barbárie. Mas porque vivenciamos essa tal 
“crise” migratória? O que se encontra por detrás da “cortina de ferro”? Quais 
os interesses que estão em jogo? Aqui é bom que se diga e se esclareça que 
o que a mídia entende como “crise migratória” é uma espécie de instabilidade 
e descontrole, mesmo que provisório e momentâneo, no fluxo populacional 
que se concentra entre o Oriente Médio, a África Subsaariana e o continente 
europeu. Mas isso é o aparente, pois o que está por detrás mesmo é um plano 
nefasto e maquiavélico, cuja perspectiva geopolítica e econômica é a 
acumulação capitalista (CASTILHO, 2016, p. 1). 
 
 

 Diante disso, é possível afirmar que essa intensificação dos fluxos migratórios 

internacionais é uma expressão atual da questão social que têm rebatido no Brasil 

através da crescente demanda por refúgio. Todo esse processo é lucrativo para o 

capital à medida que barateia o custo da força de trabalho por meio do aumento do 

trabalho informal e precarizado. Porém, embora essa situação seja lucrativa, ela 

também gera gastos para o Estado burguês que precisa lidar com essa população 

imigrante e refugiada e suas demandas por documentação, políticas públicas e 

garantia de direitos e cidadania (CASTILHO, 2016, p. 2). 

 Atualmente, o enfrentamento das expressões da questão social tem sido 

marcado por particularidades que o diferenciam, tanto do assistencialismo histórico 

tradicional, quanto da proteção social instituída com o Estado de Bem Estar Social. A 

questão social na contemporaneidade passa a ser alvo das ações de um Estado cada 

vez mais repressivo e de iniciativas baseadas na parceria entre o público e o privado, 

o que configura um novo modelo de assistencialismo e filantropia. Embora ainda 

estejamos tratando de direitos legalmente assegurados isso se dá de forma cada vez 

mais precarizada, de modo que o que se pretende combater são apenas as faces mais 

extremas da expressão social (NETTO, 2012, p. 428). 

 Nas palavras de Netto, 

 
 

a articulação orgânica de repressão às “classes perigosas” e 
assistencialização minimalista das políticas sociais dirigidas ao 
enfrentamento da “questão social” constitui uma das faces contemporâneas 
mais evidentes da barbárie atual. E é no seu marco que, majoritariamente, 
operam, enquanto profissionais, os assistentes sociais (NETTO, 2012, p. 
429). 
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2. PROTEÇÃO INTERNACIONAL DE REFUGIADOS 

 

2.1. Breve resgate histórico da proteção internacional de refugiados desde a 

Primeira Guerra Mundial até 1950 

 

 O documento mais importante a respeito da proteção internacional de 

refugiados e que inclusive reconhece essa condição específica de determinado 

segmento populacional é a Convenção Internacional de Genebra, de 1951, que 

estabelece o Estatuto do Refugiado. Não por coincidência esse tratado é posterior a 

Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945). No século XIX a circulação de indivíduos 

entre os países era mais livre e até estimulada. Inclusive, os estrangeiros costumavam 

gozar dos mesmos direitos que os nacionais, como demonstra Ambros (p. 5) ao citar 

o Código Civil holandês (1839), o Código Civil chileno (1855), o Código Civil argentino 

(1869) e o Código Civil italiano (1865) como exemplos de legislações que 

asseguravam direitos iguais para imigrantes e naturais do país. 

 Porém, após as Primeira (1914 – 1919) e Segunda (1939 – 1945) Guerras 

Mundiais essa postura mudou, de modo que surgiram restrições ao deslocamento de 

imigrantes e aos seus direitos. Isso num momento em que um significativo contingente 

populacional se encontrava na condição de migrante forçado, refugiado ou ex-

prisioneiro, sem poder retornar aos seus países de origem (AMBROS, p. 5). Essas 

restrições à livre circulação de pessoas só têm se acentuado até os dias atuais, como 

já foi demonstrado. E ainda hoje, com todo o avanço legal em relação à proteção dos 

imigrantes e refugiados, esses indivíduos ainda encontram muitas barreiras nos 

países de acolhida.  

 
 

A migração internacional implica, para a grande maioria dos migrantes, 
principalmente aqueles que se encontram em situação irregular frente à 
legislação vigente, em vulnerabilidade e mitigação de direitos. Em muitos 
países o migrante perde sua cidadania e identidade cultural. Se for 
indocumentado ou estiver em situação irregular é ainda pior porque mergulha 
na cultura da clandestinidade, onde tem restringido aspectos da sua vida 
social, cultural, econômica e política. Os direitos políticos são a primeira 
escala de direitos a sofrer limitações. O direito ao sufrágio, ou seja, de 
participar das eleições no país em que se encontra, lhes é quase que 
totalmente vedado. Poucas legislações permitem o exercício do voto. [...] 
Para ter cidadania política em geral o migrante precisa ter a naturalização, o 
que implica em status de residente permanente por alguns anos, exercício de 
atividade remunerada e outras comprovações, além de, até mesmo, perda da 
sua nacionalidade primária (AMBROS, p. 14).  
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 É importante ressaltar em nossa análise que, embora o Estatuto dos 

Refugiados date de 1950, há outras iniciativas e mobilizações no que diz respeito à 

proteção internacional de refugiados que antecederam à criação deste documento. 

No período entre guerras, com a criação da Liga das Nações, teve início uma 

mobilização da comunidade internacional que, dentre outras coisas, tomou 

providências quanto à proteção dos refugiados oriundos da guerra. Ora, o problema 

de milhões de pessoas fugidas de seus países de origem ou na condição de apátridas 

logo demandou da Liga a formulação de ações de proteção, mesmo que esta não 

fosse, em princípio, uma das funções da organização (BARBOSA; HORA, 2007, p. 

14). 

 Em 1921 foi criado o Alto Comissariado para os Refugiados Russos sob o 

comando de Fridtjof Nansen. Esse pode ser considerado um marco inicial de proteção 

internacional à população refugiada. Aqui foi criado o primeiro passaporte específico 

para refugiados, o Passaporte Nansen, e através do Escritório Internacional Nansen 

para Refugiados, que passou a funcionar em 1931, foi elaborado um instrumento 

jurídico internacional que pela primeira vez estabelecia o princípio do “non-

refoulement”. Essa expressão em francês significa que não se pode retornar o 

refugiado ou solicitante de refúgio para local que ofereça risco a sua vida. Atualmente, 

o princípio da não devolução é considerado o mais importante do sistema de proteção 

aos refugiados (BARBOSA; HORA, 2007, p. 15-16). 

 Posteriormente, foi criado em 1936 o Alto Comissariado para os Refugiados 

Provenientes da Alemanha. Porém, em 1938 essa organização encerrou suas 

atividades, bem como o Escritório Nansen, dando lugar a um organismo unificado 

criado em 1939, que veio a ser o Alto Comissariado da Liga das Nações para 

Refugiados. A referida organização teve seu fim junto com o da Liga das Nações. Ela 

“operava de maneira bastante tímida e limitada, pois, além de esbarrar nas conhecidas 

dificuldades ligadas aos aspectos de soberania, não dispunha de fundos próprios, o 

que evidentemente veio a agravar-se com a eclosão da II Guerra Mundial” 

(BARBOSA; HORA, 2007, p. 16). Ainda é preciso pontuar a criação da Agência das 

Nações Unidas para o Auxílio e Reabilitação no ano de 1943. Essa agência foi 

responsável pela repatriação de cerca de sete milhões de pessoas até o ano de 1947, 

quando encerrou suas atividades (BARBOSA; HORA, 2007, p. 16). 

 Com a criação da Organização das Nações Unidas (ONU) em 1945 e a 
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extinção oficial da Liga das Nações no ano seguinte ampliou-se em âmbito 

internacional a discussão em torno dos direitos humanos (BARBOSA; HORA, 2007, 

p. 16). Quanto aos refugiados, devido as enormes proporções deste contingente 

populacional após a Segunda Guerra foi criado em 1947 a Organização Internacional 

para os Refugiados (OIR). Essa organização teve mandato provisório de um ano e 

meio e nesse período “sua atuação foi bastante razoável, reassentando 

aproximadamente um milhão de pessoas, repatriando 63 mil e fixando outras 410 mil 

nos países onde lograram chegar e desejavam viver” (BARBOSA; HORA, 2007, p. 

17). 

 Com a extinção da OIR passou-se a discutir a criação de um órgão que a 

sucedesse. Nesse período o desafio era formular uma definição universal para o 

refúgio que possibilitasse o estabelecimento de seu estatuto jurídico 

internacionalmente. Como fruto dessas discussões foi aprovado em 1950 o estatuto 

do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) e em 1951 foi 

aprovada a Convenção Internacional Relativa ao Estatuto dos Refugiados que instituiu 

o Estatuto do Refúgio internacionalmente (BARBOSA; HORA, 2007, p. 17). 

 

2.2. Organização das Nações Unidas (ONU) e o debate dos Direitos Humanos 

 

 A ONU foi criada após a Segunda Guerra Mundial no ano de 1945, tendo 

como herança a experiência da Liga das Nações e como missão o desafio de 

promover a paz e a segurança mundial. Porém, essa organização não foi neutra em 

sua criação como hoje ainda não é. A Declaração das Nações Unidas, de 1942 e que 

precedeu a Carta das Nações Unidas de 1945, foi totalmente alinhada a visão de 

mundo capitalista estadunidense, fortalecendo os valores do livre mercado e da 

democracia política. A Carta das Nações Unidas manteve o direcionamento político 

da Declaração, e dos 51 Estados-membros da ONU apenas cinco eram comunistas 

(ANDRADE, 2006, p. 58). Apesar disso, a organização sempre se pretendeu neutra e 

igualitária entre seus Estados-membros (BRASIL, 1945, Art. 2). Vale destacar que o 

Brasil é um dos Estados-membros da ONU desde sua formação. 

 De acordo com a Carta das Nações Unidas, os propósitos da ONU são: 

 

 
1. Manter a paz e a segurança internacionais e, para esse fim: tomar, 
coletivamente, medidas efetivas para evitar ameaças à paz e reprimir os atos 
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de agressão ou outra qualquer ruptura da paz e chegar, por meios pacíficos 
e de conformidade com os princípios da justiça e do direito internacional, a 
um ajuste ou solução das controvérsias ou situações que possam levar a uma 
perturbação da paz; 
2. Desenvolver relações amistosas entre as nações, baseadas no respeito ao 
princípio de igualdade de direitos e de autodeterminação dos povos, e tomar 
outras medidas apropriadas ao fortalecimento da paz universal; 
3. Conseguir uma cooperação internacional para resolver os problemas 
internacionais de caráter econômico, social, cultural ou humanitário, e para 
promover e estimular o respeito aos direitos humanos e às liberdades 
fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião; e 
4. Ser um centro destinado a harmonizar a ação das nações para a 
consecução desses objetivos comuns (BRASIL, 1945, Art. 1). 

 

 
 Em nossa análise merece destaque o terceiro princípio do artigo citado acima, 

que se destaca por ser o mais desafiador dos quatro. Nesse princípio aparece a 

preocupação das Nações Unidas em promover a proteção aos direitos humanos dos 

indivíduos bem como o exercício de suas liberdades fundamentais sem qualquer 

distinção. Além disso, também se assume a responsabilidade de solucionar questões 

de cunho econômico social, cultural ou humanitário que se constituam como problema 

em âmbito internacional. Nesse princípio poderíamos enquadrar, dentre outras, a 

situação dos refugiados.  

 O restante da Carta das Nações Unidas tratou da operacionalização da ONU, 

regulamentando a participação dos Estados-membros e o funcionamento da 

Assembleia Geral, do Conselho de Segurança, do Conselho Econômico e Social, do 

Conselho de Tutela, da Corte Internacional de Justiça e do Secretariado. Apesar da 

matéria dos direitos humanos ter sido pontuada neste documento foi com a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos que a ONU realmente deu o primeiro 

passo importante em relação à essa temática (ANDRADE, 2006, p. 291). 

 De acordo com Bernardon, os Direitos Humanos são um conjunto de direitos 

fundamentais assegurados em normativas e documentos diversos e que devem ser 

seguidos pelos países que são signatários dos mesmos. Esses tratados são 

compromissos assumidos pelos Estados que devem ter os direitos humanos “(...) 

como ‘guia’ para se pensar as ações, as políticas, os programas, entre outros a serem 

implementados na sociedade” (BERNARDON, 2009, p. 79). É preciso destacar que, 

dentre todos os documentos relacionados a esta temática, a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos é a mais importante, já que através dela a ONU conseguiu 

estabelecer uma concepção internacional comum acerca dos direitos humanos que 

não existia.  
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 Esta Declaração não possui força jurídica vinculante, mas tem sido amplamente 

aceita e utilizada como norteadora pelos Estados no estabelecimento de seus regimes 

internos, além das questões internacionais. De acordo com Andrade, o documento 

engloba três categorias importantes de direitos. A primeira versa sobre a liberdade e 

integridade espiritual do indivíduo, a segunda trata da vida política e a terceira diz 

respeito aos direitos sociais, econômicos e culturais (ANDRADE, 2006, p. 291).  

 A Declaração apresenta os direitos humanos18 como um “ideal comum” a ser 

atingido pelos países e pontua que “o reconhecimento da dignidade inerente a todos 

os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento 

da liberdade, da justiça e da paz no mundo” (ONU, 1948, Preâmbulo). 

 Um dos artigos da Declaração (ONU, 1948) que merece destaque em nossa 

análise é o artigo 2, que diz que 

 
 

1. Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades 
estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de 
raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, 
origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição.  
2. Não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, 
jurídica ou internacional do país ou território a que pertença uma pessoa, quer 
se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer 
sujeito a qualquer outra limitação de soberania (Grifo nosso). 

 
 
 Esse artigo é importante porque apresenta quatro dos cinco critérios que 

posteriormente seriam estabelecidos pela Convenção de Genebra como motivadores 

do refúgio. O único que não aparece aqui é a filiação em certo grupo social. A 

Declaração já apresentava que a discriminação a qualquer indivíduo por um desses 

motivos constitui violação dos direitos humanos e, partindo dessa premissa, a 

perseguição ou medo de perseguição em decorrência desses critérios caracterizaria 

a situação de refúgio.  

 O artigo 13 da Declaração (ONU, 1948) também merece destaque, pois 

dispõe que “todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro 

                                                 
18 O contraponto à concepção liberal dos direitos humanos, expressa na Declaração dos Direitos 
Humanos, é feito a partir de uma perspectiva histórica e social. Nesse sentido, é importante assinalar 
que os direitos humanos são fruto de construção social, moldados pelos determinantes históricos que 
têm contribuído para a concepção do que hoje se compreende por “Direitos Humanos”. Esse 
contraponto é importante, inclusive, para pensar a efetividade desses direitos na sociedade atual e 
como eles têm sido mais discutidos do que aplicados. Na perspectiva liberal os Direitos Humanos 
emanam da própria natureza humana invariável, mas na perspectiva marxista crítica, esses direitos são 
fruto de construção social histórica e mutável (TRINDADE, 2011, p. 16).  
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das fronteiras de cada Estado” e que “todo ser humano tem o direito de deixar 

qualquer país, inclusive o próprio e a esse regressar”. Esses direitos à locomoção e 

residência são incompatíveis com as limitações impostas à livre circulação de pessoas 

que foram discutidas anteriormente neste trabalho. A gravidade da violação ou 

restrição desses direitos é ainda maior no caso de refugiados e demais migrantes 

forçados, que necessitam se deslocar por sua própria sobrevivência.  

 Além destes, destacaremos também o artigo 14 da Declaração (ONU, 1948), 
que assegura que 

 

 
1. Todo ser humano, vítima de perseguição, tem o direito de procurar e de 
gozar asilo em outros países.  
2. Esse direito não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente 
motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos objetivos e 
princípios das Nações Unidas (Grifo nosso). 
 
 

 Aqui podemos observar um outro conceito chave que foi posteriormente 

adotado pelo Estatuto dos Refugiados que é a perseguição. Por meio deste artigo 

ficou reconhecido internacionalmente o direito à proteção em um país diferente do de 

origem do indivíduo em caso de perseguição. Por último, também vale citar o artigo 

15 da Declaração (ONU, 1948) que versa sobre o direito à nacionalidade. Esse não é 

necessariamente o caso dos sujeitos em situação de refúgio, mas a apatridia é um 

problema semelhante que também tem sido alvo da atenção dos organismos 

internacionais, inclusive da ONU e do ACNUR. 

 Além da Declaração Universal dos Direitos Humanos existe uma gama de 

tratados internacionais que se debruçam sobre essa temática. Dentre eles 

destacaremos apenas os oito principais que estão em vigor. Esses tratados foram 

ratificados por pelo menos um dos países membros da ONU, sendo que quase todos 

os países membros ratificaram quatro dos tratados, ou mais (BERNARDON, 2009, p. 

79). 

 A primeira é a Convenção Internacional para a Eliminação de todas as Formas 

de Discriminação Racial. Ela foi aprovada em 1966 e entrou em vigor em 1969.  Esse 

documento reafirma o caráter prejudicial da discriminação racial às relações humanas 

pacíficas entre países e entre indivíduos dentro do mesmo país. O Brasil é um dos 

países signatários deste tratado. O segundo documento é o Pacto Internacional dos 

Direitos Civis e Políticos, que foi aprovado em 1966 e entrou em vigor em 1976. Este 
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tratado também foi ratificado pelo Brasil, embora seus protocolos opcionais não 

tenham sido ratificados em nosso país (BERNARDON, 2009, p. 79). 

 Também é importante citar o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais, que entrou em vigor em 1976, a Convenção para a Eliminação de 

todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, que entrou em vigor em 1981, 

e a Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos e Punições Cruéis, Desumanas 

e Degradantes, que passou a vigorar em 1987. Todos esses documentos e seus 

respectivos protocolos opcionais foram ratificados pelo Brasil (BERNARDON, 2009, 

p. 79-80). 

 Ainda é preciso mencionar a Convenção sobre os Direitos da Criança, que 

entrou em vigor em 1990 e foi ratificada pelo Brasil no mesmo ano. Também foram 

ratificados por nosso país os protocolos opcionais da convenção sobre o envolvimento 

de crianças em conflitos armados e sobre a venda de crianças, prostituição infantil e 

pornografia infantil. Outro tratado importante é a Convenção Internacional para a 

Proteção dos Direitos de todos os Trabalhadores Migrantes e suas Famílias, que foi 

aprovada em 1990 e passou a vigorar em 2003. Essa convenção dispõe sobre 

questões relacionadas à migração e visa a proteção dos direitos humanos 

fundamentais, buscando a eliminação da migração clandestina e do tráfico de 

trabalhadores migrantes. Por último, destacamos a Convenção Internacional dos 

Direitos das Pessoas com Deficiência, que entrou em vigor em 2008 e já foi ratificada 

pelo Brasil, bem como seu protocolo opcional. De todos esses documentos o único 

tratado que não foi ratificado pelo Brasil é a Convenção Internacional para a Proteção 

dos Direitos de todos os Trabalhadores Migrantes e suas Famílias (BERNARDON, 

2009, p. 81). 

 

2.3. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) 

 

 A discussão mais específica sobre os direitos humanos dos refugiados teve 

início em âmbito internacional com a criação da Organização das Nações Unidas 

(ONU) em 1945, após a Segunda Guerra Mundial. Antes disso outras pessoas já 

haviam estado na condição de refugiados, mas ainda não um número tão significativo 

de indivíduos como houve no pós-guerra. De acordo com Barbosa e Hora (2007, p. 

16) a Primeira Guerra Mundial gerou, aproximadamente, 4 milhões de refugiados e a 

Segunda Guerra Mundial 40 milhões. Por isso, Bernardon (2009, p. 22) afirma que a 
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“Segunda Guerra Mundial representou um marco histórico em relação aos refugiados 

do mundo”.  

 Partindo da necessidade de atender às pessoas vitimadas pela violência, 

intolerância e perseguição em seus países a ONU criou em 1950 o Alto Comissariado 

das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) e em 1951 criou a Convenção 

Internacional sobre o Estatuto dos Refugiados, que passou a vigorar em 1954. 

 
 

O ACNUR foi criado em dezembro de 1950 por resolução da Assembleia 
Geral da ONU e iniciou suas atividades em janeiro de 1951, inicialmente com 
um mandato de três anos, para reassentar refugiados europeus que estavam 
sem lar após a Segunda Guerra Mundial. Em 1974, a Assembleia Geral 
ampliou o mandato do ACNUR, designando-o como responsável pela 
proteção e assistência dos apátridas em todo o mundo. Em 2003, foi abolida 
a necessidade de o ACNUR renovar seu mandato a cada triênio (ACNUR, 
2014, p. 3). 

 
 

 O ACNUR foi criado como um dos órgãos subsidiários da ONU, que além do 

comissariado podem ser também fundos ou programas (BARBOSA; HORA, 2007, p. 

18). A sede da agência funciona em Genebra e sua atuação se ramifica no plano 

internacional através dos seus escritórios regionais que operacionalizam diretamente 

as ações da organização (BARBOSA; HORA, 2007, p. 19). Segundo o que está 

disposto em seu Estatuto (1950, par. 1-2), o ACNUR é uma organização de caráter 

humanitário, social e apolítico relacionada aos grupos e categorias de refugiados. De 

acordo com Bernardon (2009, p. 23) “essa postura de ‘neutralidade política’ é o que 

tem sido utilizado para possibilitar o trabalho do ACNUR e sua intervenção nos 

conflitos armados”. Entretanto, a autora destaca também que, enquanto organização 

subsidiária da ONU, as ações do ACNUR estão também subordinadas ao controle de 

sua Assembleia Geral e por isso não pode ser neutra, mesmo que pretenda ser 

(BERNARDON, 2009, p. 23).  

 Seus principais objetivos são proteger os indivíduos que estão na condição de 

refugiados e encontrar soluções permanentes que viabilizem a reconstrução de suas 

vidas em um ambiente seguro. Essa organização atua na proteção internacional dos 

refugiados junto aos governos e organizações privadas para promover a repatriação 

voluntária dessas pessoas. É importante pontuar que as ações desta organização são 

complementares e não substituem o caráter protetivo dos Estados Nacionais, antes, 

visam dar apoio aos refugiados e sociedades de acolhida.  



65 

  

 O ACNUR conta com o apoio de cerca de 1.500 organizações não-

governamentais (ONG’s) no desenvolvimento de suas ações, além de receber suporte 

de outros órgãos da ONU como a Organização Mundial da Saúde (OMS), a 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), 

e o Fundo das Nações Unidas para Crianças (UNICEF) (BARBOSA; HORA, 2007, p. 

20). Dentre essas parcerias se destaca o trabalho da organização Cruz Vermelha que 

atua “nos casos de emergência resultantes de embates armados internos e guerras, 

tendo compartilhado com o ACNUR a responsabilidade pelo socorro e apoio às 

vítimas de guerra e contendas internas em diversas oportunidades” (BARBOSA; 

HORA, 2007, p. 20).  

 Quanto à população atendida pelo ACNUR é possível subdividi-la em cinco 

grupos, que são: 

  
 

• Refugiados: pessoas que estão fora de seu país natal devido a fundados 
temores de perseguição relacionados a conflitos armados, questões de raça, 
religião, nacionalidade, grupo social ou opinião política, como também devido 
a violação generalizada de direitos humanos; 
• Solicitantes de refúgio: alguém que solicita às autoridades competentes 
ser reconhecido como refugiado, mas que ainda não teve seu pedido avaliado 
definitivamente pelos sistemas nacionais de proteção e refúgio; 
• Deslocados internos: são pessoas deslocadas dentro de seu próprio país, 
pelos mesmos motivos de um refugiado, mas que não atravessaram uma 
fronteira internacional para encontrar proteção e permanecem em seu país 
natal. Neste sentido, continuam – ao menos teoricamente – sob a proteção 
deste mesmo país; 
• Apátridas: são pessoas que não têm sua nacionalidade reconhecida por 
nenhum país. A apatridia ocorre por várias razões, como discriminação contra 
minorias na legislação nacional, falha em reconhecer todos os residentes do 
país como cidadãos quando este país se torna independente (secessão de 
Estados) e conflitos de leis entre países; 
• Retornados: pessoas que retornam voluntariamente a seus países de 
origem (ACNUR, 2014, p. 10). 
 
 

 Esta agência da ONU é responsável por prestar assistência emergencial aos 

refugiados através de donativos materiais e recursos financeiros. Nos casos em que 

as comunidades de refugiados não têm suporte do poder público local o ACNUR 

também busca promover programas específicos de saúde e educação que atendam 

às necessidades da população refugiada (ACNUR, 2014, p. 7). Esse tipo de 

assistência costuma ser necessária nos campos de refugiados, que são locais de 

caráter provisório e emergencial, construídos por organizações não governamentais, 
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para o acolhimento de refugiados19. Geralmente são recebidos nesses campos grupos 

de pessoas que por situações diversas precisam sair imediatamente de onde estão, 

sem que esse deslocamento seja muito planejado. Nos campos de refugiados os 

indivíduos têm acesso a condições básicas de sobrevivência, o que ainda não é o 

ideal (BERNARDON, 2009, p. 25).  

 De acordo com Silva (2016, p. 11), os campos de refugiados devem ser 

considerados um “exemplo extremo dos processos excludentes. Eles materializam a 

formação de territórios precários formados por essa dinâmica. Sua existência dá a 

dimensão espacial e visibilidade a estes processos contraditórios da globalização”.  

Quando o tempo de permanência dos indivíduos nestes locais provisórios de acolhida 

é maior do que o previsto, seja pela impossibilidade de retorno ao país de origem ou 

demora no processo de reassentamento, a manutenção desses espaços se torna 

extremamente difícil, podendo, inclusive, oferecer riscos à segurança dos refugiados 

(BERNARDON, 2009, p. 25).  

 Alguns destes espaços provisórios se tornam locais de permanência dos 

refugiados por anos, de modo que nem os mínimos sociais conseguem ser mantidos. 

É comum que a população sofra pela falta de infraestrutura, “sem a quantidade e a 

qualidade de alimentação adequada, com falta de água potável, com ausência dos 

serviços sanitários, abrigados em barracos precários, sem luz elétrica, sem espaço 

para plantar ou trabalhar, sem educação apropriada” (BERNARDON, 2009, p. 26). Na 

análise de Bernardon, na vida nos campos de refugiados estão “ausentes os valores 

e princípios apregoados pela ONU e pelo ACNUR” (BERNARDON, 2009, p. 26).  

 Atualmente, o maior campo de refugiados é o de Dadaab, no nordeste do 

Quênia. Ele foi formado em 1991 por consequência do início da guerra civil na Somália 

e hoje é um complexo de cinco campos que recebe um fluxo constante de refugiados, 

                                                 
19 Atualmente, a questão da intensa imigração venezuelana no norte do país tem preocupado as 
autoridades brasileiras e uma das propostas que tem sido pensadas é a criação de um campo de 
refugiados em Roraima. Isso foi sugerido pelos deputados federais de Roraima Carlos Andrade (PHS), Hiran 
Gonçalves (PP), Shéridan (PSDB) e Remídio Monai (PR) e também pelo deputado federal Jair Bolsonaro (PSL) 
que, como justificativa, afirmou que “já temos problemas demais aqui”. Posicionamentos como esses revelam o 
desejo de alguns políticos brasileiros de transferir a responsabilidade do governo brasileiro com os imigrantes para 
organizações do terceiro setor, e a visão de que essas pessoas são um problema para o país. 
FONSECA, Jaqueline. Deputados pedem a Temer campo de refugiados em Roraima para abrigar venezuelanos. 
Rede Amazônica Brasília. G1, Roraima, 30 jan. 2018. Disponível em: 
<https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/deputados-federais-pedem-ajuda-ao-presidente-michel-temer-para-lidar-
com-imigracao-venezuelana-em-rr.ghtml>. Acesso em: 12 de abril de 2018. 
REZENDE, Constança. Bolsonaro quer campo de refugiados em Roraima. Política. O Estado de S. Paulo 
(Estadão), São Paulo, 14 mar. 2018. Disponível em: <http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,bolsonaro-quer-
campo-de-refugiados-em-roraima,70002226010>. Acesso em: 12 de abril de 2018. 
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não só da Somália, mas também da região do Chifre da África. O campo de Dadaab 

abriga cerca de 360 mil pessoas, o que confere a ele proporções de cidade, porém 

sem a infraestrutura e o reconhecimento legal correspondentes (SILVA, 2016, p. 11). 

Nas palavras de Silva (2016, p. 11), a transformação desta triste realidade num plano 

mais humano e justo requer a “formulação de instrumentos jurídicos eficazes que 

devem ultrapassar o seu caráter de caridade e de auxílio emergencial, que as diversas 

organizações internacionais de ajuda humanitária vêm desempenhando”. 

 Retomando as ponderações sobre o ACNUR, as ações do Alto Comissariado 

são revisadas por meio de um Comitê Executivo subsidiário da Assembleia Geral da 

ONU que lhe presta assessoria. Esse Comitê é composto por 87 países membros, 

dentre eles o Brasil, que se reúnem anualmente para avaliar a execução e propostas 

de programas e o uso dos fundos de que a agência dispõe (ACNUR, 2014, p. 14). O 

financiamento desta agência da ONU, ao contrário das outras agências, programas e 

fundos da organização, é feito através de campanhas de arrecadação de fundos e de 

contribuições voluntárias que provém de doadores individuais, do setor privado e de 

países (ACNUR, 2014, p. 3). De acordo com Barbosa e Hora (2007, p. 21) cerca de 

95% do financiamento do ACNUR é feito por quinze países, restando os outros 5% 

para as demais contribuições. 

 A atuação do ACNUR é norteada pela busca de soluções duradouras para os 

refugiados. Por solução duradoura o ACNUR compreende: 

 
 

• Repatriação voluntária: é a solução de longo prazo preferida pela maioria 
dos refugiados, que preferem voltar para seu país de origem com condições 
de segurança (geralmente quando um conflito termina e um nível mínimo de 
estabilidade é restaurado). O ACNUR frequentemente fornece transporte e 
auxílio para que o repatriado possa recomeçar sua vida, por meio de doações 
financeiras e projetos de geração de renda, entre outros; 
• Integração local: o ACNUR trabalha para que o refugiado tenha plena 
inserção social, econômica e cultural no país de refúgio, além de seus direitos 
respeitados. Um refugiado está plenamente integrado quando tem a 
residência permanente ou a cidadania do país de refúgio, podendo acessar 
as políticas públicas disponíveis aos cidadãos deste país; 
• Reassentamento: implementado pelo ACNUR para quem não pode voltar 
ao seu país de origem por temor de perseguição e nem permanecer no país 
de refúgio onde se encontra, devido a problemas de segurança, integração 
local ou falta de proteção legal e física. Nestes casos, o ACNUR procura a 
ajuda de terceiros países que estejam dispostos a receber estes refugiados 
(ACNUR, 2014, p.14). 

 
 
 Um dos escritórios do ACNUR está localizado em Brasília. Aqui no Brasil o 

Alto Comissariado atua em parceria com o Comitê Nacional para os Refugiados 
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(CONARE) e organizações da sociedade civil organizada. As principais organizações 

parceiras do ACNUR em projetos de integração local e assistência humanitária são a 

Cáritas Arquidiocesana de São Paulo (CASP), a Cáritas Arquidiocesana de Manaus 

(CAM), a Cáritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro (CARJ), a Associação Antônio 

Vieira (ASAV), o Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Guarulhos (CDDH) e o 

Instituto de Migrações e Direitos Humanos (IMDH) (ACNUR, 2014, p. 17). 

 

2.4. Declaração de Genebra e o Protocolo de 1967 

 

 Para situar o debate sobre os Refugiados no Brasil é preciso falar também 

sobre a Convenção Internacional de 1951 e o Protocolo de 1967. Esses tratados são 

os mais importantes a nível internacional sobre a proteção de refugiados, 

estabelecendo seus fundamentos. A Convenção de Genebra e seu Protocolo 

“estabelecem os princípios legais sobre os quais se baseiam inúmeras legislações e 

práticas internacionais, regionais e nacionais” (ACNUR, 2014, p. 4). De acordo com o 

ACNUR cerca de 150 países são signatários destes dois documentos ou de pelo 

menos um deles (ACNUR, 2014, p. 4). 

 A Convenção Internacional sobre o Estatuto dos Refugiados foi fruto de uma 

Assembleia Geral da ONU em Genebra com o intuito de regularizar o reconhecimento 

legal dos refugiados. Ela entrou em vigor em 1954 estabelecendo o termo “refugiado”. 

Além disso, a Convenção de Genebra tratou dos direitos internacionais dos 

refugiados, estabelecendo direitos básicos que deveriam ser assegurados pelos 

países signatários. A Convenção também colocou diretrizes básicas para o tratamento 

de refugiados pelos Estados Nacionais e tratou da disponibilização de documentos e 

da não devolução ou expulsão de refugiados por nenhum país para o local de 

perseguição. Esse princípio que proíbe a expulsão de refugiados ou solicitantes de 

refúgio é um dois mais importantes da Convenção (ACNUR, 2014, p. 4). 

 Já o Protocolo que entrou em vigor em 1967 também foi resultado de uma 

Assembleia Geral da ONU. As novas situações de conflito e perseguição internacional 

transformaram os fluxos migratórios de refugiados e por isso foi necessário um novo 

documento sobre o Estatuto dos Refugiados que tornasse os princípios da Convenção 

de Genebra mais abrangentes. Porém, esses documentos são independentes. Não 

necessariamente os países precisam ser signatários dos dois, podem ser apenas de 

um. 
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 A ampliação do conceito de refúgio trazida pelo Protocolo se deu através da 

extinção das chamadas reservas geográficas e temporais que estavam presentes na 

Convenção de Genebra. Ou seja, segundo a Convenção, o reconhecimento do refúgio 

seria apenas para os refugiados que estivessem na Europa e em situação de refúgio 

por consequência de acontecimentos anteriores a 1951. De acordo com a Convenção 

era facultativo aos Estados Nacionais, no momento da ratificação do documento, optar 

pelo reconhecimento do Estatuto dos Refugiados com a reserva temporal, ou com a 

reserva temporal e geográfica (SUÍÇA, 1951, Art. 1º). 

 Essas restrições focavam a proteção internacional apenas nos refugiados 

produzidos pela 2º Guerra Mundial. Porém, o contexto internacional mudou, e foi 

preciso eliminar essas reservas a fim de possibilitar o reconhecimento e proteção de 

outros sujeitos em situação de refúgio (RAIOL, 2009, p. 110). O Protocolo reconhece 

“que surgiram novas categorias de refugiados desde que a Convenção foi adotada e 

que, por isso, os citados refugiados não podem beneficiar-se da Convenção” (ONU, 

1966, Preâmbulo). Em seguida, em seu Artigo 1º já anuncia o fim das reservas 

geográficas e temporais. 

 Segundo Raiol (2009, p. 111), o Protocolo já sinalizava a “mobilidade 

conceitual” do refúgio, por ser um tema relacionado aos deslocamentos humanos. Ele 

ainda acrescenta que não se pode “ignorar essa característica inerente ao próprio 

conceito de refugiado, ou seja, tal definição é sempre transitória, circunstancial, 

histórica, dotada de uma abertura peculiar. Novas situações adversas podem produzir 

‘novas categorias de refugiados’” (RAIOL, 2009, p. 111). 

 Se por um lado o Protocolo de 1967 ampliou o reconhecimento do refúgio ao 

eliminar as restrições geográficas e temporais, por outro ele manteve as mesmas 

restrições civis e políticas relativas aos critérios de reconhecimento do refúgio, a saber, 

raça, religião, nacionalidade, filiação à grupo social e opiniões políticas (RAIOL, 2009, 

p. 110). Segundo a Convenção, o termo “refugiado” seria aplicado aos indivíduos que 

 
 

em consequência de acontecimentos ocorridos antes de l de Janeiro de 1951, 
e receando com razão ser perseguida em virtude da sua raça, religião, 
nacionalidade, filiação em certo grupo social ou das suas opiniões políticas, 
se encontre fora do país de que tem a nacionalidade e não possa ou, em 
virtude daquele receio, não queira pedir a protecção daquele país; ou que, se 
não tiver nacionalidade e estiver fora do país no qual tinha a sua residência 
habitual após aqueles acontecimentos, não possa ou, em virtude do dito 
receio, a ele não queira voltar (SUÍÇA, 1951, Art. 1º). 
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 De acordo com Andrade (2006, p. 16), o principal critério para o reconhecimento 

da condição de refugiado é a perseguição. O autor acrescenta ainda que por 

perseguição compreende-se, em geral, a ação de agentes governamentais contra um 

indivíduo ou um grupo e que essa compreensão exclui os casos de pessoas que 

fogem, não por uma situação particular, mas por insegurança e opressão 

generalizadas. Esse é um dos motivos para que causas políticas sejam reconhecidas 

como ocasionadoras de refúgio, mas não as causas econômicas (ANDRADE, 2006, 

p. 16). 

 A perseguição ou temor de perseguição por motivo de condição étnico-racial 

está relacionada à discriminação racial, de modo que a “reiteração de atos 

discriminatórios” constitui a perseguição racial (RAIOL, 2009, p. 147). Já o motivo da 

religião esteve atrelado à questão do refúgio desde antes da Convenção e é uma das 

razões principais que ocasionam o refúgio (RAIOL, 2009, p. 152). A nacionalidade 

aparece na Convenção para delimitar os casos em que pessoas de nacionalidades 

diferentes são perseguidas, expulsas, discriminadas ou não tem seus direitos 

garantidos como deveriam em função de sua nacionalidade (RAIOL, 2009, p. 150).  

 O quarto motivo de refúgio apresentado pela Convenção de Genebra é mais 

difícil de ser delimitado, já que a própria definição de grupo social é imprecisa e o 

pertencimento de um indivíduo a determinado grupo é algo que perpassa sua 

subjetividade (RAIOL, 2009, p. 153). “Logo, a perseguição por pertencimento a grupo 

social, realmente, apresenta-se como critério dotado de uma abertura considerável, 

na medida em que cria um espaço para a tutela de minorias perseguidas pelas razões 

mais variadas” (RAIOL, 2009, p. 154). O quinto motivo que, segundo a Convenção, 

pode caracterizar refúgio é a perseguição por opiniões políticas, partindo do 

entendimento de que os indivíduos têm liberdade política e, portanto, não só podem 

ter opinião política como também têm o direito de expressá-la sem sofrer penalizações 

por isso (RAIOL, 2009, p. 156). 

 
 

O sentido restrito de perseguição, limitado pelos motivos que provocam a 
saída dos refugiados de seu território, concentrou a concessão do refúgio na 
verificação das hipóteses criadoras do fundado temor de perseguição. Assim, 
a guerra militar ou civil, a fome, a miséria, o desemprego, as rivalidades 
étnicas, as mudanças climáticas, as degradações e os desastres ambientais, 
somente para citar alguns, são novos motivos que, também, podem conduzir 
milhares de pessoas a abandonarem o lugar em que residem ou até mesmo 
o país em que moram (RAIOL, 2009, p. 158). 
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 Considerando a mutabilidade do refúgio no contexto internacional se faz 

necessário rever periodicamente as legislações que dizem respeito ao 

reconhecimento da condição de refugiado a fim de garantir proteção a esses 

indivíduos. O Protocolo de 1967 foi um documento que ampliou o conceito de refúgio 

e depois dele surgiram outros que, diante de novas necessidades, incorporaram novos 

critérios ao status de refugiado.  

 

2.5. Marcos da proteção aos refugiados na América Latina 

 

2.5.1. Declaração de Cartagena 

 

 A Declaração de Cartagena é considerada o documento mais importante 

quanto à proteção de refugiados no âmbito da América Latina. Ela foi adotada durante 

o “Colóquio sobre Proteção Internacional dos Refugiados na América Central, México 

e Panamá:  Problemas Jurídicos e Humanitários”, realizado em Cartagena no ano de 

1984. A grande relevância desta declaração reside no fato de que ela ampliou a 

definição da Convenção de 1951 acerca dos refugiados e sua proteção internacional 

reconhecendo também a condição de refúgio em decorrência de violência 

generalizada, conflitos internos, invasão estrangeira, violação maciça de direitos 

humanos ou outros fatores que tenham comprometido a ordem pública do país (LIMA 

et al, 2017, p. 43-44). 

 Desde os cinco motivos básicos para o refúgio apresentados na Convenção de 

1951 já se compreendia que a situação de refúgio estava relacionada à violação dos 

direitos humanos em alguma medida. Porém, quando a Declaração de Cartagena 

incluiu outros motivos para o refúgio e, entre eles, a violação maciça dos direitos 

humanos ela vinculou diretamente a questão do refúgio aos direitos humanos. Dessa 

forma, o próprio conceito de refugiado passou a ser associado à matéria dos direitos 

humanos, não sendo possível desvinculá-los. Além disso, ao consolidar essa relação 

a Declaração também promoveu o acesso à justiça internacional, no âmbito das 

Américas, por parte dos refugiados, através da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos (RAIOL, 2009, p. 125). 

 A ampliação da definição de refúgio promovida pela Declaração de Cartagena 
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partiu da necessidade concreta vivida na década de 1980, em que cerca de 2 milhões 

de pessoas se deslocaram na América Central fugindo de conflitos armados na 

Nicarágua, El Salvador e Guatemala. Na época, a maior parte dessas pessoas foi 

considerada como deslocados internos ou estrangeiros irregulares. Apenas 150 mil 

foram reconhecidas como refugiadas na América Central e no México (LIMA et al, 

2017, p. 44). Por isso Ambros (p. 9) considera que o enfoque da Declaração de 

Cartagena foi regional, atualizado e inovador para a proteção aos refugiados. 

 Além de incluir o critério da violação maciça dos direitos humanos a Declaração 

também versou sobre a necessidade de que os países da região adotassem normas 

internas a fim de possibilitar o cumprimento da Convenção de 1951 e do Protocolo de 

1967. O documento também tratou do dever dos Estados de criar normas e 

procedimentos internos de proteção aos refugiados. Todavia, se faz necessário 

esclarecer que a Declaração de Cartagena é um instrumento recomendatório e não 

possui força jurídica (LIMA et al, 2017, p. 44). 

 
 

Muitos princípios constantes na Declaração de Cartagena, mesmo decorridos 
mais de 20 anos de vigência, são atuais. Muitos deles foram incorporados 
nas legislações internas da maioria dos países da América Latina. Refugiados 
da Colômbia, Haiti, Angola, Iraque, Libéria, Senegal, Serra Leoa, entre outros 
países, têm encontrado proteção e assistência para refúgio nos países da 
América Latina, graças à aplicação complementar da Convenção de 1951 e 
da Declaração de Cartagena (AMBROS, p. 9). 

 
 
2.5.2. Declaração de São José 

 

 A Declaração de São José sobre Refugiados e Pessoas Deslocadas foi fruto 

do “Colóquio Internacional em Comemoração do Décimo Aniversário da Declaração 

de Cartagena sobre Refugiados”, que aconteceu na Costa Rica no ano de 1994. Este 

documento foi importante porque reafirmou os princípios da Declaração de Cartagena, 

bem como sua definição ampliada de refúgio e a vinculação desta realidade à matéria 

dos direitos humanos (SAN JOSÉ, 1994, p. 4).  

 Este documento também merece destaque por dar a relevância aos 

deslocamentos internos, principalmente quando estes são motivados pelas mesmas 

razões que ocasionam o refúgio. A Declaração de São José apresenta esta temática 

como importante para os Estados Nacionais e a comunidade internacional, 

contribuindo para diminuir a diferença conceitual entre o deslocamento interno e o 
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refúgio (RAIOL, 2009, p. 226). Além disso, a Declaração também deu um passo 

importante ao concluir que questões econômicas também ocasionam o deslocamento 

de pessoas e que a esses indivíduos devem ser assegurados seus direitos humanos 

antes, durante e depois de seu deslocamento (SAN JOSÉ, 1994, p. 5). 

 

2.5.3. Declaração e Plano de Ação do México  

 

 A Declaração e o Plano de Ação do México (PAM) foram elaborados no ano 

2004 na Cidade do México durante a Reunião Comemorativa do Vigésimo Aniversário 

da Declaração de Cartagena sobre Refugiados (MÉXICO, 2004, p. 1). Nesse encontro 

20 países da América Latina, incluindo o Brasil, assinaram o Plano e sua Declaração. 

O PAM reafirmou o disposto na Declaração de Cartagena de 1984 e na Declaração 

de São José de 1994. 

 O objetivo deste encontro e, consequentemente, dos documentos formulados 

era discutir e propor ações que promovessem o fortalecimento da proteção 

internacional aos refugiados na América Latina, através de medidas que viabilizassem 

soluções duradouras para a situação do refúgio no continente (ACNUR, 2014, p. 22). 

Lima (et al, 2017, p. 45) acrescenta que “uma das considerações que embasaram o 

PAM foi a de que os fluxos de refugiados poderiam desestabilizar países vizinhos, 

gerando implicações de segurança regional”.  

 A questão da segurança atravessa a temática do deslocamento forçado de 

refugiados, como já foi discutido em nosso primeiro capítulo, e aparece aqui no 

contexto da América Latina. É importante reforçar que a segurança é sim uma 

premissa dos Estados nacionais, mas não deve ser estruturada de modo que limite a 

circulação humana e sacrifique o direito de ir e vir e de se estabelecer num país 

diferente do seu. Considerações como a citada acima podem contribuir para o 

imaginário do medo e fomentar manifestações xenofóbicas na comunidade de 

acolhimento, visto que consideram o imigrante uma ameaça em potencial. Além disso, 

a preocupação norteadora do PAM deixa clara a prioridade de resguardar a 

segurança, o que abre margem para uma política migratória excludente. 

 A fim de orientar a discussão sobre a proteção de refugiados na América Latina 

o documento ressalta a necessidade de cooperação internacional e da partilha de 

responsabilidades e define seus cinco principais objetivos. De acordo com o ACNUR 

esses objetivos são: 
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• Desenvolvimento técnico: promoção de estudos e pesquisas acadêmicas 
sobre a proteção dos direitos humanos e dos refugiados no contexto latino-
americano; 
• Fortalecimento institucional: capacitação e sensibilização de funcionários 
públicos para garantir proteção internacional a todos aqueles que necessitam 
dela. Ampliação de relações com a sociedade civil, melhorando a recepção e 
a assistência aos refugiados, especialmente nas zonas de fronteiras; 
• Cidades Solidárias: integração local dos refugiados, principalmente 
aqueles que vivem em centros urbanos, com autossuficiência e dignidade; 
• Fronteiras Solidárias: desenvolvimento das comunidades nas zonas 
limítrofes às regiões em conflito, bem como da garantia de proteção e 
assistência aos refugiados, dado o caráter de porosidade das fronteiras na 
América Latina; 
• Reassentamento Solidário: mecanismo proposto pelo Brasil como 
resposta humanitária efetiva ao conflito na Colômbia e suas consequências 
nos países vizinhos que recebem o maior número de refugiados, 
especialmente Costa Rica, Equador, Panamá e Venezuela. Por meio do 
reassentamento, Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai recebem 
refugiados que continuam ameaçados ou não conseguem integrar-se ao 
primeiro país de refúgio. Um dos focos principais do programa são mulheres 
em situação de risco, isto é, mulheres que sobreviveram à violência e a tortura 
e mulheres chefes de família (ACNUR, 2014, p. 22). 

 
 
2.5.4. Declaração de Brasília  

 

 A Declaração de Brasília foi adotada no ano de 2010 durante o Encontro 

Internacional sobre Proteção de Refugiados, Apátridas e Movimentos Migratórios 

Mistos nas Américas (ACNUR, 2014, p. 25). Estiveram representados 18 países latino-

americanos, a saber, Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Chile, 

Equador, El Salvador, Guatemala, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, 

República Dominicana, Uruguai, e República Bolivariana da Venezuela. O encontro 

marcou a comemoração do sexagésimo aniversário do ACNUR e da Convenção 

Relativa ao Estatuto dos Refugiados (BRASIL, 2010, p. 1). 

 Este documento ressaltou as contribuições latino-americanas para o 

fortalecimento de ações e tratados que visassem à proteção de refugiados, apátridas 

e demais vítimas de violação de direitos humanos (BRASIL, 2010, p. 1). Além disso, 

retomou os objetivos discriminados no Plano de Ação do México e reafirmou a 

responsabilidade dos países quanto à adesão aos instrumentos internacionais de 

proteção e à elaboração de legislação nacional para sua devida implementação 

(ACNUR, 2014, p. 25). 

 
 

O enfoque regional, presente no PAM, e reiterado na Declaração de Brasília, 
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encorajando os Estados a: i) adotar mecanismos para enfrentar novas 
situações de deslocamento que não estejam previstas na Convenção de 1951 
e seu Protocolo de 1967; ii) revitalizar os programas Fronteiras Solidarias, 
Cidades Solidarias e Reassentamento Solidário; iii) fomentar o intercâmbio 
de boas práticas e lições aprendidas na região; iv) alcançar soluções 
duradouras para os refugiados; v) responder aos novos desafios relacionados 
com os fluxos migratórios mistos; vi) promover a adesão aos instrumentos 
internacionais em matéria de proteção dos refugiados e apátridas; e vii) 
atender as necessidades de proteção das crianças separadas ou 
desacompanhadas (LIMA et al, 2017, p. 45). 
 
 

 A Declaração também levou em conta a questão dos deslocados internos, 

considerando as variações de idade, gênero e raça desta população. Ainda é preciso 

destacar que o documento tratou da necessidade atual, no contexto da América 

Latina, de pensar alternativas para a migração regular, bem como “mecanismos de 

proteção humanitária complementar para que os países possam lidar com as novas 

necessidades de proteção dos migrantes e vítimas de tráfico, além de assegurar a 

proteção de refugiados no contexto dos fluxos migratórios mistos” (ACNUR, 2014, p. 

25). 

 

2.5.5. Declaração e Plano de Ação do Brasil 

 

 Em 2014 foi realizado um encontro em Brasília pelo marco dos trinta anos da 

Declaração de Cartagena. Esse encontro foi organizado pelo governo brasileiro, o 

ACNUR e o Conselho Norueguês de Refugiados (NRC)20. Além de reafirmar o 

disposto nos tratados anteriores a Declaração e o Plano do Brasil avançaram no que 

diz respeito a “identificação de novos desafios humanitários e propostas de medidas 

para fortalecer a proteção de refugiados, solicitantes de refúgio, apátridas e 

deslocados internos na América Latina e no Caribe” (LIMA et al, 2017, p. 46). 

                                                 
20 O Conselho Norueguês de Refugiados (NRC) é uma organização humanitária independente que, 
desde o pós Segunda Guerra Mundial, ajuda pessoas forçadas a fugir. Esta organização atua por meio 
da gestão de acampamentos, assistência alimentar, fornecimento de água potável, abrigo, assistência 
jurídica e educação. A organização dispõe de um Centro de Monitoramento de Deslocamento 
Interno em Genebra, que é um líder global em monitoramento, informação e defesa de pessoas 
deslocadas dentro de seu próprio país. Além disso, também dispõe de especialistas em todo o mundo 
que estão prontos para apoiar a ONU e as autoridades locais em crises humanitárias (NORWEGIAN 
REFUGGE COUNCIL - NRC. Who we are. About Us. Disponível em: <https://www.nrc.no/who-we-
are/about-us/>. Acesso em 12 de abril de 2018.). 
Não foram encontradas muitas informações sobre a relação entre o governo brasileiro e o NCR, mas 
sabe-se que esse Conselho participou da organização do PAM (LIMA, 2017, p. 44) e da Declaração e 
Plano de Ação do Brasil. Por isso acreditamos que, por ser referência internacional na matéria do 
refúgio e atuar em parceria com a ONU o NRC tenha sido convidado a contribuir com a construção 
destas discussões no âmbito da América Latina. 
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 Esses documentos são relevantes porque incluíram na discussão e nas ações 

propostas o deslocamento forçado por conta de desastres naturais e a necessidade 

de instrumentos alternativos, complementares, que proporcionem o visto humanitário 

para os indivíduos que necessitam de proteção, mas não podem ser classificados 

como refugiados. A Declaração e o Plano também apresentam o compromisso de 

erradicar a apatridia na América Latina até 2024 (LIMA et al, 2017, p. 46). 

 

3. CAMINHOS DO REFÚGIO NO BRASIL 

 

 Muito tem se falado atualmente sobre a presença de refugiados no Brasil, 

porém não é de hoje que eles têm sido recebidos em nosso país. Desde o fim da 

Segunda Guerra Mundial, com a criação da ONU, da OIR e, posteriormente, do 

ACNUR, alguns países da América Latina têm tido participação nessas organizações 

e no atendimento aos refugiados. Nessa época, era interessante para os países latino-

americanos favorecer a imigração a fim de subsidiar o desenvolvimento da agricultura 

e da indústria, e os dois países que se destacaram nesse contexto foram a Argentina 

e o Brasil (ANDRADE, 2006, p. 250).  

 Assim que a guerra terminou o Brasil regularizou juridicamente a imigração, e 

havia uma flexibilidade maior para a entrada de refugiados e deslocados de guerra 

que fossem qualificados profissionalmente para o trabalho industrial e agrícola 

(ANDRADE, 2006, p. 250). A necessidade de mão de obra, especialmente a 

qualificada, foi o grande motivador do acolhimento de refugiados, imigrantes e 

deslocados de guerra europeus por parte dos países latino-americanos. Porém, pela 

ausência de transporte marítimo adequado, não foi possível trazer pessoas em grande 

quantidade da Europa para cá nos primeiros anos após a guerra (ANDRADE, 2006, 

p. 250-251). 

 No caso do Brasil, o reassentamento de refugiados atendeu a duas 

necessidades específicas do país, que eram a carência de mão de obra qualificada 

para o desenvolvimento industrial de São Paulo e o povoamento de regiões menos 

desenvolvidas e habitadas no território nacional. O Brasil inclusive propôs, no ano de 

1946, o reassentamento de 35.000 refugiados e deslocados de guerra, que seria 

realizado no ano seguinte, desde que esses migrantes fossem trabalhadores rurais, 

da indústria ou técnicos (ANDRADE, 2006, p. 251). 

 Ao todo, aproximadamente 100 mil refugiados e deslocados de guerra foram 
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reassentados na América Latina, o que corresponde a cerca de 10% do total de 

reassentados pela OIR e, com certeza, esteve abaixo das expectativas dos países 

latino-americanos, visto que 100 mil correspondia ao número de refugiados que a 

República Dominicana esperava receber. Aqui no Brasil, 29 mil pessoas foram 

reassentadas no período pós Segunda Guerra, enquanto o que se esperava era o 

número de 150 a 200 mil por ano (ANDRADE, 2006, p. 251).  

 Andrade (2006, p. 252) destaca algumas razões pelas quais não foi possível 

trazer tantas pessoas quanto se esperava para a América Latina. Uma delas foi a falta 

de transporte adequado para o deslocamento de pessoas em grande quantidade, 

como sinalizado anteriormente. Além disso, como o interesse real por trás do discurso 

humanitário era importar mão de obra, o fato de não terem encontrado tantos 

trabalhadores qualificados nos campos de refugiados como se esperava, ocorreu uma 

diminuição no número de reassentados21. O terceiro motivo apontado por Andrade foi 

a discriminação racial.  

 
 

Um membro do governo brasileiro disse a representantes do CIR [Comitê 
Intergovernamental para Refugiados] que lutaria a ponto de ser a ‘última 
trincheira’ contra a emissão de vistos permanentes a judeus. As razões por 
detrás de tal posicionamento estavam no fato, segundo ele, de que judeus se 
reuniam nas cidades e obtinham controle do mercado imobiliário. Ele também 
disse, segundo relatado por representantes do CIR, que apesar de não haver 
legislação que impedisse a concessão de vistos imigratórios permanentes em 
favor de judeus, o Conselho de Imigração havia orientado os representantes 
consulares brasileiros a não os emitir. Aos representantes da OIR foi dito 
várias vezes na Argentina – como no Brasil, na Venezuela e na Guatemala – 
que o governo preferiria parar por completo a imigração a aceitar, mesmo que 
poucos, judeus. O representante do escritório da OIR na Bolívia e no Peru 
disse que se lhe fosse pedido intervir em casos que envolvessem judeus, a 
OIR correria o risco de colocar em perigo as boas chances de obter resultados 
promissores nos casos de não-judeus, posto que seria considerada uma 
Organização judaica (ANDRADE, 2006, p. 252)22. 

                                                 
21 É importante destacar que o interesse por mão de obra qualificada não foi o motivador apenas do 
Brasil ou dos países latino-americanos. A maioria dos países que participou dos programas de 
reassentamento da OIR após a Segunda Guerra Mundial buscava jovens solteiros e qualificados, 
baseando seus critérios de reassentamento em suas respectivas necessidades para o mercado de 
trabalho (ANDRADE, 2006, p. 257). Excetua-se o caso dos Estados Unidos que, à época da Guerra 
Fria, não se preocupou em importar mão de obra, mas o máximo de refugiados políticos possível vindos 
do bloco socialista do leste europeu. Nas palavras de Andrade (2006, p. 257), a intenção dos Estados 
Unidos era transformar estes reassentados em “símbolos de falência do comunismo”. Também vale a 
pena destacar o caso da Noruega, que foi um dos poucos países que não buscou mão de obra, mas 
reassentou pessoas doentes, deficientes físicos e crianças (ANDRADE, 2006, p. 256). 
22 O alinhamento do Estado brasileiro, na época do governo Vargas, às restrições de acolhimento de 
judeus, num momento em que esta população estava sendo massacrada pelo nazismo, revela o caráter 
antissemita e fascista deste governo. Além do posicionamento claro dos representantes 
governamentais brasileiros de impedir a imigração e o acolhimento de refugiados judeus ainda temos 
o caso emblemático de Olga Benário, que foi extraditada neste período ao governo alemão e, após 
isso, foi morta.  
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 Mesmo antes da OIR, em 1946, quando o Comitê Especial do Conselho 

Econômico e Social das Nações Unidas se ocupou da questão dos refugiados e 

deslocados de guerra, já havia uma postura discriminatória por parte do Brasil em 

relação aos refugiados. Em um outro trabalho Andrade traz relatos do delegado 

brasileiro neste Comitê Especial.  

 
 

‘não [se] quer reincidir no erro de admitir, por exemplo, japoneses, que 
mostraram ser inassimiláveis, sem falar de outros inconvenientes os quais 
não há a necessidade de recordar’.  
‘[n] ós queremos de preferência (plutôt) reforçar nossa ascendência européia, 
após uma escolha tão rigorosa quanto possível. Esta é a primeira condição 
que deve colocar o Brasil, pátria nova que já tem um passado honroso e 
digno, mas que apresenta acima de tudo um futuro cheio de promessa’ 
(EXPOSÉ23, 1946 apud ANDRADE, 2005, p. 14). 

 
 

 Além disso, os relatos do delegado brasileiro também deixam clara a 

preferência por imigrantes agricultores, técnicos e trabalhadores qualificados, tendo o 

cuidado de proteger o trabalhador nacional de uma possível concorrência (ANDRADE, 

2005, p. 14). Parece ilógico que este tenha sido um fator diminuidor do número de 

refugiados reassentados no Brasil e na América Latina, principalmente considerando 

que este veio a ser um dos critérios determinadores do refúgio, a perseguição por 

motivo de raça. Também é preciso levar em conta que os países participantes dos 

programas de reassentamento da OIR eram Estados-membros da ONU e, portanto, 

comprometidos com princípios abnegados e igualitários em busca da paz mundial24. 

Isto deixa clara a contradição presente nos Estados capitalistas e nos tratados 

internacionais, em que, por um lado, têm-se normativas modelo, que asseguram 

direitos, mas por outro, percebe-se que a maioria delas não é efetivada e não é 

norteadora de ações como deveria. Por isso, as normas refletem de forma abstrata o 

compromisso com princípios humanitários embora as estratégias políticas e 

econômicas continuem a reproduzir a desigualdade, bem como, práticas 

                                                 
23 Exposé (1946) du Delegué du Brésil – Comité Special des Refugiés et Personnes Deplacées – Sous-
Comité des Definitions, UN/ECosoc doc. E/REF/FACTFINDING/ 26, Londres, 13 maio.1946, 4p., 
AHI/DF, classe 601.34. 
24 Destacamos aqui um dos quatro propósitos da ONU apresentados na Carta das Nações Unidas 
(BRASIL, 1945) em seu artigo 1º: “Conseguir uma cooperação internacional para resolver os problemas 
internacionais de caráter econômico, social, cultural ou humanitário, e para promover e estimular o 
respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, 
língua ou religião”. 
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discriminatórias. 

 Dessa forma, fica claro que o envolvimento do Brasil com a questão 

internacional dos refugiados após a Segunda Guerra Mundial, ainda durante o 

mandato da OIR, não foi resultado de motivações exclusivamente humanitárias. Pelo 

contrário, podemos afirmar até que o reassentamento de refugiados atendia a outras 

prioridades do governo brasileiro que, convenientemente, também atendiam 

demandas humanitárias internacionais. Receber refugiados e deslocados de guerra 

foi uma das maneiras, no âmbito de sua política exterior, do Brasil reafirmar seu 

posicionamento ao lado dos países ocidentais capitalistas. Além disso, como medida 

de política interna, o reassentamento estimulou a imigração de mão de obra 

qualificada (ANDRADE, 2005, p. 2-3).  

 

3.1. O Estatuto do Estrangeiro e a nova Lei de Migração 

 

 Avançando em nossa análise sobre a proteção a refugiados no Brasil é 

preciso discutir duas legislações muito importantes no que diz respeito à 

regulamentação da migração e presença de imigrantes no Brasil. A primeira delas é o 

Estatuto do Estrangeiro, que foi regulamentado em 1980 pelo Decreto nº 86.715. Essa 

legislação foi feita durante a Ditadura Civil-Militar e apenas em 2017 foi substituída 

pela Lei de Migração, da qual trataremos em seguida.  

 
 

A elaboração dessa lei se deu em um momento em que o regime militar 
estava particularmente descontente com a “interferência” de religiosos 
estrangeiros em assuntos considerados de foro interno e buscava um 
mecanismo que facilitasse a expulsão de estrangeiros envolvidos em 
atividades políticas no país (REIS, 2011, p. 59). 

 
 

 De acordo com os interesses do Regime Militar vigente, este Estatuto estava 

totalmente alinhado à garantia da segurança nacional e mantinha um posicionamento 

discriminatório em relação aos imigrantes. Dessa forma, a imigração era considerada 

uma concessão, a partir da perspectiva dos direitos do Estado e não dos direitos 

humanos dos migrantes (AIRES, 2017, p. 146). Esse posicionamento já fica claro em 

seus três primeiros artigos. 
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Art. 1° Em tempo de paz, qualquer estrangeiro poderá, satisfeitas as 
condições desta Lei, entrar e permanecer no Brasil e dele sair, resguardados 
os interesses nacionais. 

Art. 2º Na aplicação desta Lei atender-se-á precipuamente à segurança 
nacional, à organização institucional, aos interesses políticos, 
socioeconômicos e culturais do Brasil, bem assim à defesa do trabalhador 
nacional. 

Art. 3º A concessão do visto, a sua prorrogação ou transformação 
ficarão sempre condicionadas aos interesses nacionais (BRASIL, 1980, art. 
1-3). 

 
 

 De acordo com Assunção e Santos (2016, p. 6), ao se referir ao artigo 2º, o 

texto é incompleto e foge à finalidade principal da lei que é “regular as liberdades de 

circulação e locomoção no território nacional, além do mecanismo de acesso à 

cidadania brasileira por parte dos estrangeiros”. Além disso, eles também apontam 

que o Estatuto, ao focar nos interesses políticos e institucionais brasileiros, pressupõe 

que a presença de estrangeiros no país pode ser uma ameaça à segurança nacional, 

aos interesses do país e ao trabalhador nacional (ASSUNÇÃO; SANTOS, 2016, p. 6). 

Outra consideração importante é que o posicionamento adotado pelo governo 

brasileiro em relação aos imigrantes a partir desta legislação levou à militarização 

desta questão, principalmente através da atuação destacada da Polícia Federal 

(AIRES, 2017, p. 146). 

 Essa mesma lei instituiu também o Conselho Nacional de Imigração (CNIg), 

cuja atuação estava alinhada ao interesse de atrair mão de obra qualificada para o 

país (OLIVEIRA, 2017a, p. 171). Isso fica claro no artigo 16 do Estatuto (BRASIL, 

1980). 

 
 

Parágrafo único. A imigração objetivará, primordialmente, propiciar mão-de-
obra especializada aos vários setores da economia nacional, visando à 
Política Nacional de Desenvolvimento em todos os aspectos e, em especial, 
ao aumento da produtividade, à assimilação de tecnologia e à captação de 
recursos para setores específicos.  

 
 

 De acordo com Aires (2017, p. 147), ao submeter os imigrantes às 

necessidades desenvolvimentistas do país, o Estatuto reduz o imigrante “à condição 

de mero possuidor de mão-de-obra, desprezando as outras dimensões de sua vida 

social, além de sentenciar, por consequência, que imigrantes de outro perfil 

profissional não são desejados pela política imigratória brasileira”. 

 Posterior ao Estatuto do Estrangeiro foi a promulgação da Constituição 
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brasileira, em 1988, que marcou o período de reabertura política no Brasil após o 

Regime Militar. Apesar de não falar muito sobre a migração a Constituição trouxe 

diretrizes importantes e menos restritivas que tornaram o Estatuto do Estrangeiro 

anacrônico, inclusive porque um dos objetivos da Constituição Democrática de 1988 

era “sepultar os resquícios jurídicos da ditadura militar” (OLIVEIRA, 2017a, p. 174). O 

fato da Constituição ser sucinta em relação à política migratória brasileira também 

evidencia a necessidade de uma legislação específica, complementar, sobre essa 

temática (ASSUNÇÃO; SANTOS, 2016, p. 6). 

 A principal menção feita no texto constitucional aos estrangeiros está em seu 

artigo 5º (BRASIL, 1988) que diz que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade [...]”. Em seguida são especificadas nos incisos essas garantias legais. 

Dentre elas destacamos o inciso XXXI (BRASIL, 1988), que dispõe sobre a sucessão 

de bens ao cônjuge e filhos de estrangeiros garantindo a aplicação da lei mais 

favorável, e o inciso LII (BRASIL, 1988), que diz que “não será concedida extradição 

de estrangeiro por crime político ou de opinião”. Esses são passos pequenos, mas 

que se tornam relevantes por serem dados em direção à garantia de direitos dos 

imigrantes. 

 Quando foi instituído o Estatuto do Estrangeiro o Brasil vivia um momento de 

pouca pressão imigratória, concentrando os esforços de suas políticas migratórias na 

mobilização e seleção de trabalhadores estrangeiros conforme as necessidades do 

país. Porém, após 1980 esse contexto foi alterado, de modo que a legislação 

migratória em vigor já não era suficiente para dar conta da realidade. Sobre essas 

alterações no contexto migratório, Oliveira (2017a, p. 171-172) cita a intensificação da 

emigração de brasileiros e a falta de políticas públicas que favorecessem sua 

reinserção no país, a imigração irregular de trabalhadores e suas famílias, 

principalmente bolivianos e paraguaios e, mais recentemente, a imigração em massa 

de haitianos e africanos. 

 Com a reabertura política do país após o fim do Regime Militar e, 

principalmente, após a promulgação da Constituição de 1988 não cabia mais uma 

legislação de migração como o Estatuto do Estrangeiro. A Lei de nº 6.815 era um 

entrave no processo de acolhimento e integração de imigrantes no país. Nas palavras 

de Oliveira (2017a, p. 171), “as políticas migratórias no Brasil viviam o paradoxo de 
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conviver com um marco regulatório baseado na segurança nacional em plena ordem 

democrática”.  

 Colocava-se a necessidade de atender as novas demandas postas pela 

realidade e em consonância com a ordem democrática configurada pela Constituição, 

o que estimulou o debate em torno da construção de uma nova lei de migração. Havia 

interesses diferentes dentro do próprio governo brasileiro que resultaram em 

propostas diversas de alteração da política migratória brasileira. Alguns setores 

buscavam reforçar o caráter atrativo de mão de obra estrangeira e qualificada, outros 

defendiam a garantia de direitos dos migrantes e em decorrência disso foram 

propostos alguns projetos de lei (OLIVEIRA, 2017a, p. 173). 

 Apenas no ano passado é que a nova lei de migração, a Lei de nº 13.445, foi 

sancionada pelo presidente da República. A nova legislação não está baseada na 

segurança nacional, como ocorria no Estatuto do Estrangeiro, mas está alinhada à 

garantia de direitos das pessoas migrantes, de modo que não conflita com os 

princípios democráticos e em defesa dos direitos humanos que estão expressos na 

Carta Magna. Esta lei representa um avanço significativo quanto à garantia de direitos 

dos brasileiros que vivem fora do Brasil, dos migrantes que residem no nosso país e 

dos que ainda residirão (OLIVEIRA, 2017a, p. 174). De acordo com Oliveira (2017a, 

p. 175), o Brasil passou a ter “uma das legislações mais modernas no trato das 

políticas migratórias, avançando no tratamento dos pilares que sustentam a 

integração plena do migrante à sociedade brasileira”. 

 É importante para nossa análise destacar os quatro primeiros artigos desta 

legislação, pois apresentam mudanças substanciais para a política migratória 

brasileira. Logo no artigo 1º a Lei 13.445 (BRASIL, 2017) já apresenta uma inovação 

importante ao definir imigrante, emigrante, residente fronteiriço, visitante e apátrida, o 

que não havia na legislação anterior. Estas definições são importantes porque 

reconhecem algumas das diferentes condições em que podem estar os migrantes e 

possibilitam a formulação de políticas públicas migratórias que considerem essas 

particularidades. 

 
 

§ 1o Para os fins desta Lei, considera-se:  
 
I - (VETADO); 
II - Imigrante: pessoa nacional de outro país ou apátrida que trabalha 

ou reside e se estabelece temporária ou definitivamente no Brasil;  
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III - emigrante: brasileiro que se estabelece temporária ou 
definitivamente no exterior;  

IV - Residente fronteiriço: pessoa nacional de país limítrofe ou apátrida 
que conserva a sua residência habitual em município fronteiriço de país 
vizinho;  

V - Visitante: pessoa nacional de outro país ou apátrida que vem ao 
Brasil para estadas de curta duração, sem pretensão de se estabelecer 
temporária ou definitivamente no território nacional;  

VI - Apátrida: pessoa que não seja considerada como nacional por 
nenhum Estado, segundo a sua legislação, nos termos da Convenção sobre 
o Estatuto dos Apátridas, de 1954, promulgada pelo Decreto nº 4.246, de 22 
de maio de 2002, ou assim reconhecida pelo Estado brasileiro.  

 
 
 Sobre a questão dos refugiados acolhidos no Brasil o artigo 2º (BRASIL, 2017) 

da referida lei afirma que a mesma “não prejudica a aplicação de normas internas e 

internacionais específicas sobre refugiados, asilados, agentes e pessoal diplomático 

ou consular, funcionários de organização internacional e seus familiares”. Visto que a 

legislação específica que trata do refúgio no Brasil é anterior à nova lei de migração 

este artigo deixa claro que não haverá sobreposição de leis ou substituição da 

legislação específica por esta. 

 A nova lei de migração traz no artigo 3º (BRASIL, 2017) os princípios e 

diretrizes que norteiam a política migratória brasileira. Eles são muito importantes 

porque versam sobre o repúdio à xenofobia e qualquer forma de discriminação racial, 

universalidade e indivisibilidade dos direitos humanos, inclusão social do migrante, 

acolhida humanitária, não criminalização da migração, cooperação internacional com 

países de origem para proteção dos direitos humanos do migrante, acesso igualitário 

do migrante aos serviços, programas e benefícios públicos, garantia do direito à 

reunião familiar, proteção ao brasileiro emigrante, atenção especial e proteção 

prioritária de crianças e adolescentes, repúdio à expulsão coletiva, reconhecimento 

acadêmico dos migrantes, promoção de políticas públicas regionais para a garantia 

dos direitos dos residentes fronteiriços, participação cidadã do migrante na avaliação 

e execução de políticas migratórias, dentre outros. 

 Por último, o artigo 4º (BRASIL, 2017) trata das garantias legais dos migrantes 

que estão em território nacional. Este artigo assegura que os mesmos serão tratados 

de modo igual aos nacionais, tendo garantida a “inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”. Além destes também, são 

assegurados os direitos civis, sociais, culturais e econômicos, bem como de livre 

circulação em território nacional e de saída e retorno ao país. Aqui também fica 

estabelecido que o migrante tem igual direito de acesso à saúde, educação, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4246.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4246.htm
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assistência social e previdência social que os brasileiros. 

 Um avanço importante na nova legislação que merece destaque é a 

regulamentação do visto humanitário (BRASIL, 2017, art. 14). Esse tipo de visto tem 

sido concedido pelo Brasil em caráter emergencial para sírios e haitianos, mas não 

estava previsto em lei. O fato da nova lei de migração prever a concessão de vistos 

temporários por motivo de acolhida humanitária se constitui numa importante medida 

de proteção aos migrantes. 

 Oliveira (2017a, p. 175) destaca que a nova lei foi sancionada com 20 vetos e 

que estes foram “inspirados em visões que defendem medidas restritivas”. Entre os 

vetos estão a definição de migrante, que foi considerada muito ampla, a definição de 

vulnerável para migrante que responde em liberdade por delito cometido e a anistia 

para migrantes em situação irregular no território nacional até julho de 2016 

(OLIVEIRA, 2017a, p. 176-177). Ainda segundo o autor, estes vetos 

 
 

revelam as contradições e as disputas colocadas ao longo de todos esses 
anos em que se buscou um novo aparato jurídico para as políticas 
migratórias, reveladas pela presença na esfera de governo de setores, ainda 
com expressão política, que: consideram as migrações uma questão de 
segurança, daí o discurso da soberania nacional; veem no migrante uma 
ameaça ao mercado de trabalho dos nacionais; e não conseguem 
compreender que é muito mais fácil lidar com migrações regulares, sobretudo 
quando se tem preocupação exacerbada com segurança e controle 
(OLIVEIRA, 2017a, p. 177). 

 
 

 De acordo com Oliveira, a sanção da nova lei coloca em questão alguns 

desafios, dentre eles enfrentar os vetos presidenciais e buscar revertê-los para que a 

legislação não seja desconfigurada em seus aspectos positivos durante seu processo 

de regulamentação. Também é necessário reivindicar a definição do organismo 

governamental que conduzirá as políticas migratórias e realizar ações de cunho 

educativo que esclareçam a necessidade de implementação da nova lei, combatendo 

as ideias xenofóbicas colocadas pelos setores contrários à migração (OLIVEIRA, 

2017a, p. 178). 

 

3.2. Lei 9.474: A “Lei do Refúgio” 

 

 Tratando de forma mais específica sobre a regulamentação jurídica dos 

refugiados no Brasil não se pode deixar de abordar a Lei Nacional de Refúgio. O Brasil 



85 

  

é signatário da Convenção de 1951 e do Protocolo de 1967, além de outros tratados 

internacionais de direitos humanos, como já foi mencionado. Desde 1958 nosso país 

também integra o Comitê Executivo do ACNUR, porém, foi só em 1997 que 

promulgamos nossa Lei sobre Refúgio. De acordo com Barbosa e Hora (2007, p. 44), 

antes de 1997 os princípios da Convenção de Genebra e do Protocolo de 1967 eram 

aplicados no Brasil através da regulamentação precária de portarias ministeriais e 

interministeriais, e de instruções de serviço e normativas da Polícia Federal. Já com a 

Lei 9.474 foram estabelecidos critérios e procedimentos avançados no que tange à 

concessão de refúgio, além da criação de um colegiado administrativo destinado a 

tratar exclusivamente desta temática. 

 Segundo o ACNUR, a legislação brasileira avançou muito nas últimas duas 

décadas no que diz respeito à proteção de refugiados, principalmente depois do 

Estatuto do Refugiado de 1997. Esse Estatuto é reconhecido internacionalmente 

como uma das leis mais avançadas sobre o assunto, sendo mais abrangente até do 

que a Convenção de Genebra. Acerca disso, González (2010, p. 52) destaca que, 

além de adotar uma definição ampla de refugiado, a lei foi importante por marcar a 

proteção internacional de refugiados com uma política de Estado. De acordo com esse 

autor, as normativas dos países da região costumavam tratar apenas dos 

procedimentos para a determinação da condição de refugiado e estabelecer um órgão 

encarregado desta temática, de modo que a legislação brasileira se propôs a ir além 

disso. 

 Segundo a Lei 9.474 de 1997 que dispõe sobre o Estatuto dos Refugiados no 

Brasil, 

 
 

Será reconhecido como refugiado todo indivíduo que: 
I - devido a fundados temores de perseguição por motivos de raça, religião, 
nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas encontre-se fora de seu país 
de nacionalidade e não possa ou não queira acolher-se à proteção de tal país; 
II - não tendo nacionalidade e estando fora do país onde antes teve sua 
residência habitual, não possa ou não queira regressar a ele, em função das 
circunstâncias descritas no inciso anterior; 
III - devido a grave e generalizada violação de direitos humanos, é obrigado 
a deixar seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outro país 
(BRASIL, 1997a, Art. 1º). 

  
   
 A lei brasileira sobre o refúgio trata da proteção dos refugiados por parte do 

Estado brasileiro e prevê a extensão da condição de refugiado ao cônjuge, aos 
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ascendentes, aos descendentes e a outros membros do grupo familiar que dependam 

economicamente do refugiado e se encontrem em território nacional (BRASIL, 1997a, 

art. 2º). Em sequência são discriminados os casos de exclusão, em que os indivíduos 

não podem se beneficiar da condição de refugiado. Dentre os motivos estão atividades 

criminosas, terroristas, de tráfico de drogas e contrárias aos princípios das Nações 

Unidas (BRASIL, 1997a, art. 3º). 

 Ao longo dos artigos a Lei do Refúgio trata do que configura a condição de 

refúgio ou não, do ingresso dessas pessoas no território nacional, da realização e 

processo burocrático do pedido de refúgio, dos efeitos da condição de refugiado, 

dentre outras situações particulares. Vale destacar que a lei do refúgio no Brasil 

também garante o sigilo, a urgência e gratuidade dos processos de reconhecimento 

da condição de refugiados (BARBOSA; HORA, 2007, p. 50). Sobre a condição jurídica 

dos refugiados, fica instituído que lhes serão garantidos os documentos básicos, como 

a carteira de trabalho, documento de viagem e cédula de identidade. Os refugiados 

também têm a liberdade de ir e vir no território nacional, o direito a trabalhar, estudar, 

e demais direitos civis gozados pelos cidadãos estrangeiros legais no país (BRASIL, 

1997a, art. 4º-6º). 

 Esse é um ponto muito importante desta legislação, já que garante um direito 

fundamental à inclusão do refugiado à sociedade brasileira, que é o direito ao trabalho. 

Na verdade, a Lei do Refúgio prevê, inclusive, a emissão de carteiras de trabalho 

provisórias para os solicitantes de refúgio enquanto não for dada a decisão final do 

processo (BRASIL, 1997a, art. 21). De acordo com González (2010, p. 57), “não 

outorgar o direito ao trabalho aos solicitantes de refúgio pode agravar sua situação de 

vulnerabilidade e propiciar sua exploração no mercado informal de trabalho”, por isso 

é tão importante que isso esteja assegurado na legislação. Contudo, dentre as 

dificuldades que os refugiados encontram em nosso país, como nosso idioma e 

cultura, eles também enfrentam os mesmos problemas que os brasileiros. Embora a 

lei lhes garanta muitos direitos, eles encontram grande dificuldade de inserção no 

mercado de trabalho formal, no acesso à educação, saúde e moradia, por exemplo 

(ACNUR, 2014, p. 16). 

 É preciso destacar que a Lei 9.474 também dispõe sobre o ingresso dos 

refugiados no território nacional e a realização do pedido de refúgio. Aqui fica 

assegurado que a entrada irregular no país não impede a solicitação de refúgio 

(BRASIL, 1997a, art. 8º). Segundo o que está disposto no Estatuto os refugiados têm 



87 

  

os mesmos direitos e deveres dos imigrantes legais no país, sendo acrescido o direito 

a não devolução para o local que lhe oferece perigo. Esse princípio é basilar e não 

poderia ficar de fora da Lei 9.474. Por isso, qualquer processo de extradição 

alicerçado em aspectos motivadores do refúgio será suspenso com o reconhecimento 

da condição de refugiado (BARBOSA; HORA, 2007, p. 48). De acordo com a lei, em 

seu artigo 36, a expulsão de um indivíduo reconhecido como refugiado no país só 

pode acontecer por dois motivos: por questões de segurança nacional ou de ordem 

pública. Em ambos os casos o refugiado será extraditado para um país que não lhe 

oferece risco, a fim de não violar o princípio do non-refoulement (BARBOSA; HORA, 

2007, p. 48). 

 A lei nacional do refúgio também caracteriza a perda ou cessação do status de 

refugiado: 

 
 

Art. 38. Cessará a condição de refugiado nas hipóteses em que o 
estrangeiro: 

I - voltar a valer-se da proteção do país de que é nacional; 
II - recuperar voluntariamente a nacionalidade outrora perdida; 
III - adquirir nova nacionalidade e gozar da proteção do país cuja 

nacionalidade adquiriu; 
IV - estabelecer-se novamente, de maneira voluntária, no país que 

abandonou ou fora do qual permaneceu por medo de ser perseguido; 
V - não puder mais continuar a recusar a proteção do país de que é 

nacional por terem deixado de existir as circunstâncias em consequência 
das quais foi reconhecido como refugiado; 

VI - sendo apátrida, estiver em condições de voltar ao país no qual 
tinha sua residência habitual, uma vez que tenham deixado de existir as 
circunstâncias em consequência das quais foi reconhecido como refugiado. 

 
Art. 39. Implicará perda da condição de refugiado: 
I - a renúncia; 
II - a prova da falsidade dos fundamentos invocados para o 

reconhecimento da condição de refugiado ou a existência de fatos que, se 
fossem conhecidos quando do reconhecimento, teriam ensejado uma 
decisão negativa; 

III - o exercício de atividades contrárias à segurança nacional ou à 
ordem pública; 

IV - a saída do território nacional sem prévia autorização do Governo 
brasileiro (BRASIL, 1997a). 

  
 
 Nos casos previstos em Lei de perda da condição de refugiado por renúncia ou 

por deixar o país sem autorização do governo brasileiro, não há impedimento de 

retorno ao Brasil, os refugiados nesta situação passarão a ser enquadrados na 

legislação brasileira de migração. Vale pontuar que quando a Lei 9.474/1997 foi criada 

a lei de migração em que os refugiados nesta condição seriam enquadrados era o 
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Estatuto de Estrangeiro (1980), mas desde o ano passado, vale a nova lei de 

migração, a Lei 13.445 (2017). Por fim, a Lei 9.474 ainda trata das chamadas 

“soluções duráveis”, como a nomenclatura dada pelo ACNUR. Sendo elas a 

repatriação, a integração local e o reassentamento. 

 Sobre as soluções duráveis, a repatriação é recomendada pelo ACNUR como 

a melhor solução, porém só pode ocorrer quando o país de origem passa a garantir 

os direitos básicos do refugiado. Quando cessam os aspectos causadores da 

condição de refúgio, necessariamente, inicia-se o processo de repatriação. Quando 

não é esse o caso, a repatriação só acontece mediante a vontade do indivíduo, sendo 

a voluntariedade a principal característica desta solução durável. Quanto a integração 

local, esse é um processo difícil e demorado, já que envolve a adaptabilidade dos 

refugiados aos costumes locais, bem como ao clima, ao idioma, etc. Para facilitar essa 

integração é necessário facilitar os processos de reconhecimento de diplomas e de 

ingresso em instituições de ensino. A terceira alternativa proposta como solução 

durável é o reassentamento. Essa ação, assim como a repatriação, tem por 

característica a voluntariedade, consistindo no direcionamento do refugiado para um 

terceiro país quando o mesmo não se adapta ou não é aceito no país de destino 

(BARBOSA; HORA, 2007, p. 50). 

 

3.2.1. O Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE) 

 

 A lei 9.474 também instituiu o Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE). 

Esse Comitê atua na análise dos pedidos de refúgio, no reconhecimento da condição 

de refugiado no Brasil, na formulação de políticas públicas para essa população, na 

integração local dos refugiados, na orientação e coordenação de ações para proteção 

dos refugiados, inclusive com apoio jurídico. O CONARE é integrado pelo Ministério 

da Justiça, que o preside, pelo Ministério das Relações Exteriores, Ministério do 

Trabalho e Emprego, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Departamento da 

Polícia Federal, o Instituto Migrações e Direitos Humanos (IMDH) e as Cáritas 

Arquidiocesanas do Rio de Janeiro e de São Paulo. Estes três últimos são 

representantes da sociedade civil organizada. O ACNUR tem direito a voz no Comitê, 

mas não a voto, e a Defensoria Pública da União (DPU) é um membro consultivo 

(ACNUR, 2014, p. 18). 

 O CONARE é um colegiado tripartite, que congrega o governo, a entidades do 
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terceiro setor25 e um organismo internacional, o ACNUR. Sua composição 

heterogênea e a amplitude das suas competências fazem com que a criação deste 

comitê seja considerada a grande inovação da Lei 9.474 (BARBOSA; HORA, 2007, p. 

52). Segundo González (2010, p. 56), nos países em que o órgão responsável pela 

temática do refúgio é unipessoal é preciso estar em constante discussão e negociação 

com outras instâncias governamentais a fim de viabilizar a implementação de políticas 

públicas para esta população. Esse é um processo demorado e difícil porque estas 

outras dependências governamentais se sentem alheias à questão do refúgio, bem 

como às políticas públicas de atendimento a esse público. No caso do CONARE, por 

ser um órgão colegiado, a promoção de políticas públicas articuladas é facilitada pela 

discussão coletiva entre diferentes ministérios e organizações da sociedade civil 

desde o início do processo da determinação da condição de refugiado (GONZÁLEZ, 

2010, p. 56). 

 De acordo com a Lei do Refúgio são competências do CONARE: 

 
 

I – analisar o pedido e declarar o reconhecimento, em primeira instância, da 
condição de refugiado; 
II – decidir a cessação, em primeira instância, ex ‘officio’ ou mediante 
requerimento das autoridades competentes, da condição de refugiado; 
III – determinar a perda, em primeira instância, da condição de refugiado; 
IV – orientar e coordenar as ações necessárias à eficácia da proteção, 
assistência e apoio jurídico aos refugiados; 
V – aprovar instruções normativas esclarecedoras à execução desta Lei 
(BRASIL, 1997a, art. 12). 

 
 

 Além destas atribuições, conferidas em lei, o CONARE também participa de 

eventos nacionais e internacionais a fim de fortalecer sua atuação, ampliar a formação 

de seus técnicos e difundir a temática do refúgio, sensibilizando a sociedade. O 

Comitê também contribui com produções escritas sobre o refúgio e edita cartilhas 

informativas (LIMA, 2017, p. 62). Mais especificamente no processo de refúgio, o 

Comitê realiza missões nos principais locais de entrada e permanência de refugiados 

no território brasileiro para entrevistar os solicitantes de refúgio. Quando essas 

missões acontecem em localidades fora do eixo Rio de Janeiro-São Paulo-Brasília o 

                                                 
25 O chamado terceiro setor inclui uma infinidade de instituições de natureza bastante diversa. 
Simplificadamente, o termo reúne instituições e organizações não estatais e não lucrativas, o que 
muitas vezes impede identificar sua vinculação com interesses e necessidades de classe. No âmbito 
do debate profissional sobre o tema temos, entre outros, as contribuições de Alencar (2009) e Montaño 
(2002). 
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CONARE conta com o apoio da DPU para a realização das entrevistas e, em último 

caso, quando não é possível ir até o solicitante de refúgio, as entrevistas são 

realizadas por telefone (LIMA, 2017, p. 61). 

 As reuniões deste comitê são deliberativas por maioria simples, sendo o 

quórum mínimo de quatro participantes e o voto de desempate, quando necessário, o 

do Ministério da Justiça. O comitê também discute e aprova resoluções normativas, 

sendo elas sobre modelos de declaração e questionário para solicitação de refúgio, 

protocolo de reunião familiar, autorização para viagem ao exterior, dentre outros 

(BARBOSA; HORA, 2007, p. 53). 

 Algo que precisa ser destacado a respeito do CONARE é que o Ministério de 

Desenvolvimento Social (MDS)26 onde se encontra a Secretaria Nacional de 

Assistência Social, não tem cadeira no Comitê. Em contrapartida, instituições do 

terceiro setor, como a Cáritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro (CARJ) e a Cáritas 

Arquidiocesana de São Paulo (CASP), têm. Isso marca uma grande contradição na 

maneira como o Brasil tem acolhido os refugiados. O país possui uma legislação 

moderna e o compromisso com tratados internacionais em defesa dos direitos 

humanos, mas na realidade, o processo de reassentamento e de integração dos 

refugiados à sociedade brasileira são feitos, majoritariamente, por instituições 

religiosas e organizações não governamentais (ONG's), sob a premissa da parceria 

do governo com a sociedade civil.  

 Não que esta pretendida parceria não seja importante. É fundamental que a 

sociedade civil organizada seja incluída no processo de acolhimento de refugiados no 

Brasil. Porém, a integração local e a assistência social a esse público não pode ser 

responsabilidade precípua dessas organizações, principalmente no caso da 

assistência social, em que temos uma instância governamental que se ocupa desse 

assunto. Se o atendimento aos refugiados é uma política de Estado, como ficou 

estabelecido a partir da Lei 9.474, é preciso que as responsabilidades sejam também 

do Estado.  

 

 

                                                 
26 É importante pontuar que o Ministério de Desenvolvimento Social teve sua nomenclatura alterada 
em 2016, após o golpe parlamentar, para Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. Foi só no 
final do ano passado, após muita crítica, que o nome voltou a ser MDS, pela Lei nº 13.502, de 1º de 
novembro de 2017.  
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3.3. Processo de reconhecimento de refugiados no Brasil  
 

3.3.1. Reconhecimento por elegibilidade 

 

 Assim que chega em solo brasileiro o primeiro contato dos solicitantes de 

refúgio é com a Polícia Federal. De acordo com a Constituição Federal (1988, art. 144) 

a Polícia Federal deve atuar como polícia de fronteiras, por isso cabe ao 

Departamento da Polícia Federal (DPF) inspecionar a migração através do controle e 

fiscalização da entrada, saída e permanência de imigrantes no território nacional 

(BARBOSA; HORA, 2007, p. 55). Desse modo, recai sobre o DPF uma função 

delicada e fundamental de proteger as fronteiras nacionais sem restringir os direitos 

dos refugiados e demais migrantes. Essa função se torna ainda mais crítica se 

considerarmos, como Barbosa e Hora (2007, p. 56), que “o momento do ingresso no 

país é o mais sensível e importante para o refugiado”. 

 
 

Faz-se necessário, consequentemente, que medidas políticas adotadas com 
o fim de prevenir a imigração ilegal, como por exemplo: requisitos de visto, 
seleção nos aeroportos e sanções impostas às companhias transportadoras 
pelo transporte de migrantes irregulares, sejam administradas com 
sensibilidade e acompanhadas de garantias processuais adequadas, 
assegurando que aqueles que necessitam de proteção internacional não 
sejam impedidos de obtê-la, independentemente de o pedido ser feito no 
interior ou nas fronteiras do país. Ou seja, todo requerente de asilo deve ter 
acesso aos procedimentos de determinação do estatuto e deve ser apoiado 
na apresentação do seu pedido (BARBOSA; HORA, 2007, p. 58). 

 
 
 O processo de solicitação de refúgio no Brasil é iniciado por manifestação da 

vontade do solicitante quando o mesmo já se encontra no território nacional ou em 

regiões fronteiriças (BRASIL, 1997a, art. 17). Como a solicitação de refúgio tem de 

ser feita por iniciativa do migrante, não é possível que o processo burocrático seja 

iniciado por outra pessoa ou instituição sem a manifestação de sua vontade 

(BARBOSA; HORA, 2007, p. 47). É necessário que o solicitante de refúgio se dirija a 

um agente da Polícia Federal e expresse seu desejo de ser reconhecido como 

refugiado, cabendo ao agente orientá-lo quanto ao procedimento que deve ser 

realizado (BRASIL, 1997a, art. 7º). Depois disso cabe a autoridade migratória 

competente ouvir o solicitante de refúgio e preparar um termo de declaração, no qual 

serão descritas as razões que motivaram a saída do país de origem e as 
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circunstâncias de entrada no Brasil (BRASIL, 1997a, art. 9º). Essa prestação de 

declaração é o que marca a abertura do procedimento de solicitação de refúgio 

(BRASIL, 1997a, art. 18). Vale destacar que quando o solicitante não fala português a 

declaração é feita por meio de um intérprete, para garantir que o solicitante tenha 

plena ciência das informações que estão sendo registradas (LIMA et al, 2017, p. 87). 

 Em seguida o termo de declaração preenchido é enviado para a Coordenação 

Geral para Assuntos de Refugiados (CGARE) e para a Cáritas Arquidiocesana do 

local. A próxima etapa do processo é o preenchimento do questionário para solicitação 

de refúgio, que é feita, preferencialmente, na Cáritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro 

(CARJ), Cáritas Arquidiocesana de São Paulo (CASP) ou o Instituto Migrações e 

Direitos Humanos (IMDH). Quando nenhuma destas instituições estiver presente na 

localidade o preenchimento será realizado pelo DPF. Esse questionário é 

disponibilizado em inglês, português, espanhol e francês e depois de preenchido 

também será enviado à CGARE (LIMA et al, 2017, p. 88). É interessante observar 

como instituições não-governamentais como a Cáritas e o IMDH foram incorporadas 

no processo de acolhimento de refugiados como locais de referência, em muitos 

momentos sendo mais importantes até do que órgãos estatais, como é o caso descrito 

acima, já que o solicitante de refúgio só se dirige ao DPF quando não há possibilidade 

de atendimento nas referidas organizações do terceiro setor. 

 Neste questionário estarão discriminadas sua identificação completa, 

qualificação profissional, grau de escolaridade, membros de seu grupo familiar, 

circunstâncias e fatos que fundamentam o pedido de refúgio, bem como quaisquer 

provas pertinentes (BRASIL, 1997a, art. 19). Nessa fase inicial, que compreende a 

declaração e solicitação de refúgio, o solicitante será supervisionado e orientado por 

um funcionário qualificado, de modo que também lhe seja assegurado o sigilo das 

informações em questão (BRASIL, 1997a, art. 20). Barbosa e Hora (2007, p. 46) 

destacam que, embora a solicitação de refúgio seja entregue a um agente da polícia 

federal na fronteira, porto ou aeroporto, não cabe a esse profissional julgar se a 

solicitação é cabível ou não, sendo esta uma competência exclusiva do CONARE, que 

analisará o pedido e decidirá pela declaração ou não do reconhecimento da condição 

de refugiado. 

 Enquanto membro do CONARE, como organismo internacional, o ACNUR 

deve ser notificado sobre a abertura do processo de solicitação de refúgio, a fim de 

que possa contribuir com sugestões que facilitem o andamento do processo (BRASIL, 
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1997a, art. 18). Depois que o DPF estiver com a declaração e solicitação de refúgio 

caberá a este órgão emitir um protocolo autorizando a estadia do solicitante e de seu 

grupo familiar em território nacional até o fim do processo (BRASIL, 1997a, art. 21). 

Essa autorização tem validade de 180 dias, prorrogável por igual período (LIMA et al, 

2017, p. 88). Através da emissão deste protocolo o Ministério do Trabalho poderá 

expedir a carteira de trabalho provisória para o solicitante de refúgio.  

 Depois que a CGARE recebe o termo de declaração, o questionário e o 

processo do DPF a próxima etapa é a de instrução, em que serão averiguados por 

uma autoridade competente os fatos pertinentes para embasar uma decisão rápida e 

coerente do CONARE (BRASIL, 1997a, art. 23). O processo é instruído para análise 

do Grupo de Estudos Prévios (GEP), que discute a pauta de casos geralmente uma 

semana antes da sessão plenária (LIMA et al, 2017, p. 89). Em seguida, esta mesma 

autoridade elabora um relatório a ser encaminhado ao Secretário do CONARE para 

que seja incluído na pauta da próxima reunião do colegiado (BRASIL, 1997a, art. 24). 

Também compete à CGARE agendar entrevistas com o solicitante de refúgio a serem 

realizadas por oficial de elegibilidade do CONARE (LIMA et al, 2017, p. 89). Essas 

entrevistas são muito importantes para a decisão do Comitê 

 
 

uma vez que documenta(m) a narrativa do solicitante com o máximo de 
detalhes possíveis – incluindo elementos objetivos e subjetivos – e 
possibilita(m) a avaliação da história do solicitante e sua credibilidade em 
relação aos princípios e critérios para a determinação da condição de 
refugiado (LIMA et al, 2017, p. 89). 

 
 

 Nota-se a necessidade de avaliar cuidadosamente cada caso, considerando 

o temor da perseguição, que é um aspecto subjetivo e pessoal, bem como seu 

fundamento, fator objetivo pelo qual se busca compreender, através de dados e fatos, 

a possibilidade real ou não da perseguição (LIMA et al, 2017, p. 89). 

 Após essas etapas caberá ao CONARE decidir pelo reconhecimento, ou não, 

da condição de refugiado. Esta decisão precisa ser bem fundamentada e será 

considerada um ato declaratório, cabendo ao CONARE notificar o solicitante e o DPF 

para dar seguimento as medidas administrativas cabíveis (BRASIL, 1997a, art. 26-

27). Em caso de decisão favorável será realizado o registro do refugiado no DPF 

mediante a assinatura de um termo de responsabilidade e posterior solicitação de 

documento de identidade (BRASIL, 1997a, art. 28). Em caso de decisão desfavorável 
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o solicitante ainda poderá entrar com recurso junto ao Ministério da Justiça, mas após 

a decisão do Ministro da Justiça não caberá mais recurso e o solicitante ficará sujeito 

à legislação pertinente aos imigrantes (BRASIL, 1997a, art. 29-32).   

 Abaixo temos um diagrama elaborado pelo IPEA que mostra de forma 

simplificada todas as etapas deste processo. 

 

Diagrama 1 (LIMA et al, 2017, p. 92): 

 

 

 

3.3.2. Reconhecimento via reassentamento 

 

 O reassentamento é considerado uma solução durável pelo ACNUR nos 

casos em que o primeiro país de acolhida do refugiado já não consegue lhe oferecer 

proteção e infraestrutura para sua integração local. Nesse caso, o indivíduo, que já foi 

reconhecido como refugiado, busca um novo país de acolhimento. É importante 

pontuar que cada país possui seus critérios para o acolhimento de refugiados via 

reassentamento. Embora os países que mais se destaquem quanto ao 

reassentamento sejam Estados Unidos, Austrália, Canadá e países nórdicos, tem 
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crescido o número de países de reassentamento na Europa e América Latina (LIMA 

et al, 2017, p. 137). 

 Aqui no Brasil o reassentamento de refugiados teve início em 1999, ano em 

que se iniciou o processo de reassentamento na América do Sul. Antes disso, ele já 

havia sido mencionado na Lei 9.474/1997, no âmbito das soluções duráveis, porém, 

apenas nestes dois artigos: 

 
 

Art. 45. O reassentamento de refugiados em outros países deve ser 
caracterizado, sempre que possível, pelo caráter voluntário. 

Art. 46. O reassentamento de refugiados no Brasil se efetuará de forma 
planificada e com a participação coordenada dos órgãos estatais e, quando 
possível, de organizações não-governamentais, identificando áreas de 
cooperação e de determinação de responsabilidades (BRASIL, 1997a, art. 
45-46). 

 
 
 Foi só em 1999, quando o governo brasileiro assinou o Acordo Macro para o 

Reassentamento de Refugiados entre Brasil e ACNUR, que foi criado o Programa 

Brasileiro de Reassentamento. Esse programa foi estruturado de modo tripartite, 

congregando responsabilidades do ACNUR, do governo brasileiro por meio do 

CONARE e das organizações da sociedade civil. O ACNUR é responsável pelo 

financiamento do programa, formulação dos pedidos de reassentamento, 

deslocamento dos refugiados para o Brasil e coordenação e monitoramento dos 

projetos de acompanhamento e integração local. Ao CONARE compete reconhecer 

os pedidos de refúgio, coordenar ações de proteção e integração local com o apoio 

de outras instâncias públicas e apoiar os projetos de integração desenvolvidos pelas 

entidades do terceiro setor. Cabe a estas organizações acompanhar de forma direta 

o processo de reassentamento em todas as suas etapas, além de buscar parceiros 

para a implementação do programa (LIMA et al, 2017, p. 139). 

 Lima (2017) destaca que o programa não estabelece um limite anual de 

indivíduos que podem ser reassentados no país e que essa quota é estipulada por 

meio de discussão entre os três atores do programa, com base nos recursos 

financeiros disponíveis, na necessidade de proteção dos refugiados e disponibilidade 

de serviços sociais públicos que os atendam. O autor também destaca que o 

Programa Brasileiro de Reassentamento tem sido bem visto por não exigir dos 

refugiados exames médicos ou antecedentes criminais antes de sua viagem para o 

Brasil (LIMA et al, 2017, p. 141). 
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 Os critérios para a admissão de refugiados via reassentamento no Brasil são: 

que o estrangeiro seja reconhecido como refugiado de acordo com a Convenção de 

1951, com o Protocolo de 1967 e com a Lei Nacional que dispõe sobre o refúgio; que 

a solicitação de reassentamento seja apresentada pelo ACNUR ao CONARE; e que o 

solicitante se enquadre em uma ou mais das categorias estabelecidas no Guia de 

reassentamento do ACNUR (LIMA et al, 2017, p. 139-140). Essas categorias são: 

 
 

(i) pessoas em necessidade de proteção legal e física, que inclui estar sob 
ameaça imediata ou a longo prazo de retorno ao país de origem ou de 
expulsão para outro país a partir do qual o refugiado pode ser retornado, sob 
ameaça de prisão ou detenção arbitrária, ou sob ameaça a segurança física 
ou seus direitos humanos no país de refúgio tornado o asilo insustentável;  
(ii) sobreviventes de violência e tortura, sempre e quando existam serviços 
de atendimento adequados no Brasil; 
(iii) mulheres em risco, ou seja, aquelas que não tem a proteção tradicional 
de suas famílias ou comunidades e enfrentam ameaças física e/ou 
psicológicas (estupro, assédio sexual, violência, exploração, tortura, entre 
outros.);  
(iv) refugiados sem perspectivas de integração local, quer dizer, aqueles que 
não tem a oportunidade para se integrar no seu país de refúgio tendo em 
conta sua origem cultural, social, raça/etnia, formação religiosa, orientação 
sexual ou/e tendência política; 
(v) refugiados com fortes laços com outros refugiados já no Brasil, menores 
desacompanhados ou aqueles casos que precisam de atenção médica 
sempre e quando existam os serviços de atendimento adequados no Brasil 
(ACNUR, 201127 apud LIMA et al, 2017, p. 140). 

 
 
 O ACNUR identifica, nos países de primeira acolhida, os refugiados com 

necessidade de reassentamento e que se enquadrem nas exigências do Programa de 

Reassentamento Brasileiro. Depois disso, é feita a solicitação de reassentamento por 

meio de formulário preenchido e assinado pelo solicitante, e esse formulário é enviado 

ao CONARE junto com a documentação pertinente. Essa solicitação e envio de 

documentação deve ser feita trinta dias antes da realização da missão de pré-seleção 

de candidatos (LIMA et al, 2017, p. 140). 

 Nesta próxima etapa, representantes do ACNUR, CONARE e organizações da 

sociedade civil se deslocam para o país de primeiro acolhimento a fim de entrevistar 

os solicitantes de reassentamento. Na missão de pré-seleção é avaliada a viabilidade 

de acolhida dos candidatos no Brasil, bem como são passados para os solicitantes 

informações do nosso país, quanto às dinâmicas econômica, política, social e cultural. 

                                                 
27 ACNUR. (country chapters Brazil). Brazil by the Government of Brazil. 2011. Disponivel em: 
<https://goo.gl/RoxGP6>. 
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Feito isso, os candidatos assinam um termo de adesão voluntária ao programa (LIMA 

et al, 2017, p. 140). 

 Em seguida, com base na missão de pré-seleção, os representantes brasileiros 

discutem os casos e formulam um relatório recomendatório para o CONARE. De 

posse do formulário, da documentação pertinente e do relatório da delegação 

brasileira o Comitê decide pelo deferimento ou indeferimento da solicitação de 

reassentamento. Quando as solicitações são deferidas o solicitante é informado pelo 

ACNUR, que dá início aos procedimentos para a viagem ao Brasil. Já em caso de 

indeferimento, o ACNUR ainda pode solicitar uma revisão da decisão, desde que 

apresente informações complementares (LIMA et al, 2017, p. 141). 

 O Programa de Reassentamento Brasileiro também admite uma análise rápida 

das solicitações, dispensando a entrevista com o solicitante em casos considerados 

de extrema urgência (LIMA et al, 2017, p. 141). Aqui é possível citar as solicitações na 

modalidade fast track, em que o CONARE tem até trinta dias úteis para decidir pelo 

deferimento ou indeferimento da solicitação. E quando a solicitação é deferida o 

refugiado chega ao Brasil em, no máximo, sete dias. Esse tipo de procedimento é 

realizado por poucos países e na América Latina o Brasil é o único que o prevê em 

seu programa de reassentamento (LIMA et al, 2017, p. 151). 

 Após o deferimento da solicitação o refugiado vem para o Brasil e passa a estar 

sujeito aos mesmos direitos e deveres que os estrangeiros regulares no país. Os 

refugiados reassentados têm direito de acesso, em condições iguais aos nacionais, 

aos serviços públicos de saúde, educação e serviços sociais. Eles também têm direito 

a documentação, como o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), Carteira de Trabalho e 

Previdência Social (CTPS), Registro Nacional de Estrangeiros (RNE) e Cédula de 

Identidade de Estrangeiros (CNE). Além disso, também é possível estender o 

reconhecimento da condição de refugiado aos familiares por meio da solicitação de 

reunião familiar (LIMA et al, 2017, p. 142-143). 

 As organizações não governamentais28 buscam no território nacional os 

melhores locais para a acolhida dos refugiados reassentados, levando em conta o 

perfil dos refugiados e da comunidade local, a necessidade de proteção dos 

                                                 
28 As organizações responsáveis pela implementação do Programa de Reassentamento Brasileiro são 
a Cáritas Brasileira, em São Paulo; o Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Guarulhos (CDDH); 
a Associação Antônio Vieira (ASAV), no Rio Grande do Sul; e o Comitê de Direitos Humanos e Memória 
Popular (CDHMP), no Rio Grande do Norte (LIMA, 2017, p. 145). 



98 

  

refugiados, os serviços públicos disponíveis e parcerias existentes com Cáritas locais, 

pastorais, igrejas, empresas e prefeituras. Nesse processo de análise e identificação 

da comunidade receptora mais adequada também tem peso a estratégia de 

descentralização e dispersão territorial, de modo que têm preferência os municípios 

de médio e pequeno porte. Essa estratégia visa favorecer o processo de integração 

local, evitando a formação de grupos isolados (LIMA et al, 2017, p. 145). 

 Embora o programa de reassentamento seja financiado pelo ACNUR o governo 

brasileiro e a sociedade civil também fazem contribuições significativas.29 Parte 

desses recursos é repassado para as organizações do terceiro setor implementadoras 

do programa que, por sua vez, administram os recursos e os destinam aos refugiados 

reassentados por meio de auxílio-subsistência e auxílio-moradia (LIMA et al, 2017, p. 

143-144).  

 Durante todo o processo de integração local dos refugiados reassentados à 

sociedade brasileira as entidades da sociedade civil organizada são as que 

acompanham os refugiados mais de perto. Por isso, após o período estipulado de 

assistência ao refugiado reassentado as organizações elaboram um relatório de cada 

caso, ponderando sobre o nível de autossuficiência alcançado pelo refugiado e a 

possibilidade de suspensão da assistência financeira. Ao longo da integração dos 

refugiados o ACNUR também realiza visitas de supervisão aos estados de 

reassentamento e realiza diagnósticos participativos anuais com os refugiados 

reassentados. Depois que o refugiado é integrado à sociedade brasileira ele pode 

solicitar a residência permanente no país, após quatro anos no Brasil, e após quatro 

anos com o status de residente permanente é possível obter a nacionalidade brasileira 

(LIMA et al, 2017, p. 146-147).  

 O diagrama abaixo elaborado pelo IPEA mostra de forma simplificada as 

etapas do processo de acolhimento de refugiados via reassentamento no Brasil. 

 

                                                 
29 Não foram encontradas informações específicas no Portal da Transparência, no site do Ministério da 
Justiça ou na Secretaria de Direitos Humanos sobre repasses governamentais para o Programa 
Brasileiro de Reassentamento. Porém, foram encontrados no Portal da Transparência registros de 
convênios do governo federal com secretarias estaduais, municípios e organizações do terceiro setor 
para ações de assistência e promoção da integração local de refugiados e suas famílias. Destes 
registros os mais recentes são um convênio com a Associação Educadora São Carlos (AESC), no Rio 
Grande do Sul, e outro convênio com o IMDH, no Distrito Federal, ambos do ano de 2016. Disponível 
em: 
http://transparencia.gov.br/convenios/convenioslistageral.asp?bogus=1&textopesquisa=refugiado&Pa
gina=1. Acesso em: 01 de maio de 2018. 

http://transparencia.gov.br/convenios/convenioslistageral.asp?bogus=1&textopesquisa=refugiado&Pagina=1
http://transparencia.gov.br/convenios/convenioslistageral.asp?bogus=1&textopesquisa=refugiado&Pagina=1
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Diagrama 2 (LIMA et al, 2017, p. 142): 

 

 

  

3.4. Iniciativas do terceiro setor quanto à proteção e acolhimento de refugiados 

no Brasil 

 

 A atuação das organizações do terceiro setor, associadas ao ACNUR e ao 

governo brasileiro, tem sido considerada fundamental para a integração e 

implementação de políticas públicas no âmbito do refúgio. Essas organizações 
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compõem a Rede Solidária para Migrantes e Refugiados (RedeMir), resultando numa 

força tarefa de cerca de 54 organizações em todo o território nacional (LIMA et al, 

2017, p. 64). De acordo com o ACNUR 

 
 

as Redes de Proteção Solidária são formadas por pessoas e organizações 
envolvidas no trabalho com os refugiados ou sensíveis à causa. Elas 
funcionam como pontos de apoio na defesa dos refugiados, no 
monitoramento de fronteiras, na inclusão social dos refugiados e na busca de 
parcerias e alternativas para sua integração local e reassentamento solidário 
(ACNUR, 2014, p. 18). 

 
 
 Embora a RedeMir congregue muitas organizações apenas seis são parceiras 

diretas do ACNUR. São elas: Cáritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro (CARJ), 

Cáritas Arquidiocesana de São Paulo (CASP), IMDH, Cáritas Arquidiocesana de 

Manaus (CAM), Associação Antônio Vieira (ASAV), Centro de Defesa de Direitos 

Humanos (CDDH) (LIMA et al, 2017, p. 64).30 

 É notório que no Brasil a atuação não governamental que se destaca no 

âmbito do refúgio é a da Cáritas, principalmente do Estado de São Paulo e Rio de 

Janeiro. Essas organizações são conhecidas como “o braço social da igreja católica”, 

já que não possuem fins lucrativos e atendem a população em situação de 

vulnerabilidade social através de diversos projetos sociais (BARBOSA; HORA, 2007, 

p. 72). A Cáritas foi criada no Brasil no ano de 1956 e se tornou parceira do ACNUR 

no atendimento aos refugiados quando esta organização instalou seu Escritório 

Executivo aqui, no ano de 1977. 

 É preciso destacar que a Cáritas foi pioneira no atendimento aos refugiados 

no Brasil, mesmo quando não havia proteção governamental para esse grupo 

populacional. Nós não tínhamos uma Lei de Refúgio ainda e o governo brasileiro 

sequer reconhecia a presença oficial do ACNUR no Brasil. Na época, a quantidade de 

refugiados políticos era crescente devido ao contexto de governos ditatoriais na 

América Latina. Por conta disso, muitos refugiados políticos da Argentina, Paraguai, 

Uruguai e Chile procuravam o Brasil, buscando proteção aqui ou desejando, a partir 

do Brasil, obter refúgio em outro país.  

 A Cáritas passou a atuar então no cuidado e proteção desses refugiados, ação 

                                                 
30 É importante situar a natureza destas organizações do terceiro setor que se destacam no âmbito do 
acolhimento de refugiados no Brasil em parceria direta com o ACNUR. Todas as seis organizações 
citadas são entidades sem fins lucrativos confessionais cristãs, associadas à Igreja Católica. 
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que só foi possível devido ao prestígio da Igreja Católica e de seus líderes junto ao 

governo brasileiro (ARNS; SALES, 2010, p. 64). Entre os anos de 1976 e 1982 foram 

quase 5 mil refugiados acolhidos pela Igreja Católica (ARNS; SALES, 2010, p. 62). A 

maioria deles procurava a Cáritas com suas famílias e eram alojados em 

apartamentos alugados pela Arquidiocese. Posteriormente, com o auxílio do ACNUR, 

a Cáritas passou a receber auxílio financeiro desta organização e assistência para 

realocar esses refugiados em outros países que lhes oferecessem segurança (ARNS; 

SALES, 2010, p. 65). 

 Nessa trajetória em favor da proteção de refugiados é preciso destacar a 

formação da Comissão Justiça e Paz, do grupo Clamor e do Centro Santo Dias de 

Direitos Humanos. As três foram iniciativas da Igreja Católica na luta pela garantia dos 

direitos humanos e da democracia, denunciando as atrocidades, violências e 

violações dos direitos humanos (ARNS; SALES, 2010, p. 65). É importante pontuar 

também que, em reconhecimento ao trabalho desenvolvido em prol dos refugiados, o 

cardeal Dom Paulo Evaristo Arns foi condecorado com a Medalha Nasen em 1985. 

Essa medalha é concedida pelo ACNUR a pessoas que se destaquem por sua 

atuação pela causa dos refugiados (ARNS; SALES, 2010, p. 68).  

 Nas palavras de Lima  

 
 

os parceiros são imprescindíveis para o trabalho de integração e proteção, 
pois suprem as necessidades que não são cobertas pelo governo ou 
expandem em níveis locais aquelas que são providenciadas, beneficiando um 
maior número de pessoas (LIMA et al, 2017, p. 66). 

 
 
 Essas organizações estão presentes nos portos, aeroportos e fronteiras, a fim 

de observar se os direitos dos solicitantes de refúgio estão sendo assegurados, 

fazendo as intervenções possíveis quando isso não acontece. As entidades do terceiro 

setor, em parceria com o ACNUR, também prestam assistência jurídica aos 

solicitantes de refúgio, esclarecendo sobre seus direitos e sobre o andamento de seus 

processos. Também os orientam quanto à solicitação de reunião familiar, autorização 

de viagem, dentre outros (LIMA et al, 2017, p. 66-67). Além disso, elas também 

auxiliam os solicitantes e refugiados na obtenção de documentação, como o Cadastro 

de Pessoas Físicas (CPF), a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e a 

Carteira Nacional de Habilitação (CNH), por exemplo. Algumas vezes as taxas 

administrativas desses processos são custeadas pelo ACNUR e seus parceiros (LIMA 
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et al, 2017, p. 69). 

  Dado seu envolvimento com a temática do refúgio essas entidades 

promovem eventos e capacitações sobre este tema, bem como buscam, por meio de 

suas ações, sensibilizar instituições públicas e privadas a se engajar na causa dos 

refugiados (LIMA et al, 2017, p. 67). Junto ao ACNUR, a rede de proteção também 

realiza diagnósticos anuais com refugiados e solicitantes de refúgio que visam 

identificar as principais dificuldades enfrentadas no processo de integração local, além 

de fomentar a discussão e troca de experiências (LIMA et al, 2017, p. 68). 

 A fim de incentivar a pesquisa e produções acadêmicas sobre o refúgio o 

ACNUR e seus parceiros reúnem e disponibilizam dados, pesquisas e artigos sobre 

essa temática. Nesse sentido, é preciso destacar a Cátedra Sergio Vieira de Mello 

implementada em toda a América Latina no ano de 2003 (LIMA et al, 2017, p. 68-69). 

De acordo com o ACNUR, esta iniciativa visa 

 
 

promover o ensino e a difusão desta doutrina em centro universitários, em 
conjunto com governos, sociedade civil e outras organizações internacionais. 
Além de difundir o Direito Internacional dos Refugiados, a Cátedra também 
promove a formação acadêmica e a capacitação de professores e estudantes 
neste tema. A Cátedra também estimula o atendimento aos refugiados por 
parte das universidades associadas. A Cátedra foi incorporada por diversas 
universidades: públicas, privadas, confessionais e leigas. Nos últimos anos, 
as instituições associadas têm apresentado resultados concretos do seu 
envolvimento com a causa dos refugiados, tanto no plano acadêmico como 
em aspectos de integração desta população (ACNUR, 2014, p. 19). 

 
 

 No que tange à moradia, as instituições do terceiro setor parceiras do ACNUR 

direcionam solicitantes de refúgio para casas-abrigo públicas ou privadas a fim de 

garantir-lhes uma habitação temporária. Também buscam viabilizar o acesso de 

refugiados a programas públicos de moradia como o Programa Minha Casa Minha 

Vida e o Aluguel Social. Essas instituições também são responsáveis por custear, por 

meio de financiamento do ACNUR, despesas de aluguel e condomínio para refugiados 

em situação de vulnerabilidade acentuada (LIMA et al, 2017, p. 69-70). 

 É preciso mencionar ainda que, em casos de vulnerabilidade extrema, 

principalmente de mulheres, crianças e idosos, são concedidos auxílios financeiros 

mensais de até 370 reais para refugiados e solicitantes de refúgio. Esse valor aumenta 

quando há recém-nascido na família. A concessão desse auxílio depende dos 

aspectos específicos de cada caso podendo ser mantido por, no máximo, seis meses. 
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A exceção é para os refugiados reassentados que recebem o auxílio financeiro por no 

mínimo doze meses, podendo ser prorrogada a sua concessão quando necessário. 

Além desse auxílio, os refugiados também recebem doações de roupas, cestas 

básicas e móveis, provenientes das organizações do terceiro setor ou financiados pelo 

ACNUR e CONARE (LIMA et al, 2017, p. 70). 

 Quanto à esfera do trabalho, o terceiro setor se mobiliza a fim de promover a 

inserção de refugiados e solicitantes de refúgio no mercado de trabalho brasileiro. As 

organizações promovem seminários em parceria com o Ministério do Trabalho e 

Previdência Social para discussão desta temática, auxiliam na elaboração de 

currículos, fazem parcerias com empresas de recursos humanos, encaminham 

refugiados para vagas de emprego em empresas parceiras ou não, além de 

encaminhar essas pessoas para serviços como o Serviço de Atendimento ao 

Trabalhador (SAT), Centro de Atendimento ao Trabalhador (CEAT), Sistema Nacional 

de Emprego (SINE) e diversas agências de emprego.  

 É preciso mencionar também que as organizações do terceiro setor 

encaminham refugiados e solicitantes de refúgio para capacitações, treinamentos e 

cursos profissionalizantes em instituições parceiras, como o Serviço Social do 

Comércio (SESC), o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), o Serviço 

Social da Indústria (SESI), o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE), a Fundação de Apoio à Escola Técnica (FAETEC), o Serviço 

Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) e a Associação Educadora 

Beneficente do Centro Scalabriniano de Promoção (CESPROM). Essas organizações 

parceiras também custeiam o transporte para ida aos cursos e busca por emprego 

quando necessário (LIMA et al, 2017, p. 70-71). 

 Um último aspecto no âmbito do trabalho que merece destaque é o Projeto 

Fundo Social31, que não é das organizações do terceiro setor, mas sim gerido pelo 

ACNUR. Por meio desse projeto são concedidos subsídios para iniciativas de 

pequenos negócios e geração de renda que não podem ser contemplados pelos 

programas governamentais de microcrédito. Cabe as organizações parceiras do 

ACNUR auxiliar e orientar os refugiados na elaboração de propostas para pleitear o 

                                                 
31 O Projeto Fundo Social foi lançado em 2010 e, inicialmente, só beneficiava refugiados reassentados. 
A partir de 2012 passaram a ser beneficiados também os refugiados reconhecidos via elegibilidade. 
Nos anos de 2013 e 2014 67 refugiados e solicitantes de refúgio tiveram acesso ao fundo, dos quais 
30 eram mulheres chefes de família ou com doenças crônicas que necessitavam de um horário flexível 
de trabalho (LIMA et al, 2017, p. 71). 
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subsídio junto ao ACNUR (LIMA et al, 2017, p. 71). 

 Quanto ao acesso à educação, as organizações do terceiro setor atuam junto 

às secretarias municipais e estaduais de educação pelo direito de acesso à educação 

pública por parte das crianças e adolescentes refugiados em creches e escolas em 

condição de igualdade com os nacionais. Essas organizações parceiras também 

contribuem com material escolar, quando necessário, e auxiliam jovens e adultos que 

não tenham concluído o ensino fundamental e médio. Quanto ao ensino técnico e 

superior, as organizações procuram promover o acesso dos refugiados ao ensino 

superior, além de atuar na revalidação e tradução de diplomas, equivalência de 

estudos e teste de suficiência (LIMA et al, 2017, p. 71-72). Aqui também é válido 

mencionar as iniciativas realizadas para o aprendizado do idioma, por meio da oferta 

de cursos de português, parcerias com instituições locais e custeio, quando 

necessário, do transporte para que o indivíduo frequente as aulas (LIMA et al, 2017, 

p. 72).  

 No âmbito da saúde, o ACNUR e organizações parceiras procuram reforçar o 

direito de acesso, em condições de igualdade com os nacionais, aos serviços públicos 

de saúde. Somam-se a isso as solicitações de aquisição gratuita de medicamentos 

junto à Defensoria Pública, inclusão em programas que garantam a obtenção de 

medicamentos, orientações sobre o Sistema Único de Saúde (SUS) e auxílio 

financeiro para transporte, medicamentos, e exames que não sejam disponibilizados 

pelo SUS. As organizações também realizam parcerias com clínicas e hospitais a fim 

de garantir aos refugiados o apoio psicológico, dando atenção especial à violência 

sexual, de gênero e casos HIV positivo (LIMA et al, 2017, p. 72). 

 Quanto ao esporte e lazer, o terceiro setor em parceria com o ACNUR busca 

estabelecer parcerias com organizações diversas, de modo que os solicitantes de 

refúgio e os refugiados tenham acesso gratuito a essas instituições e suas atividades 

patrocinadas, incluindo palestras, concertos e exposições de arte, por exemplo. Uma 

parceria importante nesse sentido é a estabelecida com o SESC, o que possibilita que 

os refugiados tenham acesso às atividades esportivas e culturais promovidas nesses 

locais (LIMA, 2017, p. 73). 

 

3.5. Panorama do refúgio no Brasil 

 

 Inicialmente é preciso pontuar que o registro de dados sobre o processo de 
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acolhimento de refugiados no Brasil ainda está sendo aperfeiçoado e, por isso, 

algumas lacunas aparecem quando buscamos sistematizar tais informações. Muitos 

dos dados utilizados nesta pesquisa provêm do trabalho de Lima e outros 

pesquisadores do IPEA que buscaram sistematizar informações fornecidas, 

principalmente pelo CONARE, sobre o refúgio no Brasil, a fim de caracterizar os perfis 

sociodemográficos dos refugiados que recebemos entre os anos de 1998 e 2014. Eles 

registram essa dificuldade dizendo que, 

 
 

por constituir-se em pesquisa embasada no processo de solicitação de 
refúgio, não há registros referentes a perda ou cessação do refúgio, óbitos, 
nascimentos, mobilidade espacial interna, repatriações, residências 
permanentes e naturalizações outorgadas, encaminhamentos ao CNIg, entre 
outros, o que dificulta em muito o cálculo do número exato de refugiados e 
familiares residentes no Brasil e o acompanhamento da situação em que se 
encontram esses indivíduos. Ademais, o foco dos processos de 
reconhecimento da condição de refugiado recai sobre a decisão final, pelo 
deferimento, ou não, da condição de refugiado ao solicitante, reservando 
pouco espaço para dados que contribuam para uma caracterização 
consistente e atualizada do perfil dos refugiados no Brasil (LIMA et al, 2017, 
p. 86). 

 
 
 Outra ressalva importante diz respeito ao fato de que mesmo o Brasil sendo um 

país de referência sobre o acolhimento de refugiados no âmbito da América Latina e 

esteja recebendo um número cada vez maior de refugiados, esse quantitativo ainda é 

bem menor do que o de outros países da região, principalmente os que fazem fronteira 

com a Colômbia. Essa disparidade se acentua ainda mais se considerarmos a 

extensão territorial e o número de habitantes do Brasil em comparação a outros países 

da América Latina (LIMA et al, 2017, p. 50). 

 Segundo dados do CONARE (2016, p. 16), sobre o Sistema de Refúgio 

Brasileiro, houve um aumento de 2.868% nas solicitações de refúgio entre 2010 e 

2015, sendo as cinco principais nacionalidades de solicitantes de refúgio os haitianos, 

senegaleses, sírios, bengaleses e nigerianos. Além disso, o número total de 

refugiados reconhecidos no Brasil entre os anos de 2010 e 2016 cresceu em 127% 

(CONARE, 2016, p. 16).  

 Quanto ao modo de reconhecimento da condição de refugiado, entre 1998 e 

2014, quase 90% do total de refugiados reconhecidos pelo CONARE havia sido por 

processo de elegibilidade, sendo o restante por reassentamento. O reconhecimento 

de refúgio via elegibilidade sempre foi mais expressivo do que por reassentamento, 
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mas essa diferença só se tornou gritante a partir de 2013, por conta da intensificação 

do fluxo de refugiados recebidos em decorrência dos conflitos resultantes da 

Primavera Árabe32 (LIMA et al, 2017, p. 51). O gráfico abaixo elaborado pelo IPEA 

mostra isso. 

 

Gráfico 1 (LIMA et al, 2017, p. 50):    

 

 

  

 Ainda de acordo com o CONARE (2016, p. 10) até 2016 8.863 pessoas já 

haviam sido reconhecidas como refugiadas no Brasil, representando um total de 79 

nacionalidades. Deste total, as sete maiores nacionalidades de refugiados 

reconhecidos no território nacional são os sírios, angolanos, colombianos, congoleses, 

libaneses, liberianos e iraquianos (LIMA et al, 2017, p. 52), como pode ser visto no 

gráfico abaixo: 

 

Tabela 5 (LIMA et al, 2017, p. 52): 

                                                 
32 A Primavera Árabe foi o conjunto de manifestações, protestos e revoltas que eclodiram no Oriente 
Médio e norte da África no ano de 2011. O movimento popular foi um levante contra governos ditatoriais 
em diversos países como uma resposta da população à falta de democracia e contexto de crise 
econômica. Os protestos e a resistência popular se desdobraram em conflitos armados e guerras civis 
por toda a região envolvida e adjacências, o que resultou num grande número de refugiados e 
deslocados internos.  
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 Lima (2017, p. 52) destaca que o refúgio de nacionais da Angola e da Libéria é 

um dos mais antigos no Brasil, sendo um movimento de bastante expressividade entre 

os anos de 1990 e 2004. Após este período as solicitações de refúgio destes países 

diminuíram consideravelmente. No caso dos angolanos o principal fator motivador do 

refúgio foi a guerra civil no país, que durou 41 anos e terminou em 2002. Já para os 

liberianos o fluxo de refugiados se iniciou em 1980, com um golpe militar e guerra civil 

subsequente. Os conflitos armados na Libéria só chegaram ao fim em 2003/2004. Por 

conta disso, e por orientação do ACNUR, o CONARE decidiu pela cessação da 

condição de refúgio para angolanos e liberianos em 2012, entendendo que os fatores 

motivadores do refúgio já não existiam mais33 (LIMA et al, 2017, p. 53). Entre os anos 

de 2010 e 2014 houve uma diminuição de quase 37% no número de refugiados 

angolanos reconhecidos no Brasil.  

 Quanto aos iraquianos e congoleses, seu histórico de refúgio no Brasil também 

é anterior a promulgação da Lei 9474, de 1997, e tem como principal motivação os 

conflitos armados e guerras civis nesses países. Ao contrário da Libéria e da Angola, 

                                                 
33 Apenas duas categorias de refugiados angolanos não foram afetadas pela cessação: os que 
continuam com fundado receio de perseguição e os que possuem motivos fundados em perseguições 
anteriores, como por exemplo os angolanos da Província de Cabinda (LIMA et al, 2017, p. 54). 
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os conflitos e guerras no Iraque e na República Democrática do Congo têm se 

prolongado, fazendo com que o número de solicitações e concessões de refúgio se 

mantenham frequentes para essas nacionalidades ao longo dos anos (LIMA et al, 

2017, p. 54). 

 No caso dos colombianos, eles nem sempre foram a nacionalidade latino-

americana mais expressiva no Brasil. Antes de 1997, a maioria dos refugiados latino-

americanos no Brasil era de cubanos, mas essa configuração foi se alterando 

principalmente por conta da intensificação de conflitos internos na Colômbia a partir 

de 2000. Além disso, o Plano de Ação do México em 2004 e a implementação do 

Programa de Reassentamento Brasileiro foram aspectos facilitadores que 

contribuíram para o aumento do número de refugiados colombianos no Brasil (LIMA 

et al, 2017, p. 55). 

 
 

O fluxo de refugiados colombianos para o Brasil manteve-se constante a 
partir dos anos 2000, sendo que aproximadamente 45% das solicitações 
ocorreram via reassentamento e 55% via elegibilidade. Em 2012, contudo, 
observa-se uma redução das solicitações de refúgio de colombianos 
causada, por um lado, pelos avanços nas negociações de paz entre o 
governo da Colômbia e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia 
(Farc), e, por outro lado, pela adesão do país ao Acordo sobre Residência 
para Nacionais dos Estados-Partes do Mercado Comum do Sul (Mercosul) e 
seus Estados Associados, Bolívia e Chile34 (LIMA et al, 2017, p. 56). 

 
 
 A respeito dos refugiados sírios, o fator impulsionador deste fluxo de refugiados 

foram os conflitos e guerras civis decorrentes da Primavera Árabe em 2011. Esta é a 

nacionalidade de expressão mais recente na história do refúgio brasileiro. Foi a partir 

de 2012 que o Brasil passou a receber uma quantidade significativa de refugiados 

sírios e este quantitativo cresceu tão rápido que em 2014 o número de refugiados já 

era 290 vezes maior do que o registrado em 2011. Por conta disso, o CONARE 

regulamentou a concessão de vistos humanitários para sírios em 2013, sendo o 

primeiro país da América Latina a fazê-lo (LIMA et al, 2017, p. 55). 

 O caso dos libaneses é bem próximo ao dos refugiados sírios, já que o que 

                                                 
34 Depois que a Colômbia aderiu ao acordo do Mercosul os colombianos passaram a ter uma segunda 
maneira de regularizar sua situação no país de acolhida, através da residência legal temporária de até 
dois anos que, posteriormente, poderia ser transformada em permanente. Isso fez com que os 
colombianos preferissem solicitar a residência no Brasil ao invés do refúgio. Lima cita o exemplo da 
cidade de Tabatinga, principal local de entrada de colombianos no Brasil, onde a Polícia Federal 
registrou 13 pedidos de refúgio e 305 pedidos de residência do Mercosul no ano de 2013 (LIMA et al, 
2017, p. 56). 
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motiva o refúgio são, também, os conflitos decorrentes da Primavera Árabe. Pela 

proximidade com a Síria, o Líbano tem sido afetado pela guerra civil e vivenciado o 

aumento de conflitos sectários. Desse modo, à semelhança dos sírios, os libaneses 

começam a figurar em número significativo no Brasil em 2011, embora apenas em 

2013 ocorra uma quantidade maior de deferimentos do governo brasileiro às suas 

solicitações de refúgio (LIMA et al, 2017, p. 55). 

  

3.5.1. Perfil dos refugiados reconhecidos por elegibilidade 

  

 A maioria dos refugiados que hoje está no Brasil foi reconhecida pelo processo 

de elegibilidade. Deste grupo, cerca de 42% vieram do continente africano e 44% do 

Oriente Médio. Mais de 30% dos refugiados reconhecidos por elegibilidade são sírios. 

Quanto ao gênero, mais de 80% são masculinos. Em geral, os titulares dos processos 

de refúgio são homens e as mulheres são registradas como acompanhantes. Apenas 

entre os congoleses e colombianos a participação de mulheres é maior, representando 

entre 30% e 36% do total (LIMA et al, 2017, p. 110).35 

 Sobre o estado civil, os solteiros são o grupo que se destaca representando 

mais de 63% do total e, em seguida, o grupo de indivíduos casados ou com união 

estável é o mais expressivo, sendo de quase 30% (LIMA et al, 2017, p. 111). Quanto 

a faixa etária, os adultos que têm de 18 a 59 anos são a maioria, alcançando a 

porcentagem de 93% (LIMA et al, 2017, p. 113). Vale mencionar que quase 4% dos 

titulares é menor de idade, e desse grupo, a maioria tem entre 14 e 17 anos e vêm do 

continente africano (LIMA et al, 2017, p. 113-114). Quando consideramos a 

nacionalidade é possível observar que os angolanos são os mais jovens, tendo em 

média 24 anos, e os colombianos são os mais velhos, com uma média de 34 anos 

(LIMA et al, 2017, p. 114-115).    

 Outro aspecto importante a ser abordado sobre o perfil dos refugiados é o 

idioma falado. Apenas 21% dos titulares dos processos de refúgio por elegibilidade já 

falavam a língua portuguesa quando chegaram ao Brasil, sendo a maioria de 

nacionalidade angolana, onde também se fala o português. Os idiomas mais falados 

                                                 
35 É importante ressaltar que os dados aqui apresentados foram elaborados pelo IPEA com base em 
informações fornecidas pelo CONARE. Os dados baseiam-se em amostra dos processos de solicitação 
de refúgio, considerando as informações referentes aos titulares dos processos e não a todos os 
refugiados. 
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pelos refugiados são o árabe (23,6%), inglês (16,2%), francês (13%), espanhol (6,4%) 

e lingala (5,9%) (LIMA et al, 2017, p. 117). 

 Os dados sobre as atividades econômicas dos refugiados em seus países de 

origem mostram que a maioria trabalhava com comércio (17,9%) ou era estudante 

(17,7%). Porém, é preciso mencionar que esse é um dos campos de informação com 

poucos registros, de modo que o “não consta” passa dos 30% (LIMA et al, 2017, p. 

117). Ainda nesse aspecto, quando analisamos as nacionalidades separadamente 

pode-se perceber que as atividades principais dos colombianos são o comércio e a 

agricultura, já dos congoleses, sírios e libaneses são o comércio e o estudo, e a 

maioria dos angolanos é estudante (LIMA et al, 2017, p. 118-119). 

 Quanto ao grau de escolaridade, a maior parte dos refugiados possui o ensino 

fundamental (19,3%), ensino médio (28,8%) ou o ensino superior completo (18,3%). 

Os sírios e libaneses são os que possuem o maior número de pessoas com nível 

superior e os angolanos são os que possuem os níveis mais baixos de escolaridade 

(LIMA et al, 2017, p. 121). 

 Sobre seu grupo familiar, cerca de 70% dos refugiados não vieram 

acompanhados, mas afirmam ter um grupo familiar no país de origem. Dentre os 

homens titulares do processo de refúgio apenas 20,8% vêm acompanhados, mas 

entre as mulheres titulares essa porcentagem sobe para mais de 51% (LIMA et al, 

2017, p. 122). 

 Cumpre ainda mencionar os principais fatores motivadores do refúgio. Dentre 

as possibilidades apresentadas na legislação como motivadoras de refúgio a grave e 

generalizada violação dos direitos humanos aparece como a principal razão, 

alcançando 58,9%. Questões de opinião política (36%) e de religião (8,2%) também 

se destacam como motivações, lembrando que um mesmo titular de refúgio pode 

eleger mais de uma motivação (LIMA et al, 2017, p. 123). Na análise separada por 

nacionalidades a grave e generalizada violação dos direitos humanos se mantém 

como a principal motivação para o refúgio em todas elas (LIMA et al, 2017, p. 124). 

Apenas 22% dos refugiados titulares afirmou ter sofrido violência física, sexual ou 

tortura (LIMA et al, 2017, p. 125). 

 Outra informação importante diz respeito ao auxílio recebido pelos refugiados 

de organismos internacionais ou organizações no Brasil. De acordo com a tabela 

abaixo menos de 3% dos refugiados receberam proteção ou assistência de algum 

organismo internacional e apenas cerca de 13% recebeu alguma assistência de 
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organizações brasileiras. Dentro destes 13%, a CASP e a CARJ figuram como as 

principais entidades de auxílio mencionadas pelos refugiados (LIMA et al, 2017, p. 

126). 

 

Tabela 6 (LIMA et al, 2017, p. 126)  

 

 

 

 Quanto ao modo de ingresso no território nacional quase 24% dos titulares de 

processo de refúgio afirmaram ter entrado no país de forma irregular, sendo estes de 

maioria congolesa, libanesa e leonesa. Além disso, menos de 60% dos titulares 

afirmou saber que o Brasil era seu país de destino. Lima (2017, p. 129) pontua que o 

fato dos refugiados não conhecerem seu destino pode ser explicado por meio do 

ingresso clandestino em embarcações que param em portos africanos em suas rotas 

comerciais, como é o caso dos navios brasileiros. Essa é a solução que muitos 

africanos encontram para fugir das zonas de conflito. A maioria dos que não 

conheciam seu destino veio por via marítima e os africanos foram os que, 

majoritariamente, vieram em embarcações para o Brasil (LIMA et al, 2017, p. 129). 

 Já no Brasil, as principais cidades por onde os refugiados chegam são São 

Paulo (30,9%), Rio de Janeiro (19%), Guarulhos (18,6%), Santos (7,1%) e Foz do 

Iguaçu (4,8%) (LIMA et al, 2017, p. 130). Na análise por nacionalidades esse perfil 

muda. Por exemplo, os refugiados colombianos chegam ao Brasil geralmente pela 

região norte, já os refugiados libaneses têm a região sul como sua maior porta de 

entrada (LIMA et al, 2017, p. 131). 

 

3.5.2. Perfil dos refugiados reassentados 

 

 No período de 2012 a 2014 o Brasil reconheceu 640 refugiados via 
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reassentamento, sendo 232 titulares e 480 acompanhantes (LIMA et al, 2017, p. 161). 

Deste quantitativo, a maioria era de colombianos (64,9%) e palestinos (24,4%) (LIMA 

et al, 2017, p. 163). A maior parte dos refugiados reassentados no Brasil, cerca de 

90%, já havia sido reconhecida como refugiada anteriormente. Dentre os locais de 

refúgio anterior se destacam o Equador (49%), Jordânia (23%) e Iraque (12%) (LIMA 

et al, 2017, p. 179). 

 A proporção de mulheres e homens é bastante equilibrada, sendo 54,8% do 

gênero masculino e 45,2% do gênero feminino, porém, em cerca de 70% das vezes 

os homens são os titulares do processo e as mulheres vêm como acompanhantes 

(LIMA et al, 2017, p. 164). No caso dos reassentados palestinos a disparidade é ainda 

maior, já que apenas 16,3% das mulheres são titulares dos processos (LIMA et al, 

2017, p. 165). Do grupo de mulheres reassentadas 40% são casadas ou têm união 

estável, já entre os homens essa porcentagem sobe para 60%. Ainda quanto ao 

gênero, apenas 24% das mulheres vêm para o Brasil sem acompanhantes, enquanto 

entre os homens refugiados essa porcentagem é de 39% (LIMA et al, 2017, p. 164). 

  Quanto ao idioma, os mais falados pelos refugiados reassentados são o 

espanhol (48%), o árabe (23%) e o inglês (19%), e apenas um refugiado congolês 

falava português quando veio para o Brasil, representando menos de 1% do total de 

refugiados reassentados (LIMA et al, 2017, p. 174-175).   

 A idade média dos refugiados reassentados é de 37 anos, sendo que os 

adultos que têm de 18 a 59 anos de idade representam 93,1% do total de 

reassentados (LIMA et al, 2017, p. 171). Pensando no grau de escolaridade destes 

refugiados pode-se observar que apenas 14% dos titulares possui nível superior ou 

formação técnica concluída, dos quais a maioria é de homens colombianos. Cerca de 

50% dos titulares possui apenas os níveis básico ou médio de ensino concluídos 

(LIMA et al, 2017, p. 176). 

 Quanto às atividades econômicas já desempenhadas pelos refugiados nos 

países de origem se destacam as áreas de comércio (24,4%), atividades agrícolas 

(9,5%), construção (6,5%), hotelaria e restaurantes (5,3%) e serviços domésticos 

(4,7%). Entre as mulheres as áreas de destaque são o comércio (31%), atividades 

domésticas (16,7%) e serviços comunitários/sociais (7,1%). Já entre os homens as 

áreas de maior incidência são o comércio (22%), atividades agrícolas (11%), 

construção (8,7%) e hotelaria/restaurantes (7,1%). Entre os colombianos as atividades 

mais comuns são o comércio e atividades agrícolas, representando 30,6% e 12% 
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respectivamente. Por outro lado, entre os palestinos, além do comércio (12,5%) são 

recorrentes também atividades artísticas e de entretenimento (10%), hotelaria e 

restaurantes (12,5%) e intermediação financeira (10,5%) (LIMA et al, 2017, p. 178-

179). 

 Mais da metade dos refugiados reassentados no Brasil afirmou não ter sofrido 

violência no país de origem ou não quis declarar. Entre os que afirmaram ter sofrido 

algum tipo de violência as que mais se destacam são violência física (23,1%), sexual 

(4,7%) e tortura (12%) (LIMA et al, 2017, p. 181). Quanto ao temor de sofrer violência 

em caso de retorno a seu país 35% dos refugiados afirmaram que sim, sendo os 

principais motivos a perseguição por parte de guerrilhas como as Forças Armadas 

Revolucionárias da Colômbia e o Talibã (LIMA et al, 2017, p. 182).  

 Os principais fatores motivadores para o refúgio apontados pelos refugiados 

reassentados foram a grave e generalizada violação dos direitos humanos (82%), 

opiniões políticas (16%) e nacionalidade (13%) (LIMA et al, 2017, p. 182). Vale 

mencionar que as motivações não são excludentes e que todas as menções ao motivo 

da nacionalidade foram feitas por refugiados do Oriente Médio (LIMA et al, 2017, p. 

183). 

 A maior parte dos refugiados reassentados veio do Equador e da Jordânia, 

respectivamente 29,8% e 7,7%. A maioria dos colombianos veio do Equador e a 

maioria dos palestinos veio da Jordânia (LIMA et al, 2017, p. 185). 

 
 

Verifica-se que o fluxo de chegada de colombianos ao longo do período 
[2002-2014] é constante, ao mesmo tempo que os afegãos se concentram 
em 2002, ano de realização de uma missão de seleção no país, e os 
palestinos, no ano de 2007, quando, após um acordo entre o Conare e o 
ACNUR, foram transferidos do campo de Ruweished, na Jordânia, para o 
Brasil (LIMA et al, 2017, p. 186). 

 
 

 Aqui no Brasil os principais estados de reassentamento dos refugiados são o 

Rio Grande do Sul (42,8%), São Paulo (33,9%) e Rio Grande do Norte (8,3%). Os 

colombianos estão majoritariamente no Rio Grande do Sul (43,1%), São Paulo 

(35,3%) e Rio Grande do Norte (10,7%), e os palestinos no Rio Grande do Sul (45,2%), 

São Paulo (28,8%) e Paraná (13,5%). Em mais da metade (64%) dos casos não há 

registro das cidades de domicílio dos refugiados reassentados no Brasil o que dificulta 

uma caracterização mais minuciosa de sua distribuição no território nacional (LIMA et 

al, 2017, p. 186). As principais cidades de acesso dos refugiados reassentados ao 
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território nacional são Guarulhos (9,5%), São Paulo (9,5%) e Porto Alegre (8,3%) 

(LIMA et al, 2017, p. 187). 

 

3.5.3. Dificuldades enfrentadas pelos refugiados no Brasil 

 

 Pensar em todo o processo realizado pelos refugiados de se deslocar 

forçadamente para um outro país, nem sempre acompanhados da família, e ter de 

recomeçar a vida num país diferente mostra como as facilidades estão praticamente 

ausentes de todo o processo. Todo o percurso, desde o surgimento dos fatores 

motivadores do refúgio até o acolhimento numa nação diferente, é dificultoso e 

desafiador para os refugiados.  

 Porém, existem particularidades no contexto brasileiro que conferem desafios 

adicionais aos já experimentados pelos refugiados em geral. A primeira dificuldade 

que pode ser apontada aqui é a comunicação, pela falta de domínio da língua 

portuguesa. A capacidade de se comunicar no idioma local é determinante para a 

formação de vínculos comunitários, acesso ao mercado de trabalho, acesso à 

educação e, de uma forma geral, para que o refugiado alcance autonomia no país. De 

acordo com o ACNUR, embora o Brasil seja reconhecido como um país acolhedor, a 

língua e a cultura são obstáculos iniciais enfrentados pelos refugiados acolhidos aqui 

(ACNUR, 2014, p. 16). 

 Além de não falar o idioma português grande parte dos refugiados, 

notadamente os provenientes do Oriente Médio, falam idiomas distantes do português 

e não se comunicam em uma língua que possa servir de intermediária no processo 

de aprendizagem. Isso dificulta a estruturação de cursos de idiomas para este público 

e tornam o aprendizado da língua portuguesa mais demorado. Questões culturais 

associadas ao idioma podem ser um verdadeiro choque para o refugiado acolhido no 

Brasil. Considerando as gigantescas diferenças regionais que o Brasil apresenta e 

como são percebidas pelos próprios brasileiros não é difícil imaginar o impacto que 

uma cultura tão plural cause nos imigrantes. 

 Não só pela riqueza cultural brasileira, mas principalmente pela diferença 

entre as culturas ocidentais e orientais, percebidas principalmente pelos refugiados 

que vêm do Oriente Médio e África. No caso dos refugiados colombianos, por 

exemplo, a cultura e o idioma não são obstáculos tão grandes dada a proximidade 

cultural e linguística no contexto da América Latina. Os refugiados africanos que vêm 



115 

  

de países onde se fala o português também encontram menos dificuldades nestes 

aspectos, como é o caso dos angolanos. 

 Além do idioma e da cultura os refugiados também costumam ter problemas 

relacionados à documentação, como atrasos na obtenção de documentos, falta de 

credibilidade do protocolo de requerente de refúgio e despreparo de oficiais do 

governo quanto ao conhecimento dos direitos e necessidades específicas dos 

refugiados (LIMA et al, 2017, p. 68). A documentação pode ainda ser mais dificultosa 

dependendo da localidade em que o refugiado reside. 

 
 

O fornecimento de documentos legais é efetuado de diferentes maneiras, 
dependendo da região e da cidade em que os refugiados se encontram. Em 
pequenas cidades e cidades interioranas, obter documentação geralmente 
leva mais tempo, enquanto alguns documentos específicos só podem ser 
emitidos nas grandes cidades. Tudo isso faz com que o processo de 
solicitação de documentação muito mais difícil e caro para aqueles que vivem 
nas cidades menores e mais distantes (LIMA et al, 2017, p. 68). 

 
 

 Ademais, os refugiados e imigrantes também compartilham das dificuldades 

enfrentadas pelos brasileiros como inserção no mercado de trabalho, acesso à 

educação superior e serviços públicos de saúde e moradia (ACNUR, 2014, p. 16). 

Lima (et al, 2017, p. 68) aponta que, para os refugiados e solicitantes de refúgio, os 

locais de acolhimentos disponíveis para recém-chegados costumam ser albergues, 

onde a estadia só é possível por tempo limitado. Soma-se a isso o fato de que 

geralmente estes espaços são compartilhados com pessoas em situação de rua e 

usuários de drogas36, inclusive havendo denúncias de intimidação e pequenos crimes 

nestes locais (LIMA et al, 2017, p. 68). 

 Ainda sobre a moradia os refugiados encontram dificuldades em face alto 

custo dos imóveis e dos aluguéis e em reunir toda a documentação solicitada (LIMA 

et al, 2017, p. 68). Uma outra possibilidade de acesso à moradia seriam os 

empréstimos habitacionais do governo, como o Programa Minha Casa Minha Vida, 

porém, este tipo de incentivo só é disponibilizado para estrangeiros que possuam o 

status de residente permanente no país, o que só é possível solicitar após quatro anos 

                                                 
36 Embora não seja objetivo dos autores analisar as situações particulares apresentadas como 
geradoras de conflitos entre os abrigados, vale observar que o uso de drogas ou a situação de rua não 
podem ser associadas mecanicamente à situações de violência, ao contrário, a maioria da população 
em situação de rua ou que usa drogas experimenta processos de violação de direitos, assim como os 
refugiados. 
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de residência no Brasil (LIMA et al, 2017, p. 144-145). 

 
 

A despeito das facilidades providas aos refugiados, algumas dificuldades se 
colocam. O sistema de previdência social brasileiro, por exemplo, é limitado 
e não contempla refugiados ou solicitantes de asilo recém-chegados, 
inclusive aqueles em situação de maior vulnerabilidade. Igualmente, embora 
parceiros implementadores do programa encaminhem os refugiados 
reassentados aos serviços disponíveis para sua integração local, existem 
limitações em matéria de acesso a moradia permanente, assistência social 
para as pessoas vulneráveis e inserção no mercado de trabalho (LIMA et al, 
2017, p. 144). 

 
 
 Uma outra questão que se apresenta como obstáculo diz respeito à inclusão 

de refugiados como beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC). Esse 

benefício, no valor de um salário-mínimo, é disponibilizado para indivíduos com 

deficiência física ou idosos cujas famílias não tenham meios de prover seu sustento. 

Porém, só pode contemplar estrangeiros após, no mínimo, quatro anos, quando já 

possuam o status de residente permanente no país (LIMA, 2017, p. 145). 

 Outro ponto que é muito importante e desafiador para os refugiados é o 

mercado de trabalho brasileiro. Embora a maioria dos refugiados venha para o Brasil 

em idade produtiva, em geral, eles têm dificuldades de inserção, a despeito de sua 

qualificação. Por conta disso, quando eles conseguem se inserir no mercado de 

trabalho geralmente é em cargos mais baixos do que o que já ocupavam no país de 

origem, ou fora de sua área de especialização, com salários baixos. Além disso, ainda 

existem todas as questões de discriminação racial, de gênero, por deficiências físicas, 

dentre outras, que também afetam os refugiados no âmbito do emprego (LIMA, 2017, 

p. 68). 

 O acesso ao emprego é fundamental no processo de integração local dos 

refugiados e, principalmente, para que alcancem autonomia no novo país. Porém, eles 

encontram aqui “um mercado de trabalho brasileiro altamente complexo, marcado por 

tratamentos desiguais aos estrangeiros em relação aos trabalhadores nacionais e 

tratamento desigual inclusive entre os próprios estrangeiros [...]” (ASSUNÇÃO; 

SANTOS, 2016, p. 12). 

 A questão do emprego, bom como questões de acesso à saúde, educação 

superior, assistência e previdência social não são dificuldades apenas dos refugiados, 

mas desafios compartilhados com os próprios brasileiros no que diz respeito à garantia 

de acesso a políticas públicas de qualidade e não excludentes. Isso porque, no 
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neoliberalismo, as políticas públicas têm assumido um formato restrito e focalizado no 

qual o atendimento aos cidadãos é desqualificado e não está disponível para todos, 

embora haja uma garantia legal de direito de acesso a elas.  

 Essas questões pontuais deixam claro que o acolhimento de refugiados não é 

desafiador apenas para o imigrante que busca se inserir na sociedade brasileira, mas 

também para o país que se propõe a recebê-lo. Há necessidade da formulação de 

políticas públicas específicas para os refugiados e imigrantes que visem a garantia de 

seus direitos e possibilite sua integração social. Contudo, pensar na garantia de 

direitos de refugiados num contexto em que os direitos dos nacionais não têm sido 

assegurados como deveria é bastante complexo e pode inclusive encontrar entraves 

no discurso preconceituoso de brasileiros. 

 

3.6. Preconceito e xenofobia 

 
 O preconceito é uma reação discriminatória a modos de vida e de 

comportamento que não são aceitos. Diversos grupos, não necessariamente 

minoritários, sofrem preconceito por suas particularidades e diferenças, como por 

exemplo, mulheres, negros (as), homossexuais e imigrantes. É preciso compreender 

que, embora os diferentes tipos de preconceitos se manifestem de formas diversas, 

eles possuem raízes sociais comuns, e por isso não é possível analisar 

especificamente o preconceito contra imigrantes sem entender que ele é apenas uma 

ramificação de algo muito maior, que perpassa pela alienação e pelo caráter 

conservador da sociabilidade burguesa (BARROCO, 2016, p.7). 

 O “pré-conceito” não é, em essência, algo ruim. A dinâmica da vida social 

cotidiana exige dos indivíduos respostas automáticas, imediatas, pragmáticas que 

possibilitem a realização de diversas atividades requeridas no dia a dia. Essa 

reprodução acrítica de atividades ordinárias na cotidianidade gera um acúmulo de 

saberes que, baseados na aparência, estereótipos, tradição e costumes, são tidos 

como verdades absolutas. A isso podemos chamar de senso comum (BARROCO, 

2016, p.10). 

 O senso comum é caracterizado pela ultrageneralização, subjetivismo, 

heterogeneidade, individualização, generalização, julgamento imediato de situações 

e estabelecimento de relações de causa e efeito. Tudo isso é útil e faz parte da vida 

cotidiana, porém, existe aqui uma forte tendência ao estabelecimento de verdades 
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absolutas descoladas do processo histórico. Nesse contexto surgem os juízos de valor 

temporários que expressam valores e visões de mundo, podendo ou não ser 

refutados. Para isso, é necessário que essas apreensões imediatas sejam 

contestadas por meio da reflexão, discussão e conhecimento teórico crítico a fim de 

averiguar se são verdadeiras ou não (BARROCO, 2016, p.11-12). 

 Quando esse movimento não é feito, os juízos provisórios não confirmados são 

tidos como verdades absolutas e inquestionáveis. E é nesse ponto que os pré-

conceitos se tornam preconceito. Muitas vezes o preconceito está embutido em 

provérbios e ditos populares que transmitem os saberes do senso comum 

(BARROCO, 2016, p.13). Barroco afirma 

 
 

Se analisarmos as máximas reproduzidas pelo senso comum, veremos que 
elas desempenham uma função social de orientação moral e política, pois se 
referem a condutas tidas como corretas e verdadeiras. São veículos de 
difusão de normas de comportamento orientadas por valores indicativos de 
uma determinada visão de mundo, de uma moral e de uma ideologia. Assim, 
máximas como o “lugar da mulher é na cozinha”, ou “cada macaco no seu 
galho” expressam um sistema de preconceitos alicerçado socialmente numa 
cultura conservadora, machista, classista, autoritária e discriminatória. 
Portanto, o sistema social de preconceitos é veiculado ideologicamente, 
tendo como espaços de reprodução fundamentais a cultura e a moral 
dominantes. Por meio da cultura, disseminam preconceitos que expressam o 
modo dominante de pensar e de se comportar, de valorar os objetos e as 
relações sociais (BARROCO, 2016, p.14). 

 
 
 Ter esse entendimento é fundamental para compreender que na sociedade 

capitalista o preconceito exerce uma função de dominação e opressão visando a 

manutenção da ordem social burguesa. Ainda segundo a autora 

  
 

o preconceito pode se manifestar na moral, na política, na cultura, partindo 
de diferentes classes, grupos sociais e indivíduos, em situações que 
reproduzam o dogmatismo, o autoritarismo, o julgamento provisório baseado 
em avaliações parciais e estereótipos, sob diversas referências de valor. O 
que caracteriza tais avaliações, além das citadas acima, é a intolerância em 
face do outro e o julgamento prévio de sua conduta, sem a análise da 
totalidade de sua prática concreta (BARROCO, 2016, p.16). 

 
 

 Considerando as manifestações específicas de intolerância contra imigrantes é 

possível observar que o medo é um de seus maiores motivadores. Por isso, outro 

conceito importante quando falamos sobre refugiados em número cada vez maior no 

Brasil é a xenofobia. Esse termo caracteriza o tipo de preconceito contra imigrantes 
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que se manifesta através do ódio, da discriminação e da intolerância a esses 

indivíduos. Sobre a xenofobia, Santos analisa que 

    
 

Esse preconceito de classe se expressa em comportamentos que beiram o 
fascismo, destilando discursos de ódio e de repulsa ao “diferente”, ao/à 
estrangeiro/a, ao não familiar, vistos como ameaça à uma pretensa 
estabilidade da “ordem” e da economia mundiais. Tais preconceitos dificultam 
a inserção e a permanência dos/as migrantes e atingem diretamente as ações 
dos/as assistentes sociais voltadas paras as demandas sociais dessa 
população. Em outras palavras, obstaculizam ações que de fato reconheçam 
a liberdade associada à ampliação e consolidação da cidadania, a defesa do 
aprofundamento da democracia e a opção por um projeto profissional que se 
some às lutas pela construção de um projeto societário alternativo ao 
capitalismo (SANTOS, 2016, p. 8). 

 
 

 O aumento do número de refugiados no Brasil nos últimos anos fez com que 

manifestações xenofóbicas se tornassem mais frequentes. Os trabalhadores 

brasileiros veem no estrangeiro um concorrente, alguém que pode lhes tirar o emprego 

e não alguém que tem os mesmos direitos e as mesmas necessidades que eles. Isso 

contribui para o isolamento dos estrangeiros e faz com que eles não busquem os 

órgãos competentes por medo de serem discriminados. Geralmente esses imigrantes 

se submetem a condições de trabalho aviltantes e às vezes até análogas à escravidão 

(SANTOS, 2016, p. 10). 

 

3.6.1. Xenofobia no Brasil  

 

 Assim como o número de imigrantes e refugiados no Brasil têm crescido as 

manifestações xenofóbicas também têm se multiplicado no nosso país. Nos anos de 

2012 e 2013, por exemplo, a Secretaria Especial de Direitos Humanos só tinha 

registrado dois casos de denúncia de xenofobia pela plataforma do Disque 100. Em 

2014 esse número subiu para 45, e em 2015 alcançou a marca de 330 denúncias, 

representando um aumento de mais de 600%. Além disso, nesse mesmo ano foram 

registradas 269 denúncias online de xenofobia através do Humaniza Redes37 

(MACIEL, 2016). Esses dados se tornam ainda mais expressivos quando visualizados 

                                                 
37 O Humaniza Redes é o Pacto Nacional de Enfrentamento às Violações de Direitos Humanos na 
internet. Essa iniciativa do governo federal visa “ocupar esse espaço usado, hoje, amplamente pelos 
brasileiros para garantir mais segurança na rede, principalmente para as crianças e adolescentes, e 
fazer o enfrentamento às violações de Direitos Humanos que acontecem online”. (HUMANIZAREDES. 
Início. O que é. Disponível em: <http://www.humanizaredes.gov.br/o-que-e/>. Acesso em: 30 de abril 
de 2018.) 
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em gráfico, como disposto abaixo:  

 

Gráfico 2 (MACIEL, 2016): 

 

 

 

 No ano de 2015 as denúncias registradas pela Secretaria Especial de Direitos 

Humanos também revelaram que os principais alvos deste preconceito no Brasil são 

os haitianos e árabes/muçulmanos (MACIEL, 2016), conforme o gráfico abaixo. Isso 

mostra como o aumento das manifestações xenofóbicas é diretamente proporcional 

ao aumento de imigrantes e refugiados no Brasil, já que a presença de haitianos e de 

árabes e muçulmanos é uma das mais expressivas no país. O preconceito contra 

haitianos e contra árabes/muçulmanos também evidencia o quanto a xenofobia no 

Brasil é atravessada pelo racismo, pela intolerância religiosa e pelo medo causado 

pelo terrorismo38. 

 

Gráfico 3 (MACIEL, 2016): 

                                                 
38 Cabe registrar que a associação entre terrorismo e islamismo é parte da ideologia do terror, produzida 
pela política internacional estadunidense especialmente após o 11 de setembro, visando especialmente 
a legitimidade para ações militares e práticas de exceção conduzidas pelos interesses imperialistas 
daquele país. 
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 Dentre os casos de preconceito contra haitianos é emblemático o episódio em 

que seis haitianos foram alvos de tiros na cidade de São Paulo no ano de 2015. O ato 

xenofóbico mostra que além do preconceito racial, o contexto de crise e desemprego 

no Brasil também influencia a maneira como os brasileiros acolhem os refugiados e 

imigrantes. Abaixo temos um trecho da reportagem do Jornal O Globo sobre o 

ocorrido: 

 
 

Seis haitianos foram baleados na tarde do último sábado, dia 1º, na Baixada 
do Glicério, região central de São Paulo. Os feridos, entre eles uma mulher, 
estão internados no Hospital do Tatuapé, na zona leste, e ainda têm balas 
alojadas nas pernas e nos quadris. Segundo a Secretaria Municipal de 
Saúde, eles não correm risco de morrer. 
Segundo a Secretaria, os haitianos foram feridos em dois ataques no mesmo 
dia. Dois deles estavam na Rua do Glicério quando foram atingidos e os 
outros quatro estavam na escadaria da igreja do bairro, onde fica o serviço 
da Missão paz, que acolhe os imigrantes na capital paulista. De acordo com 
o relato das vítimas deste segundo ataque, um carro cinza passou por eles, 
com quatro pessoas, e um dos ocupantes os identificou antes de disparar: 
— Um dos homens gritou: “Haitianos, vocês roubam os nossos empregos”. E 
aí saiu atirando - afirma o haitiano Patrick Dieudanne, que ajudou no socorro 
às vítimas. 
O caso foi registrado no 8° DP do Brás como lesão corporal grave e ainda 
não se sabe a autoria do crime (GUANDELINE; SANCHES, 2015)39. 

 
  
 Outro episódio que pode ser mencionado como um triste exemplo de 

xenofobia no Brasil é o caso do refugiado sírio ameaçado e atacado verbalmente em 

Copacabana no ano passado. 

 
 

Mohamed Ali, refugiado sírio residente no Brasil há três anos, foi hostilizado 
e agredido verbalmente em Copacabana, região nobre do Rio de Janeiro, 

                                                 
39 Texto não paginado. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/brasil/seis-haitianos-sao-baleados-
em-ataques-em-sao-paulo-17125575>. Acesso em: 29 de abril de 2018. 
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onde trabalha vendendo esfihas e doces típicos.  
Em vídeo publicado nas redes sociais é possível ver um homem exaltado que 
grita repetidas vezes "sai do meu país!", ostentando dois pedaços de madeira 
nas mãos e ameaçando o refugiado. "O nosso país tá sendo invadido por 
esses homens bombas, que matam crianças", diz, em discurso xenofóbico. 
O caso aconteceu na quinta-feira dia 3. No vídeo, Ali limita-se a recolher os 
produtos que vende, visivelmente constrangido. 
As agressões duram cerca de um minuto, no qual as ofensas não param: 
"Vamos expulsar eles! Cadê o Crivella? Cadê o prefeito?", grita o agressor 
em vídeo publicado na página do Facebook Mídia Independente Coletiva - 
MIC (OLIVEIRA, 2017b40). 

 
 
 Um último exemplo de xenofobia no Brasil que não pode deixar de ser 

mencionado foi a manifestação feita em São Paulo, também no ano passado, contra 

a Nova Lei de Imigração, que substituiu o Estatuto do Estrangeiro. O trecho abaixo da 

reportagem do G1 sobre o ocorrido mostra como o discurso xenofóbico é preocupante, 

está ganhando cada vez mais espaço entre os brasileiros e está sendo propagado 

abertamente sem nenhum tipo de sanção. 

 
 

O protesto organizado pelas redes sociais pedia o veto da Lei de Migração, 
aprovada no Senado. Durante a manifestação, quatro homens – sendo dois 
de origem palestina - foram presos após confusão com os manifestantes. Eles 
foram liberados após audiência de custódia na última quarta, mas dois deles 
serão investigados por jogar um artefato explosivo no meio do ato. 
A livre manifestação é um direito garantido pela constituição. O protesto 
contra a lei, em si, é legal e teve inclusive o acompanhamento da Polícia 
Militar. Mas, para o secretário-adjunto da Secretaria de Direitos Humanos, 
vinculada ao Ministério da Justiça, Silvio Albuquerque, “o limite da liberdade 
de expressão é a dignidade humana”. Ela não pode ser ferida, explica 
Albuquerque. 
Em vídeos do protesto publicados em redes sociais pelo Movimento Direita 
São Paulo, que organizou o ato, a nova lei é chamada de “estatuto do 
terrorista”. “Essa lei veio para colocar os islâmicos contra os cristãos. Para 
destruir as famílias. Para pegar crianças de 9 anos de idade e fazê-las se 
casar com homens de 50 anos. Nós estamos falando de uma aberração 
cultural, de algo que não pode ser conivente com a nossa cultura", disse um 
militante ao microfone, à frente da marcha na última terça. 
Em outro momento, os manifestantes cantaram em coro: “Abaixo, abaixo, a 
lei de migração, eu quero o meu país longe da islamização”. 
[...] 
O discurso contra muçulmanos ocorrido em plena Avenida Paulista 
surpreendeu os especialistas. “Essa manifestação, motivada pelo ódio ao 
estrangeiro, é algo, nas dimensões do que se conhece na Europa, 
embrionário, mas preocupante”, afirma o secretário adjunto de Direitos 
Humanos. 
Para o coordenador da Comissão de Direitos Humanos da OAB-SP, a 
conjuntura internacional, com o aumento do extremismo, se reflete no país. 
“Estão importando um problema para o Brasil que nunca existiu, traduzido 
como islamofobia. Todos somos descendentes de algum povo que imigrou. A 
lei reconhece essa tradição. Todos convivem bem, japoneses, judeus, árabes, 

                                                 
40 Texto não paginado. Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/politica/saia-do-meu-pais-
agressao-a-refugiado-no-rio-expoe-a-xenofobia-no-brasil> Acesso em: 29 de abril de 2018. 
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nossos problemas nunca se traduziram nessa arena”. 
“O preconceito racial no brasil é grande, velado, mas não me recordo de nada 
parecido com o que aconteceu na Paulista. É a importação dessa onda 
mundial. A desilusão que envolve desde o desemprego até a importação de 
uma ideologia, de um preconceito, por falta de cultura, conhecimento”, 
completa o advogado. 
Albuquerque também ressalta que são altos os números de discriminação 
contra outros grupos, como os negros, gays, moradores em situação de rua, 
etc. “A novidade é a expressão de xenofobia contra um grupo. Se há uma 
coisa que define crime de ódio, é que é muito mais que um crime individual. 
Ele atenta contra a sociedade e as relações fraternas que a sociedade 
deveria prevalecer”. “Repetem-se erros do passado, são eleitos imigrantes 
como responsáveis pelos efeitos mais nocivos da crise”, disse o embaixador 
(PAIVA, 201741). 

 
 

 A xenofobia é crime de acordo com a Lei 9.459, de 1997, que prevê em seu 

artigo 1º e 20 que “serão punidos, na forma desta Lei, os crimes resultantes de 

discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional" ou 

que “praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, 

religião ou procedência nacional”, respectivamente. Para crimes desta natureza a 

pena prevista é de multa e reclusão de um a três anos, porém, a maioria dos casos 

de xenofobia nem chega ao poder judiciário.  

 De acordo com pesquisa realizada pelo HuffPostBrasil junto aos judiciários 

estaduais e do Distrito Federal foram encontrados apenas três casos registrados de 

xenofobia, o que representa menos de 1% das denúncias (MACIEL, 2016). Em ambos 

os casos, que já haviam sido julgados em primeira instância, nenhum dos réus havia 

sido condenado. Esses casos foram registrados em São Paulo, Paraíba e Rio Grande 

do Sul (MACIEL, 2016). Um dos motivos para a impunidade nos casos de preconceito 

xenófobo é a falta de materialidade de provas. Em entrevista ao HuffPostBrasil 

(MACIEL, 2016) a jurista e especialista em Direitos Humanos, Gabriela Cunha Ferraz 

afirmou que 

 
 

A gente só entende o processo violento quando ele deixa uma marca. Quando 
ela gera um assassinato, uma execução, uma morte ou uma ferida, mas 
existe todo um processo de xenofobia que é silencioso. E esse é o que mais 
machuca e causa danos no sentido de interromper o desenvolvimento de uma 
pessoa (MACIEL, 2016). 

 
 

                                                 
41 Texto não paginado. Disponível em: <https://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/ato-anti-imigracao-na-
paulista-foi-contra-a-lei-dizem-especialistas.ghtml>. Acesso: em 29 de abril de 2018. 
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 Além disso, muitos casos nem chegam a Justiça, ou chegam, mas não têm 

prosseguimento pela desinformação dos refugiados. Em cerca de 90% das vezes as 

causas de refugiados são arquivadas por “falta de interesse do assistido” , já que eles 

não conhecem os trâmites legais no Brasil e como devem proceder com seus 

processos. Um terceiro fator importante quando pensamos na impunidade dos casos 

de xenofobia no Brasil é o medo, já que muitos refugiados têm receio de denunciar o 

preconceito sofrido e serem mandados de volta para seu país de origem, embora isso 

não seja passível de acontecer de acordo com a lei nacional de refúgio (MACIEL, 

2016). 

 

3.6.2. O Código de Ética e o combate ao preconceito 

 

 Pensar sobre o preconceito sofrido pela população imigrante no Brasil 

necessariamente nos remete aos valores e princípios que orientam o trabalho dos 

assistentes sociais. O projeto profissional e o Código de Ética das/os assistentes 

sociais colocam como exigência ética a crítica teórica sobre a realidade e o 

compromisso profissional com a superação de todas as formas de preconceito e 

discriminação, na perspectiva de afirmação da emancipação humana. Nesse sentido, 

cabe destacar a importância e a articulação orgânica entre os princípios fundamentais 

do Código de Ética profissional, que são: 

 

I. Reconhecimento da liberdade42 como valor ético central e das demandas 
políticas a ela inerentes - autonomia, emancipação43 e plena expansão dos 
indivíduos sociais; 
II. Defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do 
autoritarismo; 
III. Ampliação e consolidação da cidadania, considerada tarefa primordial de 
toda sociedade, com vistas à garantia dos direitos civis sociais e políticos das 
classes trabalhadoras; 
IV. Defesa do aprofundamento da democracia, enquanto socialização da 
participação política e da riqueza socialmente produzida; 
V. Posicionamento em favor da equidade e justiça social, que assegure 
universalidade de acesso aos bens e serviços relativos aos programas e 

                                                 
42 Importa destacar que a concepção de liberdade adotada neste trabalho é baseada na ontologia do 
ser social, em consonância com a concepção adotada na ética profissional das/os assistentes sociais. 
Trata-se, portanto, de uma liberdade concebida como capacidade humana de criar alternativas às 
necessidades, capacidade que envolve escolhas, potencialidades emancipadoras da práxis e 
conquistas do gênero humano. 
43 Cabe pontuar que, na sociedade capitalista, a emancipação política é possível, pois não é 
incompatível com a sociedade de classes. Porém, a emancipação humana é incompatível com o 
sistema de classes, buscando sua superação progressiva, e não pode ser alcançada no modo de 
produção capitalista em que o trabalho é alienado. 
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políticas sociais, bem como sua gestão democrática; 
VI. Empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, 
incentivando o respeito à diversidade, à participação de grupos 
socialmente discriminados e à discussão das diferenças; 
VII. Garantia do pluralismo, através do respeito às correntes profissionais 
democráticas existentes e suas expressões teóricas, e compromisso com o 
constante aprimoramento intelectual; 
VIII. Opção por um projeto profissional vinculado ao processo de construção 
de uma nova ordem societária, sem dominação, exploração de classe, etnia 
e gênero; 
IX. Articulação com os movimentos de outras categorias profissionais que 
partilhem dos princípios deste Código e com a luta geral dos/as 
trabalhadores/as; 
X. Compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população e com 
o aprimoramento intelectual, na perspectiva da competência profissional; 
XI. Exercício do Serviço Social sem ser discriminado/a, nem discriminar, 
por questões de inserção de classe social, gênero, etnia, religião, 
nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero, idade e 
condição física (CFESS, 2012, p. 23-24) (Grifo nosso). 

 
 
 O Código de Ética, bem como todo o arcabouço teórico-metodológico e ético-

político do Serviço Social brasileiro não se baseia em abstrações valorativas passíveis 

de “aplicação” mecânica na realidade. Pelo contrário, supõe que o referencial teórico 

e os princípios e valores sejam apreendidos em seus fundamentos históricos e 

possam ser desvelados em sua particularidade diante da realidade social e 

profissional, o que supõe, por parte dos agentes profissionais, compromisso e 

competência teórico-metodológica e ético-política. 

 No caso do preconceito entendemos que por uma exigência ética profissional 

é preciso que os assistentes sociais se posicionem em favor de sua total eliminação.   

O preconceito limita a liberdade e a autonomia no exercício das atividades humanas 

porque impede o conhecimento de todas as alternativas possíveis e resulta em 

escolhas voltadas para as necessidades singulares imediatas e não para a totalidade 

social. O preconceito também constitui uma negação do conhecimento crítico, já que 

se apoia em verdades não questionadas do senso comum (BARROCO, 2016, p. 17). 

 Os diversos tipos de preconceito também contribuem para a dominação de 

classes e para a violação de direitos humanos, já que são funcionais à imposição de 

uma determinada visão de mundo e valores de uma parcela da população, 

favorecendo a desigualdade e o predomínio de uma classe sobre a outra. Ainda cabe 

dizer que o preconceito estimula o conservadorismo e o irracionalismo devido à sua 

característica de transformar estereótipos, julgamentos provisórios e generalizações 

em verdades absolutas reproduzidas por meio da tradição e costumes (BARROCO, 

2016, p. 17-18). 
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 O preconceito se manifesta através de práticas discriminatórias e intolerantes 

que de forma violenta e desrespeitosa revelam a não aceitação do outro por suas 

particularidades. As atitudes preconceituosas expressam também o moralismo e o 

conformismo, pois julgam o outro de acordo com modelos pré-concebidos de 

comportamento e ao mesmo tempo esses valores e normas aparecem para nós como 

imutáveis e inquestionáveis na cotidianidade (BARROCO, 2016, p. 18-19). Além disso, 

o preconceito representa um retrocesso do ponto de vista das lutas e conquistas 

sociais históricas e vitima os indivíduos alvos de preconceito com humilhação e 

sofrimento (BARROCO, 2016, p. 19). 

 Pensando nisso, é preciso refletir sobre como os assistentes sociais podem 

contribuir com sua intervenção profissional para um acolhimento humanizado, não 

xenofóbico, e que tenha como horizonte a garantia de acesso à direitos, com base no 

Projeto Ético-Político e no Código de Ética. Hoje, as políticas públicas brasileiras de 

atenção integral às necessidades dos refugiados ainda são incipientes, mesmo 

considerando nossa legislação sobre a temática. Não é o Estado que recepciona os 

refugiados e os assistentes sociais também participam pouco deste acolhimento. Os 

serviços de assistência prestados aos refugiados são, majoritariamente, 

desenvolvidos por ONG's e instituições religiosas. (SANTOS, 2016, p. 15) 

 Ainda nesse sentido, segundo Santos, sobre a xenofobia, o assistente social 

pode direcionar suas ações da seguinte forma: 

 
 

Considerando o projeto ético-político, referenciado no Código de Ética, e a 
questão social como resultado da organização social do trabalho no modo de 
produção capitalista, ao/à assistente social compete: 
• tensionar e direcionar o seu campo de atuação para o âmbito dos direitos 
sociais, ultrapassando a cultura assistencialista dos espaços sócio 
ocupacionais; 
• contribuir na formulação de políticas públicas que incorporem as demandas 
dos/as imigrantes e refugiados/as e garantir a efetivação dos programas 
sociais no âmbito da seguridade social; 
• denunciar as condições de vida a que estão submetidos/as; 
• participar de articulações políticas junto a movimentos sociais de 
trabalhadores/as que pressionem e defendam a proposta dos direitos dos/as 
imigrantes e refugiados/as (SANTOS, 2016, p. 16). 

 
 
 As ações que podem ser desenvolvidas pelos assistentes sociais não se 

limitam às indicadas acima, no entanto, evidenciam a importância de atualizar o 

debate profissional sobre essa temática, compreendendo a conjuntura que tem levado 

tantas pessoas a se estabelecerem no Brasil como refugiadas. Essa compreensão 
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crítica somada ao Código de Ética são fundamentais para uma atuação profissional 

que contribua para a garantia de acesso aos direitos por parte dos refugiados. 

 

4. SERVIÇO SOCIAL E REFÚGIO NO BRASIL: APROXIMAÇÕES REFLEXIVAS 

 

4.1. A realidade do refúgio no estado do Rio de Janeiro e nos municípios da 

Baixada Litorânea 

 

 Uma das propostas iniciais desta pesquisa era conseguir reunir informações 

sobre o refúgio no estado do Rio de Janeiro e, principalmente, nos municípios da 

região da Baixada Litorânea. O objetivo era mapear a distribuição de refugiados por 

municípios no estado, identificar se havia refugiados em processo de integração local 

ou reassentamento na Baixada Litorânea e, após isso, caracterizar seu processo de 

inserção local, assinalando as instituições de apoio e o acesso aos serviços públicos 

locais. Infelizmente isso não foi possível por que não houve tempo hábil e meios 

suficientes para se obter tais informações.  

 A região da Baixada Litorânea é uma das seis mesorregiões do estado do Rio 

de Janeiro e é composta por 10 municípios. Dentro desta mesorregião existem duas 

microrregiões, que são a região da Costa do Sol, também chamada de região dos 

Lagos, e a Bacia de São João. Os municípios que fazem parte da Baixada Litorânea 

são, Rio das Ostras, Casimiro de Abreu, Silva Jardim, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, 

Iguaba Grande, Saquarema, Araruama, Armação dos Búzios e Arraial do Cabo. 

Destes municípios só não fizeram parte desta pesquisa Saquarema e Silva Jardim. 

 Inicialmente, foi feito contato com a CARJ, por meio do Programa de 

Atendimento a Refugiados (PARES). As informações solicitadas eram sobre a 

incidência de refugiados por município no estado do Rio de Janeiro, o acesso a direitos 

por parte da população refugiada, a atuação da organização no processo de 

integração local e reassentamento e a composição da equipe profissional responsável 

pelo atendimento aos refugiados. Abaixo temos um trecho da resposta desta 

organização: 

 
 

Infelizmente, não temos como acompanhar as muitas mudanças de endereço 
dos refugiados no estado do Rio e por isso, não conseguimos ter dados de 
quantos estão em quais cidades. Além disso, por muitos dos refugiados e 
solicitantes de refúgio que nós atendemos estarem trabalhando no mercado 
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informal, não temos também o número de quantos estão empregados ou 
não.  
Sobre acesso à rede pública de saúde e educação, nosso setor de integração 
local, formado por assistentes sociais, pedagogos e psicóloga, faz o 
encaminhamento e dá todas as instruções de como obter acesso, com os 
documentos de refúgio, a estas assistências. Mas também não temos 
contabilizados estes dados.44 

 
 
Sobre os dados dos funcionários, podemos te informar que contamos com 
uma equipe multidisciplinar de assistentes sociais, advogados, psicólogos, 
pedagogos, administradores e comunicadores que trabalham em três 
setores: Integração Local, Proteção Legal e Vínculos Solidários. Os outros 
dados solicitados são restritos e não está autorizada a divulgação, neste 
momento, para fins acadêmicos.45 

 
 
 Além da CARJ também foi feito contato46 com outras organizações do terceiro 

setor, ligadas a temática do refúgio e dos Direitos Humanos47. O Centro Pastoral do 

Migrante no Rio de Janeiro recomendou o contato com a Cáritas, indicando que esta 

é a organização mais ativa em relação ao refúgio no estado do Rio de Janeiro. A 

organização Justiça Global afirmou não trabalhar com o tema e indicou o contato com 

a Conectas e com a Cáritas. A Conectas respondeu recomendando o contato com o 

ACNUR e a Missão Paz. A Missão Paz afirmou atuar apenas na cidade de São Paulo 

e indicou outras organizações do terceiro setor que atuavam em diferentes estados 

do Brasil no atendimento a refugiados. O Gabinete de Assessoria Jurídica às 

Organizações Populares (GAJOP) e a ONG Viva Rio não responderam ao e-mail 

enviado. 

 Ainda foi feito o esforço de contatar instituições públicas ligadas a temática do 

refúgio e dos Direitos Humanos48. Nessa esfera, o Ministério dos Direitos Humanos 

(MDH), por meio do Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) indicou que as 

informações fossem buscadas junto ao Ministério da Justiça e Cidadania (MJC). O 

Conselho Nacional dos Direitos Humanos (CNDH) indicou a busca de informações 

junto ao CONARE. A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos 

                                                 
44 Contato via e-mail em outubro de 2017. 
45 Contato via e-mail em janeiro de 2018. 
46 Contato realizado em janeiro de 2018 por meio dos e-mails disponibilizados pelas organizações em 
seus respectivos sites institucionais. 
47 O site do IMDH apresenta uma lista de instituições que fazem parte da rede Solidária em diferentes 
estados brasileiros. No estado do Rio de Janeiro as instituições listadas são a CARJ, a ONG Viva Rio 
e o Centro Pastoral do Migrante. Disponível em: 
http://www.migrante.org.br/migrante/index.php?option=com_content&view=article&id=230:membros-
da-rede-solidaria&catid=95&Itemid=435. Acesso em 07 de maio de 2018. 
48 Contatos via e-mail em janeiro de 2018. 
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Humanos do Rio de Janeiro49 afirmou não ter dados sobre a incidência de refugiados 

por município no Rio de Janeiro e que não seria possível passar informações sobre 

os refugiados por telefone. Também no âmbito do estado do Rio de Janeiro o Conselho 

Estadual de Defesa dos Direitos Humanos (CEDDH) foi contatado, mas não 

respondeu ao e-mail. 

 Quanto ao CONARE, segue abaixo um trecho da resposta deste Comitê: 

 
 

o CONARE não dispõe de dados de refugiados separados por  Municípios. 
[...] face ao disposto no artigo 5º da Constituição Federal é garantido a 
igualdade de direitos a brasileiros e estrangeiros residentes no país, de modo 
que os refugiados devidamente reconhecidos fazem jus aos mesmos direitos 
dos cidadãos brasileiros, ressalvadas as exceções previstas na própria 
Constituição, deste modo, o direito de acesso aos direitos fundamentais e 
sociais: a vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade, educação, 
saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer e previdência social 
e demais serviços assistenciais são garantidos pelos mesmos órgãos que 
prestam serviços aos nacionais brasileiros. 
A integração local é feita em parceria com a Agência da ONU para os 
Refugiados - ACNUR e entidades da sociedade civil, a exemplo da 
Cáritas/SP, Cáritas/RJ, IMDH, dentre outros.50 

 
 

 Uma terceira inciativa nesta pesquisa foi fazer contato51 com os munícios da 

Baixada Litorânea, exceto Silva Jardim e Saquarema, a fim de descobrir se havia 

pessoas em situação de refúgio residindo em algum deles, se o poder público tinha 

ou não ciência disso e, em caso positivo, como era o processo de acolhimento no 

município e o acesso a políticas públicas por parte dos refugiados. Para isso, entramos 

em contato com as secretarias municipais ligadas a temática dos Direitos Humanos e, 

nos municípios em que não havia, contatamos as secretarias ligadas à Assistência 

Social. 

 Apesar dos esforços realizados não conseguimos respostas da Secretaria 

Municipal de Assistência Social de Casimiro de Abreu, da Secretaria Municipal de Bem 

Estar Social de Rio das Ostras e da Secretaria Municipal de Política Social, Trabalho, 

Habitação, Terceira Idade e Desenvolvimento Humano de Araruama. As três 

secretarias não responderam ao e-mail enviado e os telefones disponibilizados para 

contato não funcionavam.  

 O município de São Pedro da Aldeia, por meio da Secretaria Municipal de 

                                                 
49 Contato telefônico realizado em 10 de janeiro de 2018. 
50 Contato via e-mail em janeiro de 2018. 
51 Foi feito contato via e-mail em janeiro de 2018, além de contato telefônico nos dias 10, 17, 18 e 23 
de janeiro de 2018 e no dia 07 de maio de 2018.  
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Assistência Social e Direitos Humanos e do Centro de Referência Especializado em 

Assistência Social (CREAS), afirmou que existem imigrantes de diversas 

nacionalidades residindo no município, como marroquinos, colombianos, argentinos e 

israelenses, e que a maioria deles é natural de países da América Latina, porém, não 

há ninguém com o status de refugiado. 

 Os municípios de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria Municipal de 

Trabalho, Renda e Direitos Humanos, de Iguaba Grande, por meio da Secretaria 

Municipal de Trabalho e Ação Social, de Cabo Frio, por meio da Secretaria Municipal 

de Assistência Social, e de Búzios, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social 

e Direitos Humanos e do CREAS, afirmaram que não há refugiados em seu território 

de abrangência ou, se há, o poder público municipal não tem ciência disso. 

 Sobre o município de Macaé, foi feito contato via e-mail no mês de janeiro com 

a Proteção Social Básica e a Proteção Social Especial, que indicaram o contato com 

a gestão do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e com o Centro de 

Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP). A 

gestão do SUAS52 indicou o contato com o Centro POP e com a Pousada da 

Cidadania. Quanto ao Centro POP e a Pousada da Cidadania53, não obtivemos 

resposta destes equipamentos. O último contato realizado foi por telefone em 07 de 

maio de 2018 com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos 

Humanos, que não soube informar se havia ou não refugiados residindo no município. 

 Em suma, não obtivemos respostas muito conclusivas quanto à identificação 

da presença de refugiados na região, tampouco sobre quem são, quantos são aqui, 

de onde vêm, por quais motivos vêm e em quais espaços se inserem. É preciso 

pontuar também que não houve disponibilidade para pesquisa de campo com visitas 

aos equipamentos, organizações e secretarias com as quais buscamos informação. 

Todos os contatos foram feitos via e-mail ou telefone. 

 Ainda é preciso situar nesta análise que apenas o CONARE e a PARES-CARJ 

responderam ao contato realizado com o fornecimento de informações, mesmo que 

superficiais e generalizadas, sobre o processo de acolhimento de refugiados. Todos 

os outros atores contatados responderam indicando o contato com uma outra 

entidade, o que nos leva a correr em círculos sem chegar a muitas conclusões 

satisfatórias. 

                                                 
52 Contato via e-mail em fevereiro de 2018. 
53 Contato via e-mail em 03 de fevereiro de 2018. 
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4.2. Serviço Social e o refúgio no Brasil 

 

 Por meio desta pesquisa buscou-se apreender a realidade do refúgio no Brasil, 

sua configuração particular no estado do Rio de Janeiro e a relação entre o 

acolhimento de refugiados e o Serviço Social no Brasil. Porém, não houve tempo hábil 

para a realização de pesquisa de campo minuciosa que possibilitasse uma 

identificação mais consistente sobre a atuação dos assistentes sociais no processo 

de acolhimento de refugiados no país. Por isso, não foi possível caracterizar, desde a 

solicitação de refúgio até a inserção dos refugiados na sociedade brasileira, em que 

momentos os assistentes sociais já atuam, tampouco foi possível definir em quais 

espaços eles deveriam ou poderiam atuar para além dos locais em que já estão 

inseridos.54 

 Sabe-se que os assistentes sociais integram as equipes multiprofissionais que 

lidam diretamente com os refugiados no atendimento às suas demandas, seja por 

meio de instituições públicas ou privadas. Contudo, a revisão bibliográfica realizada 

não foi suficiente para delinear as particularidades do exercício profissional no 

atendimento a esse grupo de sujeitos, sendo também insuficiente para mapear as 

novas requisições que a realidade do refúgio no Brasil coloca para os assistentes 

sociais.  

 É importante, porém, mencionar que a temática do refúgio não tem passado 

despercebida aos olhos do conjunto CFESS/CRESS. Embora ainda não haja muitas 

informações sistematizadas sobre a atuação de assistentes sociais no âmbito do 

refúgio este tem sido um tema de interesse de debate para a categoria. Nesse 

aspecto, não se pode deixar de mencionar o “Seminário Nacional de Serviço Social, 

Relações Fronteiriças e Fluxos Migratórios Internacionais” realizado pelo CFESS em 

2016. Por ocasião do seminário foi elaborado um “CFESS Manifesta” que abordou os 

principais atravessamentos existentes no deslocamento e acolhimento de refugiados, 

como os rebatimentos do capital sobre os deslocamentos humanos, a xenofobia e a 

                                                 
54 Cabe mencionar que foi feito contato com a Comissão de Ética e Direitos Humanos do CRESS 7 
região, por meio de uma professora do curso de Serviço Social da UFF de Rio das Ostras que atua 
nesta comissão. Por meio deste contato fomos informados de que nas últimas gestões do CRESS não 
houve demanda específica de profissionais sobre atendimento a refugiados para esta Comissão. Além 
disso, também houve uma indicação de contato com a COFI para maiores esclarecimentos, mas não 
houve tempo hábil para isso. 
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violação de direitos. Isto demonstra como o refúgio tem sido um tema de interesse da 

categoria. 

 No âmbito das organizações do terceiro setor, que têm uma atuação destacada 

quando se trata de refúgio, vale pontuar a pesquisa de Sampaio (2008), por meio da 

qual buscou-se conhecer a atuação do Serviço Social nestas instituições no processo 

de acolhimento de refugiados55. De acordo com Sampaio (2008, p. 444), cerca de 70% 

das instituições pesquisadas possuíam em seus quadros de funcionários assistentes 

sociais que lidavam diretamente com o atendimento de refugiados. Destes 70%, foi 

apontado que os assistentes sociais atuam no desenvolvimento de ações 

interventivas (50%), de caráter educativo (25%) e caráter político (16,7%) (SAMPAIO, 

2008, p. 445). 

 Quanto ao embasamento teórico-metodológico de suas ações, poucos 

assistentes sociais contemplados na pesquisa citaram os documentos de maior 

importância dentro da temática do refúgio. Segundo a autora, isto é compreensível, 

visto que, antes de ser um assistente social vinculado a determinado espaço sócio 

ocupacional o assistente social é um profissional que possui um direcionamento ético-

político e um suporte teórico-metodológico e técnico-operativo crítico que norteia sua 

intervenção profissional (Sampaio, 2008, p. 445-446). Nas palavras de Sampaio 

(2008, p. 447), “quando se pensa no papel do Serviço Social no atendimento de 

refugiados, é preciso ter em mente os valores universais que fundamentam a atuação 

profissional desta categoria, antes de voltar o pensamento para regulamentações 

específicas”. 

 
 

O atendimento a ser realizado em rede de parcerias surge como a principal 
dificuldade enfrentada pelo Serviço Social nas instituições pesquisadas 
(33,3%), o que parece bastante legítimo devido à relativa insipiência da 
formalização do atendimento ao refugiado no Brasil, à distância geográfica 
entre os diversos estados de acolhida, ao desnivelamento da utilização do 
referencial teórico utilizado por algumas instituições, entre outros. As demais 
dificuldades apontadas foram: necessidade de promover a integração local 

                                                 
55 A pesquisa foi feita por meio de questionário semiestruturado aplicado por meio eletrônico, por meio 
do qual foram entrevistadas dez instituições que compõem a Rede Solidária de Migrantes e Refugiados 
(RedeMir). O objetivo das entrevistas era “identificar o papel do assistente social no atendimento 
prestado a refugiados e as contribuições realizadas por esta categoria profissional para a integração 
social deste agrupamento”. As instituições participantes foram: o Instituto Migrações e Direitos 
Humanos – IMDH (DF); Cáritas Arquidiocesana de São Paulo (SP); Cáritas Arquidiocesana do Rio de 
Janeiro (RJ); Cáritas Brasileira Regional Nordeste 3 (BA/SE); Cáritas Brasileira – Regional São Paulo 
(SP); Centro de Atendimento ao Migrante de Caxias do Sul (RS); Centro de Direitos Humanos e 
Memória Popular (RN); Núcleo de Apoio aos Refugiados do Espírito Santo – NUARES (ES); Pastoral 
dos Migrantes (AM); e SESC Carmo (SP) (SAMPAIO, 2008, p. 441). 
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(16,7%), falta de recursos humanos e financeiros (16,7%), o 
desconhecimento sobre a temática por parte da população em geral (16,7%) 
e a elevada demanda de atividades administrativas e burocráticas (16,7%) de 
suporte às atividades fins, como registros, relatórios, prestação de contas etc 
(SAMPAIO, 2008, p. 446). 

  
 
 No entanto, vale observar que apesar da formação generalista, a competência 

teórico-metodológica e o compromisso ético-político exigem que o profissional se 

aproprie de forma crítica tanto da legislação que regula sua área de atuação como do 

debate teórico que visa à apreensão crítica das expressões particulares da questão 

social. 

 Outro aspecto que pode ser abordado aqui são as implicações, para o exercício 

profissional dos assistentes sociais, da atuação nas organizações do terceiro setor, 

visto que esta é uma tendência do Estado neoliberal e tem grande expressividade no 

âmbito do refúgio no Brasil. De acordo com Alencar (2009, p. 8,11), a “alteração no 

padrão de resposta à questão social, representando a desresponsabilização do 

Estado, a desoneração do capital e autorresponsabilização do cidadão e das 

comunidades locais” tem contribuído para um “reordenamento do espaço 

socioprofissional”. Ainda segundo esta autora, o caráter privado dos interesses das 

instituições do terceiro setor “altera o significado social do trabalho técnico-profissional 

[do assistente social], bem como ainda seu nível de abrangência” (ALENCAR, 2009, 

p. 12).  

 No âmbito do terceiro setor os assistentes sociais têm sido requisitados para 

atuar na gestão de programas e políticas sociais, e também na assessoria e 

consultoria a movimentos sociais (ALENCAR, 2009, p. 13). Porém, este é um mercado 

de trabalho no qual a inserção dos assistentes sociais tende a ser marcada por 

vínculos empregatícios precários, relações contratuais flexíveis, rotatividade, baixos 

salários e jornadas de trabalho parciais (ALENCAR, 2009, p. 12).  

 

4.3. Problematizando o acolhimento de imigrantes e refugiados no Brasil 

 

 O grande atravessamento no tocante ao acolhimento de refugiados no Brasil é 

a ausência de uma rede pública efetiva que subsidie esses indivíduos em seu 

processo de integração à sociedade brasileira. Como pôde ser observado através 

desta pesquisa, embora exista uma legislação moderna que regulamente a acolhida 

de refugiados no Brasil o país ainda carece de políticas públicas correspondentes que 
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viabilizem aos refugiados o acesso aos direitos juridicamente assegurados. 

 Era nossa intenção falar das políticas públicas relacionadas ao refúgio, mas 

durante a pesquisa não foram encontradas informações suficientes a esse respeito 

que caracterizassem uma política governamental para este segmento. Existem 

algumas iniciativas públicas no âmbito dos estados e municípios, notadamente 

aqueles que recebem mais imigrantes e refugiados, para o atendimento desta 

população, como a criação de Centros de Referência, Casas de passagem, etc., 

entretanto, essas iniciativas são insuficientes para configurar uma política pública de 

refúgio do Brasil. Além disso, sabemos que a legislação brasileira sobre refúgio é 

moderna, acolhedora e até serve de modelo para outros países, mas a políticas 

públicas brasileiras ainda são incipientes no tocante a esta temática.  

 
 

A legislação brasileira específica para refugiados apresenta elementos 
formais que reconhecem as necessidades deste grupo, mas que não 
consegue expressar com clareza as medidas práticas que foram criadas para 
oferecer um enfrentamento particular às necessidades materiais, legais e 
psicológicas destes indivíduos. A sociedade civil, representada pela Igreja e 
pelas ONGs, historicamente vem assumindo o papel de oferecer apoio a esta 
população através de ações de assistência e integração (SAMPAIO, 2008, p. 
447). 

 
 

 Hoje, as organizações do terceiro setor são as grandes protagonistas no 

processo de acolhimento de refugiados e, notadamente, muitas delas realizam um 

trabalho de qualidade no que se propõem a fazer. Porém, o fato de entidades não 

governamentais terem tanta responsabilidade num processo que é público resulta em 

alguns entraves. O primeiro deles é que, se não há um direcionamento principal, uma 

linearidade e planejamento de ações, fica difícil mapear o trabalho que tem sido 

realizado no âmbito do refúgio no Brasil e analisar se os procedimentos e trâmites têm 

sido, de fato, funcionais, como ficou claro no primeiro ponto de discussão deste 

capítulo. 

 Uma segunda questão é que as ações das organizações do terceiro setor, por 

melhores que sejam, ficam sujeitas a muito esforço em troca de pouca efetividade. O 

planejamento não é claro, o monitoramento é difícil e corre-se o risco de sobreposição 

de ações. De acordo com Calegari e Justino (2016, p. 15), “muitas instituições estão 

voltadas para a questão da documentação e deixam de lado questões sociais e 

culturais igualmente fundamentais. Além disso, algumas organizações apresentam 

propostas similares de assistência, que se sobrepõem, mas não se completam”. Isso 
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deixa claro que a análise focal e iniciativas pontuais não conseguem abarcar toda a 

demanda do refúgio como poderia ser feito se houvesse maior articulação e 

direcionamento por meio de uma política nacional clara. 

 As demandas resultantes da presença de refugiados no Brasil não podem ser 

tratadas no âmbito privado, pois se colocam para toda a nação brasileira e o terceiro 

setor não consegue atender a todas elas. De acordo com Vieira (2015, p. 88), o que 

acontece é uma distribuição desigual de responsabilidades, já que a questão para o 

Estado brasileiro não é “se” vai acolher refugiados, mas “como” vai dar conta dessa 

demanda. Ter uma legislação acolhedora, mas não definir critérios e delimitar as 

responsabilidades de cada um dos atores envolvidos dificulta o planejamento de 

ações que efetivem a proteção dos refugiados no país (VIEIRA, 2015, p. 88). 

 Não se pretende aqui, primordialmente, questionar a atuação das organizações 

do terceiro setor, mas justamente a ausência de uma política pública estatal, de uma 

rede pública de atendimento aos refugiados no Brasil. É interessante a fala de um 

representante da sociedade civil entrevistado por Vieira (2015, p. 88) que diz que: “ ’O 

governo não tem uma acolhida, não tem uma estrutura, não tem uma estrutura para 

acolher. Mas também não incomoda muito. Deixa entrar, deixa ficar. Ou seja, não 

existe uma rejeição frontal, mas também não existe uma acolhida’ ”. 

 Nesse sentido, mesmo as inciativas públicas de governos estaduais e 

municipais não dão conta da temática do refúgio, visto que falta um direcionamento 

nacional, uniforme, que fortaleça e subsidie as iniciativas particulares, sejam elas 

públicas ou privadas. Na visão de Vieira (2015, p. 89) essa falta de um desenho de 

implementação nacional abre margem para que cada região, estado ou município lide 

com a questão do refúgio segundo suas próprias interpretações sobre as legislações, 

bem como necessidades e características regionais. Ainda segundo a autora, isso 

caracteriza uma “ausência de regras” ou padrão e contribui para o fracasso da 

integração dos refugiados acolhidos no Brasil. Além disso, também acarreta 

sobrecarga dos estados e municípios que mais recebem refugiados, por lidarem 

sozinhos com essa demanda (VIEIRA, 2015, p. 89). 

 Quando pensamos em políticas públicas, outro ponto que também precisa ser 

levado em conta é a participação dos refugiados e imigrantes na construção destas 

políticas que visam o atendimento às suas necessidades. Considerando que os 

refugiados são um público que quase sempre necessita de assistência é preciso 

cautela para não confundir ações assistenciais com assistencialismo e, muito menos, 
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impor verticalmente uma política de atendimento que não leve em conta seus desejos, 

expectativas e opiniões. Os refugiados são indivíduos de construção social plural que 

têm muito a agregar à sociedade brasileira. De acordo com Vieira (2015, p. 91),  

 
 

o processo de integração exige que o refugiado e o solicitante de refúgio 
sejam reconhecidos como atores interessados e capazes de participar do 
movimento. Para tanto, a participação destes indivíduos no processo de 
elaboração, execução e avaliação de programas e das políticas a eles 
destinados precisa ser estimulada. 

 
 
 Um outro aspecto que pôde ser observado através da pesquisa sobre o 

acolhimento de refugiados no Brasil diz respeito ao atendimento destes indivíduos 

pelas políticas públicas já existentes no Brasil. Se, por um lado, os refugiados 

possuem demandas particulares que justificam a elaboração de políticas públicas 

específicas, por outro, eles também possuem necessidades iguais às dos brasileiros 

e, portanto, podem ser atendidos pelas políticas sociais públicas que já existem no 

país. A legislação brasileira de refúgio assegura aos refugiados os mesmos direitos e 

em condição de igualdade com os brasileiros, porém, não disponibiliza meios para 

que isso aconteça.  

 Além da atual regressão no campo dos direitos, do sucateamento e privatização 

das políticas sociais, outro importante entrave é o despreparo dos profissionais, o que 

acaba por dificultar o acesso dos refugiados a direitos como saúde, educação e 

assistência social. Muitos profissionais nos equipamentos e serviços públicos 

desconhecem os direitos dos refugiados, o protocolo de solicitação de refúgio e, além 

disso, ainda existe a questão do idioma e das diferenças culturais, que fazem com 

que, nem sempre, haja compreensão por parte do servidor público sobre o que é 

colocado pelo refugiado e vice-versa. Aqui cabe um exemplo trazido pela revista Radis 

da Fundação Oswaldo Cruz a respeito de um atendimento na rede pública de saúde: 

 
 

Ela citou o caso de um migrante africano que, no momento em que dava a 
entrevista, era atendido no ambulatório. O estrangeiro apresentava claros 
sintomas de tuberculose, mas se recusava a fazer os exames para confirmar 
a suspeita, já que considerava que seu sofrimento tinha origem espiritual. O 
desafio, naquela situação, era fazê-lo compreender o diagnóstico sem 
desmerecer suas crenças, ou seja, respeitar seu contexto cultural, a despeito 
das evidências clínicas (LAVOR, 2017, p. 21). 

 
 
 Por fim, não seria completa a nossa análise sem situar adequadamente a 
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questão do refúgio no contexto do Estado neoliberal e suas consequências para as 

políticas sociais. Quando observamos o processo de acolhimento de refugiados no 

Brasil três características principais aparecem. São elas: a ausência de uma política 

pública nacional específica para refugiados, a deficiência da inserção de refugiados 

nas políticas sociais já existentes e o protagonismo exacerbado do terceiro setor no 

atendimento a essa população. Todos esses traços guardam íntima relação com os 

rebatimentos do neoliberalismo no Brasil, que se instalou com mais força no país a 

partir dos anos 1990 e alterou significativamente o papel do Estado na sociedade 

brasileira. 

 O Estado, agigantado para os interesses do capital e encolhido para as 

demandas da classe trabalhadora, passou a deslocar parte considerável de suas 

responsabilidades com o social para a sociedade civil, caracterizando uma verdadeira 

“desresponsabilização do Estado e do Capital com as respostas da ‘questão social’ ” 

(ALENCAR, 2009, p. 7). Esse processo tem contribuído para a despolitização, 

fragmentação e refilantropização da questão social, pavimentando o caminho de volta 

a práticas tradicionais voluntárias de cunho caritativo e ajuda moral (ALENCAR, 2009, 

p. 7). 

 
 

Nesse ponto, aponta-se a transferência dos serviços sociais para a sociedade 
civil, sob o discurso ideológico da “autonomia”, “solidariedade”, “parceria” e 
“democracia”, enquanto elementos que aglutinam sujeitos diferenciados. No 
entanto, vem se operando a despolitização das demandas sociais, ao mesmo 
tempo em que desresponsabiliza o Estado e responsabiliza os sujeitos 
sociais pelas respostas às suas necessidades sociais (ALENCAR, 2009, p. 
7). 

 
 
 A partir desta compreensão, fica evidente que o protagonismo das instituições 

do terceiro setor não decorre apenas do seu histórico de atendimento aos refugiados 

no Brasil, tendo em mente que antes do governo brasileiro desenvolver ações de 

acolhimento de refugiados esse trabalho já era feito por instituições religiosas no país. 

Além disso, o envolvimento parcial e deficiente do Estado brasileiro no processo de 

acolhida de refugiados também não é uma ocorrência pontual. Ambas as questões 

estão enraizadas em traços estruturais do modo de organização da sociedade 

brasileira no contexto do capitalismo contemporâneo. 

 De acordo com Alencar (2009, p. 9), 
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a supervalorização do chamado “terceiro setor” tem de fato levado à 
hegemonia das tendências de despolitização da “questão social”, remetendo 
o seu enfrentamento ao âmbito privado, à sociedade civil, identificada pelo 
conjunto de organizações privadas, muitas vezes heterogêneas e díspares 
quanto à sua natureza e âmbito de atuação. Neste contexto, observa-se um 
profundo deslocamento quanto aos direitos sociais agora transmutados em 
“direito moral”, sob os princípios abstratos da “ajuda mútua” e “solidariedade”. 

 
 
 

4.3.1. Desafios e necessidades para um melhor acolhimento de refugiados no 

Brasil 

 

 A despeito de tudo o que foi exposto é preciso apresentar ainda as principais 

necessidades identificadas ao longo da pesquisa para que se promova um melhor 

acolhimento de refugiados no Brasil. Embora o país já tenha avançado muito na 

temática do refúgio ainda existem demandas latentes e possibilidades de qualificação 

do atendimento a essa população no Brasil. Elencamos algumas abaixo: 

 

 Construção de uma política nacional de atendimento aos refugiados, que 

expanda em nível prático as garantias legais da Lei Nacional de Refúgio (1997), 

dê subsídio aos estados e municípios para o planejamento e implementação 

de ações em seu âmbito de atuação e orquestre a atuação governamental, com 

as organizações do terceiro setor e o ACNUR, a fim de que não haja 

sobreposição de ações e o atendimento aos refugiados seja mais eficiente; 

 Capacitação dos profissionais que lidam com os refugiados, seja na Polícia 

Federal, seja nos equipamentos dos serviços públicos de atendimento para 

que, de fato, essa população tenha seus direitos de acesso às políticas públicas 

existentes assegurado; 

 Facilitação da comunicação entre refugiados e servidores públicos nas 

instituições estatais por meio admissão de intérpretes e profissionais bilíngues; 

 Desburocratização do processo de reconhecimento da condição de refugiado, 

com o estabelecimento de prazo para o deferimento ou indeferimento do 

processo; 

 Promoção do acesso de refugiados a cursos profissionalizantes e ao primeiro 

emprego no Brasil, através de programa específico; 

 Ampliação dos cursos de português para imigrantes e refugiados; 



139 

  

 Promoção do acesso à cultura brasileira e criação de espaços de convivência 

que propiciem a troca de experiências entre brasileiros e imigrantes/refugiados; 

 Estabelecimento de critérios específicos para a revalidação de diplomas e 

documentos universitários de refugiados. Visto que, suas condições 

excepcionais de deslocamento e a relação conflituosa com o país de origem 

impossibilitam o fornecimento da documentação que costuma ser exigida e que 

pode ser oferecida por um migrante regular; 

 Promoção do acesso ao ensino superior por meio da criação de cotas 

específicas e inserção no Programa Universidade Para Todos (PROUNI); 

 Promoção do acesso de refugiados ao BPC e ao Programa Bolsa Família, bem 

como, capacitação das equipes multiprofissionais dos CRAS e demais 

equipamentos da Assistência Social para o atendimento deste público; 

 Criação de mecanismos de combate à xenofobia no Brasil, já que as 

manifestações xenofóbicas parecem ser uma tendência crescente no Brasil, 

proporcional ao aumento do número de imigrantes no país; 

 Criação de mecanismos que facilitem a denúncia, por parte dos refugiados, em 

caso de xenofobia ou violação de direitos, principalmente no ambiente de 

trabalho; 

 Promoção do conhecimento, por parte dos refugiados, sobre seus direitos e os 

trâmites legais burocráticos de atendimento das instituições públicas 

brasileiras; 

 Promoção do acesso a moradia por meio de programa específico de aluguel 

social para refugiados e inclusão dos mesmos no Programa Minha Casa Minha 

Vida, sem restrições quanto ao tempo de permanência do refugiado no país; 

 Descentralização dos serviços de documentação. 

 

 As indicações acima, certamente não esgotam a complexidade da situação de 

refúgio no Brasil, mas são indicadores observados em nossa pesquisa e que, a nosso 

ver, atestam a importância de aprofundamento do debate profissional sobre o tema. 

Por fim, consideramos que os resultados obtidos nesta pesquisa podem contribuir com 

o adensamento das reflexões sobre os desafios colocados ao trabalho das(os) 

assistentes sociais que atuam na prestação de serviços aos refugiados, uma vez que, 

parece-nos fundamental, 
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dar visibilidade à participação de assistentes sociais no atendimento prestado 
aos/às imigrantes, às pessoas que residem em área de fronteira internacional 
e refugiados que passam a viver no Brasil, ampliando sua contribuição para 
o acesso aos direitos humanos fundamentais, independente das 
nacionalidades que delimitam a cidadania burguesa. Somos todos/as 
imigrantes! (CASTILHO, 2016). 
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