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RESUMO 

 

No âmbito dos estudos em Política Linguística, o presente trabalho analisa o 

acolhimento linguístico no contexto de migração de refúgio contemporâneo no Rio de Janeiro. 

O Brasil conta com longa história de recepção a imigrantes e de diferentes políticas públicas 

imigratórias entre o século XIX e início do século XX, enquanto que atualmente destacam-se 

os impactos do deslocamento forçado, uma crise humanitária global que resulta no aumento 

local de solicitações de refúgio. A trajetória selecionada compreende o momento da chegada, 

as primeiras ações de integração local e o momento da entrevista com o Comitê Nacional para 

os Refugiados - CONARE, que delibera sobre a concessão do status de refugiado no país. Nossa 

investigação consistiu em uma pesquisa qualitativa descritiva, por meio de instrumentos 

normativos, na esfera jurídica, e através da observação de ações praticadas por instituições do 

Estado e da Sociedade Civil, com a análise de publicações, da legislação e de sites oficiais 

disponíveis a respeito da imigração de refúgio no Brasil e, mais especificamente, no estado do 

Rio de Janeiro. O referencial teórico utilizado é de Política Linguística e de Glotopolítica 

(CALVET, 2007; SPOLSKY, 2009; LAGARES, 2018), juntamente com estudos sobre direitos 

linguísticos (HAMEL, 1995, 2003; OLIVEIRA, SILVA, 2017; SCHNEIDER-MIZONY, 2018; 

VARENNES, 2001, 2015) e língua de acolhimento (ANÇÃ, 2008; BARBOSA, RUANO, 2016; 

GROSSO, 2010; PEREIRA, 2017). Com o aumento do fluxo de solicitantes de refúgio no Brasil, 

verificamos o crescimento de ações glotopolíticas, todavia, percebemos as iniciativas de 

políticas linguísticas direcionadas à população migrante ainda incipientes e com limitada 

diversidade linguística. A análise do ambiente virtual das instituições atuantes revela uma 

tendência ao monolinguismo em português, demandando ainda diversificação e demonstrando 

a necessidade de aperfeiçoamento no acolhimento linguístico.  

 

Palavras-chave: Política linguística; Refúgio; Acolhimento linguístico. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

In the context of studies on Language Policy, this research analyzes the linguistic reception in 

the circumstances of contemporary refuge migration in the area of Rio de Janeiro. Brazil has a 

long history of reception of immigrants and different public immigration policies between the 

nineteenth and early twentieth centuries, however, the impacts of forced displacement, a global 

humanitarian crisis, stand out today.  The selected journey for this research comprises the 

moment of arrival, the first local integration actions, and the moment of interview with a 

representative of the Brazilian National Refugee Committee - CONARE, which deliberates on 

granting refugee status in the country. This work consists of a descriptive qualitative research 

through the analysis of publications, legislation and available official websites regarding refuge 

immigration in Brazil and, more specifically, in the state of Rio de Janeiro. The theoretical 

framework used is of Language Policy and Glotopolitics (CALVET, 2007; SPOLSKY, 2009; 

LAGARES, 2018), along with studies on Linguistic Rights (HAMEL, 1995, 2003; OLIVEIRA, 

SILVA, 2017; SCHNEIDER-MIZONY, 2018; VARENNES, 2001, 2015) and on Host Language 

(ANÇÃ, 2008; BARBOSA, RUANO, 2016; GROSSO, 2010; PEREIRA, 2017). With the 

increase in the flow of refuge applicants in Brazil, we see the growth of glotopolitical actions, 

however, language policy initiatives directed at the migrant population are still incipient and 

with present limited linguistic diversity. The analysis of the virtual environment of the 

institutions in action reveals a tendency towards monolingualism in Portuguese, requiring 

diversification and showing the need for improvement in the linguistic reception. 

 

Key-words: Language Policy; Refuge; Linguistic Reception. 
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INTRODUÇÃO 

 

Mohammed, um jovem marroquino carregando poucos pertences, desembarca no 

aeroporto internacional do Rio de Janeiro e, sem falar uma palavra em português, tenta solicitar 

refúgio no Brasil. Inspirado em fatos reais e ambientado no século XXI, o enredo da peça Uma 

Odisseia1 apresenta as dificuldades enfrentadas desde a chegada do solicitante de refúgio e os 

seus primeiros contatos com brasileiros até o momento de sua entrevista com o Comitê Nacional 

para os Refugiados – CONARE. Mohammed é o personagem protagonista e é também o nome 

real do refugiado que foi inspiração para a peça na qual vive a odisseia de iniciar uma nova vida 

no Brasil, um país cuja língua e cultura lhe são desconhecidos. É também o próprio Mohammed 

que atua como ator, em uma história que mistura informações específicas da sua vida com o 

trajeto comum da maioria dos refugiados na cidade. Em sua epopeia real, quando chegou ao 

Brasil em 2016, embora sabendo falar árabe, francês e inglês, não conseguiu comunicar-se no 

aeroporto ou nas ruas do Rio de Janeiro.   

Odisseia remete à história de Ulisses, no poema épico escrito por Homero no século 

IX a.C., no qual o protagonista passa por diversas aventuras durante os dezessete anos de 

duração do seu retorno para casa, após a Guerra de Tróia. Em 2018, em uma analogia às 

dificuldades enfrentadas pelo personagem grego, a Cátedra Sérgio Vieira de Melo e a Mostra 

Bosque desenvolveram uma peça de teatro narrando um processo de solicitação de refúgio no 

Brasil, a fim de sensibilizar a audiência para as fragilidades do procedimento, que tem se 

tornado cada vez mais longo com o aumento da demanda e a escassez de recursos. Ao final, 

dentro do formato proposto de teatro-fórum, convidaram a plateia a debater sobre as 

possibilidades de desfecho para o enredo. Atualmente, Mohammed faz parte de uma estatística 

que vem aumentando significativamente no Brasil, desde 20162: o número de solicitantes de 

refúgio. Até esse ano, haviam sido registrados pouco mais de 10.000 pedidos, porém, em 2017, 

a Polícia Federal3 registrava um aumento de mais de 33.000, o que representa um crescimento 

de 330%. O relatório Refúgio em Números, desenvolvido pelo Ministério da Justiça e Segurança 

                                                 
1 Promovida pela Cátedra Sérgio Vieira de Mello/PUC-RIO.  
2  Em 2015, haitianos deixaram de ser considerados refugiados para receberem o visto humanitário no Brasil, 

causando uma queda no número de solicitações de refúgio. No entanto, já despontava aumento de 307% nas 

solicitações de refúgio de venezuelanos em 2016 em comparação a 2015.  
3 Para análise dos números de refúgio no Brasil, consideramos aqui aqueles divulgados oficialmente pela Polícia 

Federal e em conjunto com o Comitê Nacional para os Refugiados – CONARE. O CONARE atua sob o Ministério 

da Justiça e Segurança Pública. Estes são os órgãos responsáveis por protocolar e definir as solicitações de refúgio 

no Brasil. 
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Pública e pelo Comissariado das Nações Unidas para Refugiados - ACNUR aponta que o Brasil 

recebeu 80.000 solicitações de refúgio em 2018.  

Para solicitar refúgio, os proponentes devem comprovar que sofrem violação grave e 

generalizada de direitos humanos ou apresentar justificativas fundamentadas em temores de 

perseguição por motivos de raça, religião, gênero ou opinião política. Ainda que considerada a 

maior crise de deslocamento forçado desde a Segunda Guerra Mundial e com grande 

notoriedade em âmbito global, no Brasil a questão do deslocamento forçado tem sido destaque 

apenas recentemente, com os impactos causados devido ao aumento de venezuelanos 

solicitando refúgio, concentrados, principalmente, no estado de Roraima4.  

De acordo com estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA, 2015), e com pesquisas da área de linguística aplicada (BARBOSA, RUANO, 2016; 

GROSSO, 2010; PEREIRA, 2017), as barreiras linguísticas configuram o principal desafio a 

ser enfrentado, ameaçando seus direitos linguísticos e, consequentemente, humanos 

(OLIVEIRA, SILVA, 2017; VARENNES, 2001, 2015), uma vez que saber o idioma do país de 

acolhimento se apresenta como uma via de acesso para lidar com as demais necessidades dos 

refugiados, tais como documentação e acesso a serviços públicos. Durante a odisseia vivida por 

Mohammed, fica claro o impacto da falta do domínio da língua local, ou de um serviço de 

interpretação, para comunicar-se. 

Nesse percurso em busca de proteção, propomos uma reflexão sobre as barreiras 

linguísticas e o aparato linguístico com que se depara um solicitante de refúgio no estado do 

Rio de Janeiro. Nossa análise se pauta em uma pesquisa documental, sob a perspectiva teórica 

dos estudos em Política Linguística, com o objetivo de avaliar quais são as ações glotopolíticas 

que vêm sendo praticadas para o acolhimento dos refugiados. Ademais, nossa pesquisa conta 

com o aporte teórico do Português como Língua de Acolhimento e da Interpretação 

Comunitária, modalidades respectivamente de ensino e de interpretação que vêm ganhando 

atenção diante do cenário migratório atual.  

Por acolhimento linguístico nos referimos às políticas linguísticas e às ações 

glotopolíticas, in vivo ou in vitro (CALVET, 2007), que são desenvolvidas e implementadas 

visando trazer benefícios para a vida dos refugiados. Para a finalidade da presente pesquisa, 

definimos como ações glotopolíticas de acolhimento linguístico o conjunto de políticas públicas 

que tangem a questão linguística, bem como as iniciativas que promovem a integração através 

do idioma, seja a partir da oferta de serviços de interpretação, seja através do ensino da língua 

                                                 
4 Em 2018, venezuelanos foram responsáveis por três quartos das solicitações de refúgio no Brasil (ACNUR, 

2019). 
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portuguesa, entendendo glotopolítica como um conceito integral que abrange tanto a esfera 

normativa quanto atos discretos praticados na esfera social. 

As ações glotopolíticas foram investigadas considerando dois aspectos: o do ambiente 

virtual e o do ambiente físico. Pelo viés do ambiente virtual, investigamos o multilinguismo na 

internet, analisando os idiomas em que estão disponíveis online as informações de interesse dos 

solicitantes de refúgio. Imaginemos alguém em situação de vulnerabilidade em seu país que 

decida pesquisar sobre a possibilidade de requerer refúgio no Brasil: em que idiomas as 

informações de que ele precisa estão disponibilizadas? O segundo aspecto analisado concerne 

às ações por parte de instituições que promovem a integração dos solicitantes de refúgio e dos 

refugiados: Quem promove sua integração linguística após chegar ao país e de que maneira? 

Investigamos quais são as ações e as barreiras enfrentadas durante as etapas do processo de 

solicitação de refúgio no Brasil, seguindo o script da peça Uma Odisseia, desde a chegada ao 

Rio de Janeiro até a entrevista com um representante do CONARE.  
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CAPÍTULO 1 - MIGRAÇÃO DE REFÚGIO E ACOLHIMENTO LINGUÍSTICO 

 

O desenvolvimento da área de estudos em Política Linguística destina uma nova mirada 

sobre o plurilinguismo no Brasil. Desde a colonização, a miscigenação imprimiu fortes traços 

à configuração histórico-cultural brasileira através das diversas línguas indígenas, das de matriz 

africanas e das de migração. O resultado é um Brasil rico em diferentes falares, ainda que a 

diversidade linguística e cultural no território nacional seja tradicionalmente silenciada pelo 

imaginário monolíngue que ganhou força com a normatização da língua portuguesa nos meios 

educacionais e midiáticos. 

O Brasil tem um extenso histórico de migração internacional, particularmente entre o 

período do início do século XIX e início do século XX, quando aproximadamente quatro 

milhões de imigrantes entraram no país em busca de trabalho. A agenda dos debates migratórios 

era pautada por temas diferentes dos atuais e a chegada de imigrantes majoritariamente de 

origem europeia ou asiática era priorizada e subsidiada pelo governo brasileiro, enquanto 

teorias de branqueamento da população brasileira faziam parte das orientações que norteavam 

as políticas migratórias. O período marcado pela Primeira Guerra Mundial (1914 – 1918) e os 

anos seguintes trouxeram mais de dois milhões de pessoas de nacionalidades diversas, incluindo 

grupos de japoneses, portugueses, espanhóis, russos, romenos e judeus (LEVY, 1974; RIBEIRO, 

2006). 

Apesar do volume de migrantes como força de trabalho durante o período de 

colonização, durante o regime militar brasileiro, endurecemos as regras quanto a estrangeiros e 

seus falares. Com o golpe militar, o país passou a ter um volume maior de emigrantes e mudou 

sua atitude em relação a estrangeiros, registrando números altos de saída, através do Decreto-

Lei 941/69, que prezava pela segurança nacional e previa a expulsão de estrangeiros que 

agissem contrariamente. Ao passo que o número geral de entrantes diminuía, nossa legislação 

começou a ser revista. Em 1997, o Brasil adotou a Lei nº 9.474, incorporando proteção 

internacional de forma mais adequada a refugiados até que, por fim, em 2017, com a nova lei 

da imigração, a Lei n° 13.445, é ratificada a intenção de melhorar a recepção aos solicitantes 

de refúgio, um número que passou a ter expressividade nacional recentemente. 

Temos tradição em pesquisas envolvendo a extensa história de imigração, desde a 

chegada dos portugueses colonizadores no século XVI até os fluxos de imigração econômica, 

majoritariamente provenientes do Japão e de países da Europa, com foco concentrado entre as 

últimas décadas do século XIX e as três primeiras décadas do século XX. Fausto (2006) aponta 

o surgimento do fenômeno migratório como “um terreno particularmente fecundo, ao abrir 
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caminho para a elucidação do comportamento dos agentes sociais, despertando também 

questões em torno de sensibilidades, do imaginário, etc.” (p.12). 

Atualmente, como exposto em nossa introdução, cresce outro movimento migratório: 

globalmente, estima-se que 70,8 milhões de pessoas estão em situação de deslocamento forçado, 

das quais 41,3 milhões são pessoas internamente deslocadas, 25,9 milhões são refugiados e 3,5 

milhões estão em busca de asilo5. Proporcionalmente, o fenômeno ainda não se configura de 

maneira numericamente expressiva no Brasil: de acordo com dados da Organização 

Internacional para as Migrações (OIM), em 2015, a parcela de migrantes internacionais no 

Brasil ficava em torno de 0,3% da população6. O fenômeno migratório, no entanto, vem se 

tornando mais expressivo em pesquisas e na mídia, devido aos impactos na sociedade, com 

imigrantes em situação vulnerável e em busca de integração local e de empregos. A situação de 

instabilidade e exclusão acarreta o aumento de desigualdades sociais e de possibilidade de 

violação de direitos básicos, contexto no qual se destaca a necessidade de políticas públicas 

inclusivas: 

 

[...] a inclusão da população migrante e refugiada nas políticas públicas 

pensadas em uma perspectiva integral e transversal favorece a integração e a 

prevenção de violações de direitos. Desigualdade não se combate com 

igualdade; se previne com equidade (LUSSI, 2015, p. 136) 

 

Destacamos, na Universidade Federal Fluminense (UFF), as pesquisas que vêm sendo 

desenvolvidas no Laboratório de Pesquisas em Contato Linguístico (LABPEC). Embora o 

fenômeno migratório tenha sido um tema acadêmico frutífero e que a questão da imigração de 

refúgio venha ganhando destaque em publicações e eventos em instituições no Brasil 

(especialmente com foco das áreas de direito e relações internacionais), observamos que as 

pesquisas unindo especificamente a migração de refúgio e o aspecto linguístico como fator de 

acolhimento no contexto brasileiro ainda são incipientes. Constatamos, todavia, o aumento de 

pesquisas direcionadas ao ensino de língua do país de acolhimento no âmbito da linguística 

aplicada. Assim como o fenômeno nas proporções que se apresenta é recente, os estudos 

encontrados também o são.  

                                                 
5  Dados disponíveis na página virtual da agência das Nações Unidas para Refugiados. Disponível em: 

https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html Acesso em 04 de setembro de 2019. 
6 Nações Unidas Brasil. Disponível em https://nacoesunidas.org/populacao-de-migrantes-no-brasil-aumentou-20-

no-periodo-2010-2015-revela-agencia-da-onu/. Acesso em 03 de março de 2019. 

https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html
https://nacoesunidas.org/populacao-de-migrantes-no-brasil-aumentou-20-no-periodo-2010-2015-revela-agencia-da-onu/
https://nacoesunidas.org/populacao-de-migrantes-no-brasil-aumentou-20-no-periodo-2010-2015-revela-agencia-da-onu/


 

20 
 

No ano de 2018, a UFF demonstrou seu comprometimento com a causa dos refugiados, 

estabelecendo vínculo com a Cátedra Sérgio Vieira de Melo7 (CSVM). No segundo semestre 

do mesmo ano, no Programa de Pós-graduação em Estudos de Linguagem do Instituto de 

Letras, pela primeira vez foi ofertada uma disciplina que incluía, dentro do contexto de 

imigração, a busca por refúgio. Intitulada “Direitos e políticas linguísticas no contexto de 

migração e refúgio”, ministrada pela Profa. Dra. Telma Pereira, a disciplina desponta como 

mais uma demonstração do interesse institucional em manter o compromisso com a agenda de 

reflexão e ações em torno do tema.  

No que tange à motivação pessoal, aludimos ao nosso envolvimento com refugiados, 

através de experiências com trabalho voluntário. As duas primeiras, junto ao projeto Abraço 

Cultural e à Cáritas RJ, ambos na área pedagógica na cidade do Rio de Janeiro. Em seguida, o 

trabalho de atendimento a refugiados no Instituto Migrações e Direitos Humanos, em Brasília. 

Presente no Rio de Janeiro desde 2016, o Abraço Cultural é uma iniciativa da ONG 

Atados, uma plataforma social que conecta pessoas a organizações para facilitar o voluntariado. 

Trata-se de um curso livre de idiomas e cultura no qual as aulas são ministradas por refugiados 

ou solicitantes de refúgio. A instituição define como missão “potencializar oportunidades de 

geração de renda e empreendedorismo a refugiados”, garantindo remuneração aos refugiados, 

ao mesmo tempo que faz parte de sua missão oferecer “um método inovador de ensino de 

idiomas e troca de experiências culturais com as comunidades locais valorizando nossas 

diferenças”8. Na proposta de ensino de idioma e cultura, o Abraço Cultural objetiva oferecer 

aulas através da abordagem comunicativa, buscando a comunicação como um todo, e não 

visando somente a fala (JALIL; PROCAILO, 2009); e, por esses motivos, desenvolve material 

didático próprio e oferece treinamento para os refugiados que atuam como professores. Na 

época em que a organização estava iniciando sua organização pedagógica, integramos a equipe 

pedagógica de ensino de inglês no Rio de Janeiro.  

Após dois anos trabalhando com o Abraço Cultural, tivemos a oportunidade de atuar 

como apoio pedagógico junto à instituição Cáritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro (CARJ), 

referência de atuação com refugiados no Rio de Janeiro. As ações da Cáritas remontam ao ano 

de 1976, quando a Arquidiocese do Rio de Janeiro passou a prestar assistência a refugiados do 

Chile, Argentina e Uruguai que chegavam fugindo de perseguição política por parte de 

governos militares. Decidiu-se por manter esse serviço e, juntamente com o apoio do Alto 

                                                 
7 A CSVM foi implementada pelo ACNUR em cooperação com centros universitários nacionais e com o CONARE, 

com o objetivo de promover educação, pesquisa e extensão acadêmica voltada a população em condição de refúgio. 
8 Disponível em http://abracocultural.com.br/, acesso em 02/11/2018. 

http://abracocultural.com.br/
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Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), a CARJ, instituição social da 

Arquidiocese, foi designada para assumir a responsabilidade do “primeiro trabalho 

sistematizado de atendimento a refugiados no Brasil”9. Atualmente, dentre outras atividades e 

serviços, ela oferece aulas de português para refugiados, ministradas na e em parceira com a 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).  

O Instituto Migrações e Direitos Humanos (IMDH), fundado em 1999, é uma instituição 

com atuação nacional vinculada à Congregação das Irmãs Scalabrianas. As experiências em 

atendimento e assistência prestados diretamente ao migrante solicitante de refúgio ajudaram a 

entender claramente o passo a passo do processo, bem como a importância de um ambiente 

minimamente multilíngue. Não é necessário que os atendentes sejam fluentes em outro idioma, 

mas que procurem a melhor maneira para se comunicarem e auxiliar os migrantes no 

preenchimento dos formulários e no entendimento de seus direitos e deveres. 

A partir do convívio mais estreito com a realidade dos refugiados e com ações de 

acolhimento, passamos a conhecer melhor sua realidade, bem como as iniciativas que de fato 

têm acontecido e impactado suas vidas. Histórias como a de Mohammed tornaram-se mais 

próximas. Percebemos mais intimamente a frustração de quem não consegue se comunicar de 

maneira eficaz com um locador na busca por um imóvel, ou em um posto de saúde, ou ainda 

em uma entrevista de emprego. Aprendemos que esta frustração inicia com a chegada, desde o 

primeiro contato com um agente da Polícia Federal, em uma fronteira ou aeroporto.  

Diante desse cenário, esta pesquisa surge com o intuito de contribuir para a discussão 

acerca do tema, traçando um panorama dos direitos e das políticas linguísticas no caso de 

solicitação de refúgio no Rio de Janeiro. Por se tratar de uma diáspora de caráter multilíngue, 

não refletiremos aqui sobre as possibilidades de formarem uma comunidade que justifique a 

oficialização de uma língua: propomos um olhar para o contexto linguístico com que se 

deparam os refugiados na conjuntura apresentada. Lançamos mão do contexto global e local de 

movimento migratório forçado e, a partir dele, analisamos as políticas linguísticas em 

construção, compartilhando com Cooper (1997) a premissa de que a mudança social leva ao 

surgimento de novos padrões sociais e culturais: 

 

Que a mudança social acompanha a gestão linguística não é surpreendente, visto que a 

gestão linguística, preocupada com o gerenciamento da mudança, é em si um exemplo de 

mudança social. Em um mundo estável de completo equilíbrio, onde cada dia é muito 

parecido com o anterior e o futuro, e onde todos os membros da sociedade estão satisfeitos 

                                                 
9 Disponível em http://www.caritas-rj.org.br/quem-somos.html, em acesso em 05/12/2018. 

http://www.caritas-rj.org.br/quem-somos.html
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com essa condição, a gestão linguística seria improvável. (COOPER, 1997, p.164)10 

 

Nossa investigação visa a gestão linguística como ela se dá quanto ao acolhimento de 

solicitantes de refúgio no Rio de Janeiro, mapeando a disponibilidade de informações 

necessárias para a solicitação junto aos órgãos responsáveis pelo processo, para o acesso a 

serviços brasileiros, para uma maior integração com a sociedade e para a entrevista com o 

CONARE. A investigação será feita de forma documental, em sites do governo ou da sociedade 

civil que atuam junto a essa causa.  

Acreditamos que o presente trabalho contribuirá de maneira relevante para a área de 

Política Linguística, uma vez que, apesar do crescente interesse pela temática, temos poucos 

trabalhos desenvolvidos sob essa perspectiva, que tem extrema pertinência atualmente. Sua 

importância também se dá por apontar o impacto das políticas linguísticas no exercício da 

cidadania dos refugiados, contribuindo para a reflexão e conscientização sobre discriminação e 

integração social neste contexto.  

 

1.1 Terminologia no âmbito das migrações de refúgio 

 

Nos veículos de comunicação, por vezes vemos a utilização de termos que reproduzem 

e reforçam estereótipos negativos acerca da migração, de maneira geral, e acerca do refúgio. É 

importante lembrar que palavras têm peso e influência através dos sentidos que carregam, sendo 

capazes de agregar estigma àqueles por elas definidos; não atuam como “meros vetores de 

comunicação”11, mas são práticas linguísticas poderosas, conforme afirma a francesa Josiane 

Boutet (2016), em sua obra sobre a força das palavras. Por esse motivo, a consultora em 

migrações e direitos humanos Carmem Lussi (2015) reforça que um dos principais aportes 

acadêmicos se refere ao trato dos dados em discursos, a fim de não tratar a migração como uma 

questão de criminalização:   

 

Este tipo de criminalização é o mais conhecido e se expressa em falas 

informais, discursos, mensagens nas redes sociais, linguagem dos textos de 

artigos e matérias em canais de informação, entre outras. São os discursos de 

                                                 
10 That social change accompanies language planning is scarcely surprising, in as much as language planning, 

concerned with the management of change, is itself an instance of social change. In a stable world of complete 

equilibrium, where each day is much like the one before and the one to come, and where all members of society 

are satisfied with that condition, language planning would be unlikely. (COOPER, 1997, p.164) 
11 “[…] simples vecteurs de la communication […]”  (BOUTET, 2016, p. 252, apud ERNEST). Disponível em 

https://www.en-attendant-nadeau.fr/2016/08/31/langue-fasciste-boutet/. Publicado em 31 de agosto de 2016, 

acesso em 29 de novembro de 2019. 
 

https://www.en-attendant-nadeau.fr/2016/08/31/langue-fasciste-boutet/
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rejeição da imigração ligados ao protecionismo do mercado de trabalho a ser 

reservado aos trabalhadores nacionais (“roubam nossos empregos”); as falas 

que difundem a rejeição aos estrangeiros acusando-os de responsabilidade por 

suposta insustentabilidade dos serviços básicos como saúde e educação de 

base, sem considerar que a maioria dos migrantes entra no país já “pronto para 

o mercado de trabalho”, iniciando a contribuir com taxas e impostos que 

entram nos cofres públicos a benefício de toda a população, mesmo sem ter 

gasto nada de recursos do país para nascer, crescer ou estudar, por exemplo; e 

até a falácia baseada no estereótipo do Brasil acolhedor, sem discriminação, 

onde todos sorriem, são bem-vindos e se querem bem [...] (LUSSI, 2015, p. 

144) 

 

Tal tratamento pode contribuir para uma percepção social negativa em relação aos 

migrantes. Com isso em vista, abaixo elucidamos alguns termos importantes que serão 

recorrentes no desenvolvimento desta pesquisa. 

Acolhimento: definido como uma reação oposta à xenofóbica, é o ato de receber, 

proteger, aceitar. No sentido de receber sem rejeição, Oliveira (2010) utiliza o termo 

acolhimento ao fazer a ressalva de que “quanto mais os migrantes sentirem que fazem parte do 

país de acolhimento e da sua sociedade, mais depressa estarão prontos para adquirirem as 

necessárias competências linguísticas (e outras) para se tornarem membros de pleno sucesso” 

(OLIVEIRA, 2010, p. 11). Veremos esse termo com mesmo o sentido empregado por Oliveira 

(2010) de forma recorrente ao longo da pesquisa, ora em seu sentido amplo, ora acompanhado 

pelo qualificador linguístico, com a definição que estabelecemos a seguir. 

Acolhimento linguístico: propomos, em nossa pesquisa, a definição de acolhimento 

linguístico englobando todas as ações tomadas, em âmbito que envolva a língua do país de 

origem ou a língua do país onde se solicita o refúgio, que promovam ou que almejam a inclusão 

deste migrante ou o respeito a seus direitos fundamentais. 

Integração local: ao tratarmos de integração, referimo-nos ao processo mediante o qual 

os refugiados passam a interagir com a sociedade onde se encontram, não significando perda 

de sua identidade. A escolha do termo integração local “faz referência ao processo que se 

desenvolve quando o refugiado passa a interagir em novo contexto, no país de destino, em meio 

à comunidade receptora” (MOREIRA, 2014, p. 87). Em nossa pesquisa, escolhemos o uso desse 

termo em oposição à assimilação dos refugiados, que implica abandono da própria cultura. 

Nossa abordagem entende a integração como um processo dialético entre os solicitantes de 

refúgio e a sociedade receptora. 

Migrante: a palavra migrante é utilizada para definir aquele que se desloca, dentro do 

seu próprio país ou de forma internacional. É considerado um termo abrangente e tem sido 

utilizado de forma recorrente nas pesquisas sobre o tema (IMDH, 2019). 
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Migrante indocumentado: a escolha por indocumentado vem substituir os recorrentes 

usos do adjetivo ilegal. Outras opções são “em situação irregular” ou “sem documentos” 

(IMDH, 2019). Nesse sentido, concordamos com Lussi (2015) que “a migração irregular é um 

tema a ser tratado na esfera administrativa, não penal” (p. 140). 

Refugiado: um termo muitas vezes associado pelo senso comum a outros que acarretam 

sentido pejorativo, como por exemplo fugitivo, termo que passa a ideia de haver alguma 

irregularidade no motivo para buscar refúgio. Refugiado, toda vez que utilizado aqui, se insere 

na definição da Convenção de 1951, que determina assim aqueles que têm algum fundado temor 

e sentem suas vidas ameaçadas. 

Solicitante de refúgio: é aquele que busca enquadrar-se na definição de refúgio 

reconhecida internacionalmente pela Convenção de 1951. No Brasil, a solicitação pode ser feita 

após entrada no país, com ou sem documentos, e o processo leva normalmente entre de 1 a 3 

anos.  

Xenofobia: é importante mencionar este termo que designa “sentimento de aversão, 

desconfiança, medo, antipatia, rejeição ao que vem de outro país, ao que vem de fora” (IMDH, 

2019, p. 20). 

 

 

1.2 Objetivos da pesquisa 

 

Diante do quadro mencionado, o objetivo do presente trabalho é identificar, através de 

investigação em plataformas virtuais, as ações glotopolíticas praticadas in vivo e in vitro, nos 

ambientes virtual e físico, juntamente com sua influência no acolhimento e nos direitos 

linguísticos dos solicitantes de refúgio.   

Para garantir a viabilidade do objetivo geral, foram traçados os seguintes objetivos 

específicos: 

a) Contextualizar o panorama geral de proteção dos refugiados no Brasil, no que tange à 

legislação pertinente, com foco nos impactos glotopolíticos e no contexto atual no Rio 

de Janeiro;  

b) Identificar e analisar as ações glotopolíticas praticadas por redes de apoio e de 

acolhimento locais, por meio de instituições atuantes no Rio de Janeiro, governamentais 

e civis; 

c) Verificar ações como disponibilização de informações em idiomas além do português, 

a existência de serviços de interpretação e a oferta de ensino do português, entre outras, 
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que têm sido praticadas durante o período compreendendo desde a chegada dos 

solicitantes de refúgio até a entrevista com oficial de elegibilidade que define a 

concessão do status de refugiado; 

d) Contribuir para o entendimento das políticas linguísticas no contexto de refúgio 

brasileiro. 

 

A presente pesquisa está estruturada como segue:  

 No capítulo dois, estabelecemos os princípios teóricos que norteiam nossa pesquisa e 

reflexão, apresentando concepções acerca de Política Linguística, Glotopolítica e 

Direitos Linguísticos.  

 No capítulo três, explicaremos nossas decisões metodológicas para a realização desta 

pesquisa, de ordem documental. 

 No capítulo quatro, primeiramente, contextualizamos nosso tema no recorte proposto. 

Apresentamos brevemente uma seleção histórica da legislação que se refere a migração 

e refúgio. A partir de dados coletados junto ao Ministério da Justiça/CONARE e CARJ, 

retratamos o perfil sociolinguístico dos refugiados no Rio de Janeiro. Em seguida, 

expomos o resultado do mapeamento das instituições do Estado, da Sociedade Civil e 

parcerias que atuam neste contexto, apontando as ações glotopolíticas de acolhimento 

linguístico que são implementadas ao longo do processo de solicitação de refúgio. 

 Por fim, tecemos nossas conclusões acerca das ações glotopolíticas em vigor no 

processo de solicitação de refúgio no Rio de Janeiro. Percebemos que, com o aumento 

de solicitantes de refúgio no Brasil, verifica-se o crescimento de ações glotopolíticas, 

com a ressalva de que as iniciativas de políticas linguísticas direcionadas à população 

migrante ainda são incipientes e com limitada diversidade linguística.  
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CAPÍTULO 2 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Em situações de deslocamento forçado, como é o caso da migração por refúgio, o mais 

comum é que pessoas levem pouco consigo, deixando para trás moradia, bens, familiaridades, 

afetos e confortos. No entanto, sua cultura e sua língua as acompanham na nova jornada em um 

destino que nem sempre foi escolhido, muitas vezes travando embates culturais e sociais e 

lidando com a necessidade de entender costumes e documentos em uma língua que não faz 

sentido. O linguista José Luiz Fiorin (2013) reverbera que a linguagem “é um instrumento que 

nos acompanha em todos momentos da nossa vida” (p.8) e em todas esferas de nossa vida.   

Com o surgimento da Sociolinguística, trazendo de forma interdisciplinar elementos 

da Sociologia para a área da Linguística, vários caminhos foram se trilhando para a análise de 

situações que a visão da linguística estruturalista ou gerativista não comportava. Por muitos 

anos, especialmente no período que antecede a década de 60, epistemologias linguísticas 

trabalharam com objetos teóricos fundamentados em uma ideia de estabilidade (língua, norma, 

competência, falantes nativos), porém, hoje se desenham teorias ligadas 

 

[...] ao desmantelamento das fronteiras, à diminuição da soberania dos Estados 

nacionais com a criação das grandes entidades transnacionais; à livre 

circulação de bens e de capitais; à descrença nas grandes narrativas; enfim, ao 

fenômeno que é chamado globalização e à sua expressão cultural que é 

denominada pós-modernidade. (FIORIN, 2013, p. 9) 

 

Assim, o que se vê atualmente é uma linguística que também precisa dedicar sua 

atenção para a variabilidade, para as migrações e para o descentramento. E é sob o prisma 

contemporâneo do movimento migratório em busca de refúgio que esta pesquisa se desenvolve. 

No pós-guerra, os estudos de Política Linguística se engajaram a partir do tratamento 

de situações linguísticas tidas como problemas, especialmente pela ótica de descolonização e 

devido à fundamentação em um modelo majoritariamente europeu, monolíngue e monocultural, 

como aconteceu no período de pós-colonização de países da Ásia e da África quando a 

diversidade linguística foi considerada como um desafio, sobretudo para as políticas educativas. 

Ao longo dos anos, a área passou a olhar para diferentes contextos e situações sociolinguísticas, 

passando a contemplar estudos de casos mais específicos, como se dá com a oficialização de 

línguas minoritárias. A área abrange não somente a determinação de uma língua e a gestão 

linguística, mas também as crenças e práticas linguísticas relacionadas.   

Com o desenvolvimento e a maior dimensão da área, muitos autores optam pelo termo 

Glotopolítica para se referir ao conjunto de políticas linguísticas, no sentido jurídico, 
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juntamente com as convicções e atitudes em relação à língua, nos níveis institucionais ou civis, 

de maneira mais integral e ampla. 

Sob essa ótica dos estudos de linguagem, ao analisar as ações glotopolíticas inseridas 

no contexto de refúgio, há de se estar aberto para transpassar os limites da área da linguística, 

considerando a interdisciplinaridade necessária para sermos íntegros na análise dos dados. 

 

Para que as práticas de acolhimento não se submetam à lógica da repetição 

cristalizada, pareceu-nos necessário afirmar o cruzamento de outra fronteira: 

aquela que circunscreve o estudo da produção linguageira ao linguista e o da 

produção social, ao sociólogo. Em outras palavras, o tema das fronteiras é aqui 

abordado como experiência de dupla desmontagem: da figura excessivamente 

genérica do estrangeiro, em favor das multiplicidades que permitem a 

emergência da singularidade dos refugiados; da figura fortemente cristalizada 

do especialista, em busca da ação em grupos multidisciplinares, acolhendo as 

implicações ético-políticas desse tipo de trabalho. (DEUSDARÁ, ARANTES, 

ROCHA, 2017, p. 269) 

 

Por isso, o presente trabalho lida com a análise do acolhimento linguístico observando 

as especificidades do contexto de refúgio. Em consonância com uma abordagem atual da área, 

ponderamos sobre o respeito aos Direitos Linguísticos, tópico de interesse ao nosso objeto de 

pesquisa e parte do campo de investigação da Política Linguística (SAVEDRA, LAGARES, 

2012). Na seção a seguir, apresentamos o surgimento e o estabelecimento da Política 

Linguística como área disciplinar, enquanto refletimos sobre sua abrangência, autores e obras 

de referência, em relação aos estudos de refúgio, acolhimento e direitos linguísticos dos 

refugiados.  

 

2.1 A disciplina de Política Linguística  

 

Em uma definição mais clássica de Política Linguística, o linguista francês Jean-Louis 

Calvet (2007) afirma que a Política Linguística é inseparável de sua aplicação, de forma que o 

binômio política linguística e gestão linguística é o alicerce para o surgimento do campo de 

estudo. Enquanto o primeiro termo se debruça sobre o caráter estatal-legislativo (oficialização 

de línguas, escolha de alfabetos), o segundo tem se voltado à implementação das decisões sobre 

a língua através de estratégias (políticas), como as políticas educacionais, com vistas a 

influenciar o comportamento dos sujeitos em relação à aquisição e uso dos códigos linguísticos” 

(SEVERO, 2013).  

Elias Ribeiro da Silva (2013) nos lembra que o surgimento da área de Política 
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Linguística foi marcado pelo trato de situações de diversidade linguística como um problema 

ou um desafio e pela busca pela padronização, seja ela justificada por sua melhor gerência ou 

pelo desenvolvimento econômico. O padrão almejado se baseava em um ideal monolíngue e 

monocultural proveniente do modelo estado-nação europeu e o mesmo se deu na definição do 

Brasil com o português como língua oficial.  

Com o desenvolvimento da área, passa-se a perceber as relações de poder subjacentes 

às decisões no planejamento linguístico. Partindo da premissa de que política e planejamento 

linguístico são complementares e mantêm uma relação de subordinação, Joshua A. Fishman 

(1983) afirma que o planejamento é a aplicação de uma política linguística, e as demais 

definições sobre Política Linguística, em sua variedade, não ficarão muito longe dessa visão 

que engloba o planejamento e a prática de uma política linguística (CALVET, 2007, p. 15). 

Os linguistas canadenses Denise Daoust e Jacques Maurais (1987), demonstrando 

como a modernização e o desenvolvimento econômico de uma nação podem ser concebidos 

como fatores impulsionadores na busca por coesão linguística, argumentam que, provavelmente 

desde a Revolução Francesa, há ligação entre a uniformização econômica e a circulação de bens 

em território nacional, acarretando circulação de força de trabalho e sendo, para isso, 

considerado interessante abolir os então entendidos como obstáculos de ordem linguística, a 

fim de acompanhar a modernização.  

Depreende-se que a busca por uma modernização econômica resultou em políticas 

linguísticas cujo objetivo era a coesão linguística, considerada necessária para o crescimento 

econômico, objetivo prioritário. Problemas linguísticos como os do Québec e dos Estados 

Unidos com a imigração de hispanofalantes, bem como os que surgiram com a construção da 

Comunidade Econômica Europeia, mostraram que “política e planejamento linguísticos não 

estão vinculados somente ao desenvolvimento ou às situações pós-coloniais” (CALVET, 2007, 

p. 19). Atualmente, percebemos impactos da acelerada globalização e do desmantelamento de 

fronteiras, com o intenso fluxo de migração.  

Há uma forte relação entre língua (s) e cultura linguística de uma nação, de forma que 

“a descrição da política linguística de uma sociedade deve, obrigatoriamente, levar em 

consideração a história (em sentido amplo) dessa comunidade” (SHIFFMAN, 1996, apud 

SILVA, 2013, p. 310). Uma língua oficial pode representar coesão, união; pode reforçar um 

sentimento de nacionalidade, da mesma forma que pode ser fator de preconceito e de exclusão.  

Em 1993, Hamel questionou a distinção entre planejamento de status e de corpus, já 

clássica nesta época, apontando-a como controversa e que tal divisão tornaria difícil uma 

visualização de suas inter-relações. Ele avaliava que alterações no corpus modificavam o status 
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de uma língua. Sua reflexão partia de uma análise considerando a questão identitária dos 

idiomas, com base na observação da intervenção linguística em comunidades multilíngues da 

América, que, embora alegassem o objetivo de modernização, resultaram em aumento da 

desigualdade e da marginalização de grupos sociais. Ele buscaria uma concepção mais 

integradora entre o que se tem por linguagem e por política.   

 

Por outro lado, uma visão integral do político deveria estabelecer uma relação 

teoricamente fundamentada entre os processos e as atividades explícitas e 

implícitas, institucionais e não institucionais, para captar a tensão que 

geralmente ocorre entre uns e outros e determinar amplamente os resultados 

dos programas.12 (HAMEL, 1993, p 18) 

 

De acordo com Silva (2013), passou-se a analisar a gestão linguística também como 

não planejada, a partir de processos involuntários, com o pressuposto de que as situações 

linguísticas poderiam ser modificadas acidentalmente por instituições e indivíduos, sendo que 

as formas de planejamentos linguísticos não eram mais consideradas exclusivamente como em 

nível de Estado.  

Em uma abordagem mais atual, Bernard Spolsky (2009), destaca o contexto dinâmico 

de interação entre a língua e políticas linguísticas, onde qualquer modificação de uma parte terá 

efeitos na outra.  Para o autor, podemos distinguir três componentes nas políticas linguísticas 

de uma comunidade: (a) suas práticas (escolhas linguísticas em um repertório habitual de fala), 

(b) suas crenças ou ideologias e (c) quaisquer esforços para modificar ou influenciar tais 

práticas, seja por intervenção, planejamento ou gestão. Assim sendo, língua e política 

linguística podem coexistir em contextos complexos, que interagem entre si de forma dinâmica, 

de forma que a alteração de um pode ter ou causar efeitos no outro.   

Atualmente, os estudos sobre política e planificação linguística investigam: i) o 

equipamento das línguas (escrita, léxico e padronização); ii) intervenções in vivo ou in vitro 

(práticas sociais ou a abordagem de poder); iii) o ambiente linguístico (marcação linguística de 

território, podendo ser produto de práticas espontâneas ou planejadas e que têm peso sobre o 

futuro das línguas) e iv) as leis linguísticas (suporte jurídico que fixam grafias, vocabulários, 

línguas nacionais, entre outros) (SAVEDRA, LAGARES, 2012, p. 15 -16). É nesta visão mais 

ampla da Política Linguística que inserimos o estudo dos direitos linguísticos em contexto de 

                                                 
12 “En cambio, una vision integradora de lo político debería establecer una relacion teoricamente fundada entre los 

processos y actividades explicitos e implicitos, institucionales y no institucionales, para poder captar la tension 

que muchas veces se produce entre unas y outras y determinan en buena medida los resultados de los programas. ” 

(HAMEL, 1993, p. 18). 
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refúgio, analisando as ações realizadas por parte de instituições governamentais ou da sociedade 

civil. 

Com as mudanças no campo de estudo, aumenta-se a abrangência dos temas, sendo 

possível 

 

[...] registrar certas mudanças no tratamento da questão política da linguagem, 

desde uma posição tecnocrática limitada ao planejamento por parte do Estado, 

até uma preocupação com as questões ideológicas envolvidas nas relações 

linguísticas, passando por questionamentos sobre as relações de poder e as 

línguas [...]. (LAGARES, 2018, p. 12) 

 

No Brasil, surgiram gestões linguísticas envolvendo desde a confecção e oficialização 

de dicionários e gramáticas a leis que impunham o uso da língua (escrita e até mesmo falada, 

haja vista a proibição das línguas de imigrantes, sobretudo do alemão, no período do Estado 

Novo (1937-1945) no Brasil). Este é um exemplo na história brasileira no qual encontramos 

políticas declaradas de repressão linguística, pois neste período “as línguas alóctones, de 

imigração, faladas por pequenas comunidades rurais vindas da Europa (Alemanha, Pomerânia, 

Itália...), passaram a ser duramente reprimidas” (LAGARES, 2018, p. 145). 

Realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Censo 

Demográfico de 2010, que passou a incluir línguas de povos indígenas, registra uma 

investigação das línguas faladas ou usadas em domicílios e representa avanço no debate sobre 

políticas linguísticas que “reconhecem e fomentam as línguas brasileiras, em seu conjunto, 

como um direito de todo cidadão e pilar de uma sociedade plurilíngue” (MORELLO, 2016, p. 

1).  O Censo foi um marco importante para o conhecimento da pluralidade linguístico-cultural 

no Brasil, com dados sobre falantes de línguas indígenas, línguas de imigração e língua de sinais 

em determinadas localidades, ainda que não considerasse as línguas de falantes em contexto de 

refúgio.  

No Brasil, alguns estudos na área de Política Linguística visam valorizar a diversidade 

linguística do país e aumentar a visibilidade de línguas que sofriam com a sentença ao 

silenciamento por não ocuparem status de língua oficial: línguas indígenas, línguas de 

quilombolas, de sinais e de imigração. A imigração, em especial a de refúgio como se apresenta 

hoje, traz diversidade linguística e a necessidade de repensar como respeitar os direitos 

linguísticos dos refugiados, que frequentemente se encontram em situação de vulnerabilidade. 

Nesse contexto, a língua é um instrumento de acesso a direitos. 
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2.2 Diversidade e direitos linguísticos 

 

Como consequência das mudanças no foco da área, conforme exposto acima, linguistas 

passaram a observar a diversidade por outro aspecto, não mais inferindo a diversidade 

linguística como um impedimento à modernização, mas como um direito, de forma a se buscar 

uma gestão linguística que transporia a ideologia monolíngue, um paradigma que subjaz a ideia 

de padrão linguístico e que leva à marginalização e ao apagamento de outras variedades. Com 

a alteração na perspectiva, 

 
[...] críticos argumentavam que a diversidade linguística não pode e não deve 

ser definida como um “problema” na medida em que as comunidades 

minoritárias devem ter o direito de utilizar e cultivar suas línguas maternas 

sem sofrer nenhum tipo de constrangimento. (SILVA, 2013, p. 297) 

 

A partir do desenvolvimento de estudos relacionando língua e poder, crescia a orientação 

de que a língua também é direito das comunidades minoritárias, vinculando a língua às funções 

que esta desempenha na vida social e ampliando o debate sociolinguístico. Essa perspectiva 

passa a considerar também “questões de liberdade individual e a manutenção da identidade dos 

diferentes grupos étnicos que integram aquela sociedade” (SILVA, 2013, p. 300). Ao longo da 

década de 80, surgem abordagens diferentes, interessando-se pelas escolhas individuais no 

processo de políticas linguísticas e nos fatores sociais e históricos que as impactam. Cresce a 

consciência por parte de linguistas sobre questões como as reivindicações de movimentos 

sociais e minorias étnicas, bem como sobre a força das relações de poder e hierarquias sociais 

na “seleção” de um idioma. O planejamento “pós-moderno” passa a ter uma visão mais 

ecológica do cenário linguístico, que valoriza e protege a manutenção da diversidade, em 

sintonia com os direitos humanos (LAGARES, 2018). 

A área de estudo de Política Linguística observa as práticas e as políticas linguísticas de 

forma mais ampla e revê os impactos de políticas implementadas no passado, como as que 

visaram à homogeneização da língua e que resultaram em marcas de repressão à diversidade 

linguística. As intervenções políticas realizadas por Estados estiveram em consonância com o 

modelo monolíngue europeu almejado e com relações de poder e de hierarquias sociais 

(LAGARES, 2018, p. 24). A busca pelo monolinguismo se justificava historicamente na 

modernização e no desenvolvimento nacional, porém resultou em exclusão social e fere o 

exercício de cidadania, causando desigualdade e injustiça social: 
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Durante o processo de modernização e de centralização dos Estados nacionais, 

a ideologia predominante era a de que a homogeneidade linguística garantiria 

a unidade nacional, sendo, para isso, necessário escolher uma única língua 

oficial para a nação. Assim, à medida que a heterogeneidade de línguas e 

variedades era considerada um “entrave” para o desenvolvimento nacional, os 

cidadãos cujas línguas não correspondiam à oficial dos Estados em que se 

encontravam sofreram toda sorte de discriminação e exclusão social. (SILVA, 

2017, p. 666) 

 

Políticas linguísticas são também escolhas, estatais ou civis, e podemos perceber que “o 

poder político sempre privilegiou essa ou aquela língua, escolhendo governar o Estado numa 

língua ou mesmo impor à maioria a língua de uma minoria” (CALVET, 2007, p.11). Cabe à 

área de Política Linguística estudar a língua em sua relação com a sociedade, analisar diferentes 

casos enquanto investiga os interesses que motivam decisões do Estado na planificação 

linguística e como status e crenças são reproduzidos nos comportamentos da sociedade.  

Dentro das perspectivas da área de Política Linguística, procuramos expor e refletir 

sobre o uso de uma determinada língua constituir um direito (HAMEL, 1995; VARENNES, 

2015; OLIVEIRA, SILVA, 2017; SCHNEIDER-MIZONY, 2018), ressaltando as desvantagens 

de não se conhecer a língua oficial do país, voltando nosso olhar para a vulnerabilidade que se 

configura na imigração de refúgio. De acordo com a Declaração Universal dos Direitos 

Linguísticos de 1996, podemos pensar direitos pela ótica coletiva e individual, pensando o uso 

coletivo em uma comunidade ao mesmo passo que esse uso é feito de forma individual. A 

Declaração, resultado de um movimento em busca de legitimar direitos de minorias étnicas, 

culturais e linguísticas, é assinada pela UNESCO e atua como uma orientação no trato e 

entendimento dos direitos linguísticos, como individuais, coletivos e fundamentais, porém não 

exerce o poder coercitivo de uma legislação. Hamel (1995) indica que a resistência à concessão 

de direitos linguísticos a minorias parte da crença de que a diversidade linguística seria um risco 

à unidade e soberania da nação, ameaçando a segurança nacional. Por diversas vezes, o respeito 

e a não repressão linguística estão associados ao direito do migrante de assegurar a manutenção 

de sua cultura, religião ou estilo de vida, como normalmente almejam comunidades agrupadas 

conforme sua nacionalidade (SCHNEIDER-MIZONY, 2018). 

A Declaração Universal dos Direitos Linguísticos desponta considerando o estabelecido 

na Declaração dos Direitos Humanos de 1948, que afirma em seu segundo artigo que todos têm 

direitos e liberdade, independentemente de “raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política, 

origem nacional ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição”; 

consideram, também, demais deliberações jurídicas que respeitam os direitos humanos e que 

reconhecem o impacto das colonizações nas línguas dos grupos minorizados. Sob essa 
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perspectiva, considera-se que os direitos linguísticos “fazem parte dos direitos humanos 

fundamentais, tanto individuais como coletivos, e se sustentam nos princípios universais da 

dignidade dos humanos e da igualdade formal de todas as línguas” (HAMEL, 2003, p. 50 – 51). 

No caso de refúgio, o direito linguístico não se restringe a uma comunidade e a uma 

língua minorizada, e nem a um território, pelo contrário, ele transpõe a limitação geográfica. 

Ainda que se possa reconhecer que, do ponto de vista administrativo, uma unidade linguística 

facilitaria tarefas, ressalta-se a necessidade da reflexão do direito linguístico como humano e 

individual (SCHNEIDER-MIZONY, 2018). A língua como direito prevê a não discriminação 

linguística e a promoção da inclusão na sociedade de acolhimento, de maneira a abranger 

integração no meio trabalhista, no sistema de saúde, na educação, no conhecimento jurídico, 

entre outros. Salienta-se aqui que não saber falar a língua oficial de um país não pode ser 

barreira para acesso aos direitos civis. De acordo com Lagares (2018),  

 

A reivindicação dos direitos linguísticos se baseia na importância atribuída à 

diversidade de línguas pela sua estreita relação com a diversidade cultural, 

com as suas diferentes formas de construir realidade e com todos os saberes 

tradicionais que lhe estão associados. A sobrevivência das línguas, dessa 

perspectiva, depende inteiramente da continuidade de comunidades 

linguísticas e culturais que se reconhecem como tais e que podem reivindicar 

status jurídico e político diferenciado dentro de um Estado nacional, ou 

mesmo a construção de um próprio Estado. (LAGARES, 2018, p. 149) 

 

Os direitos linguísticos estão, assim, intimamente vinculados a direitos fundamentais e 

a direitos coletivos, tais como o direito ao território e à educação específica, de forma que: 

 

[...] o discurso pelos direitos linguísticos, ao invés de representar uma 

resistência à mudança e à modernização, representaria uma entre várias 

estratégias de manipulação e reapropriação dos direitos modernos que 

caracterizam as práticas políticas contemporâneas dos grupos minoritários. 

(SILVA, 2017, p. 671). 

 

A situação de refúgio requer maior consideração quanto à diversidade linguística que a 

acompanha bem como às barreiras linguísticas enfrentadas localmente, uma vez que estas 

impedem o pleno acesso a direitos fundamentais. A área da sociolinguística, com seu caráter 

interdisciplinar, vem a somar no debate sobre a questão dos direitos linguísticos: 

 

Sem dúvida, a sociolinguística não pode diminuir o trabalho das ciências do 

direito e da jurisprudência, pode, porém, descrever em detalhe os processos 

sociais e culturais em torno das línguas para as quais estão em jogo os direitos 

linguísticos. (HAMEL, 2003, p.66) 
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Assim, torna-se coerente e imprescindível a união entre as áreas de linguística e de 

direito. Garantir o acesso linguístico significa, também, buscar a não violação dos direitos 

humanos, especialmente no que tange a grupos vulneráveis.  

E esse é um dos objetivos do presente trabalho: descrever o contexto multilíngue de 

refúgio no Rio de Janeiro, detalhando as barreiras e as necessidades específicas deste grupo. 

 

2.3 Ações glotopolíticas e acolhimento  

 

Dentre as definições de conceitos relacionados aos estudos de Política Linguística, 

Guespin e Marcellesi (1986) propõem uma concepção mais abrangente de Glotopolítica. Os 

autores franceses defendem que o termo neutraliza a oposição entre língua e fala, além de 

designar as ações por parte da sociedade, conscientemente ou não, sobre ambos, por exemplo, 

através da repressão de registros de forma seletiva. Calvet (2007) já apontava que uma política 

linguística pode ser proveniente de práticas sociais ou por atos de autoridade, denominadas por 

in vivo ou in vitro, respectivamente. Porém, a Glotopolítica ampliaria esse conceito: 

 

Em princípio, a política linguística consiste em atos discretos (decisões, 

recomendações, criação de instâncias etc.) que visam uma ação sobre um ou 

mais sistemas linguísticos, também considerados como discretos. A 

Glotopolítica, por outro lado, está incessantemente em ação e visa práticas 

linguageiras, que são de natureza contínua. (GUESPIN, MARCELLESI, 

1986, p. 14-15, tradução nossa)13 

 

Neste sentido, a Glotopolítica compreenderia atos que, segundo os autores, não estão 

dentro do propósito definido pela Política Linguística, como em situações informais, quando o 

ato pode ser um conselho acerca de uma correção normativa.  Esta perspectiva se apresenta 

como uma abordagem mais integral da política linguística, podendo ser utilizada para 

“evocação das práticas e para a designação da análise”, uma vez que todos, sem exceção, 

praticamos glotopolítica (SAVEDRA, LAGARES, 2012, p. 3).  

Nossa pesquisa não pretende discutir a revitalização e o resgate de línguas, como tem 

acontecido no debate de línguas minorizadas no Brasil. Nosso objeto se concentra no retrato da 

                                                 
13 Dans son principe, la politique de la langue est constituée d'actes discrets (décisions, recommandations, création 

d'instances, etc.) visant une action sur un ou des systèmes linguistiques eux aussi envisagés comme discrets. La 

glottopolitique em revanche est sans cesse à l'œuvre, et vise des pratiques langagières, qui sont de l'ordre du continu 

(GUESPIN, MARCELLESI, 1986, p. 14-15). 
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diversidade linguístico-cultural que acompanha o fluxo migratório específico de refúgio sobre 

o qual se aplicam políticas que muitas vezes não são inclusivas. Buscamos observar as ações 

de políticas linguísticas praticadas por instituições governamentais e da Sociedade Civil, 

presentes no recorte de tempo proposto, que inclui desde a chegada ao Rio de Janeiro, os 

primeiros contatos de integração local e a entrevista com o CONARE.  

Referimo-nos aos atos praticados, in vivo ou in vitro, como ações glotopolíticas, de 

forma a abranger, de modo integral, as ações que têm impacto no acolhimento linguístico dos 

refugiados, quanto a seus direitos linguísticos e, como consequência, no exercício de sua 

cidadania, na participação social e no acesso a direitos básicos garantidos juridicamente. Nossa 

visão antecipa benefícios de uma união entre os agentes estatais e civis quanto às ações 

praticadas, porém em nossa pesquisa analisamos as duas esferas também separadamente. 

Dada a urgência em ter acesso a serviços básicos no país de acolhimento, refugiados 

precisam interagir e se comunicar com brasileiros, diversas vezes esbarrando em barreiras 

linguísticas. Segundo o IPEA, em estudo realizado em 2015, barreiras linguísticas são 

apontadas como a principal dificuldade tanto pelos imigrantes e refugiados quanto pelas 

instituições que os recebem. O cenário que irrompeu, de encontros entre falantes de diferentes 

países com necessidades urgentes de comunicação, estabeleceu diversas situações de 

diversidade linguístico-cultural.  Frente a este cenário, aprofundamos nossa reflexão sobre uma 

política linguística que consideramos essencial: a do ensino da língua do país de acolhimento, 

relacionando o fator linguístico à interação e à inclusão social. 

 

2.4 O papel da língua portuguesa para refugiados no Brasil 

 

Tradicionalmente, o ensino de português é tratado a partir de diferentes especialidades, 

como língua materna, segunda língua, língua de herança, português para estrangeiros ou 

português como língua adicional, apresentando implicações próprias na prática pedagógica e 

no planejamento linguístico. No contexto de refúgio, saber o idioma oficial da sociedade na 

qual passa a solicitar asilo configura-se como essencial para a melhoria da qualidade de vida e 

para a integração dos refugiados, de forma que o ensino e aprendizagem de língua de 

acolhimento vêm alcançando visibilidade no debate de linguística aplicada. O idioma serve 

como uma ferramenta de acesso a direitos e oportunidades, uma vez que todos os dias “[...] 

barreiras linguísticas impedem que centenas de imigrantes tenham acesso a serviços públicos 

básicos como saúde e educação”. (OLIVEIRA; SILVA, 2017, p. 132).  
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O Português como Língua de Acolhimento (PLAc) surge a partir do alto fluxo de 

imigrantes em Portugal, especialmente no ano 2000, quando o país desenvolveu o programa 

Portugal Acolhe. Além de imigrantes de países africanos de língua portuguesa, o país recebeu 

muitos ucranianos e, dentre as políticas públicas instituídas a fim de auxiliar no processo de 

integração, o governo português criou, a partir de 2001, cursos de português exclusivos para 

imigrantes adultos. Com esse objetivo, o ensino considerava:  

 

[...] português não como língua veicular de outras disciplinas, mas por 

diferentes necessidades contextuais, ligadas muitas vezes à resolução de 

questões de sobrevivência urgentes, em que a língua de acolhimento tem de 

ser o elo de interação afetivo (bidirecional) como primeira forma de integração 

(na imersão linguística) para uma plena cidadania democrática. (GROSSO, 

2010, p. 74) 

 

Para a portuguesa Maria José Grosso (2010), envolvida no desenvolvimento das aulas 

de português exclusivas para imigrantes em Portugal, o conceito de língua de acolhimento se 

aproxima “da definição de língua estrangeira e de língua segunda, embora se distinga de ambos” 

(p. 74).  Sob a perspectiva do PLAc, os refugiados representam um novo grupo de alunos, com 

particularidades diferentes das de um aluno que busca o português como língua adicional por 

opção. No caso dos que buscam refúgio em outro país, aprender um novo idioma significa “uma 

nova categoria de investigação que diz respeito às condições necessárias para o aprendizado da 

língua, para além da proficiência: a sobrevivência do refugiado no país que o acolhe” 

(PEREIRA, 2017, p. 119). 

Segundo a brasileira Giselda Pereira (2010), professora que trabalha com cursos de 

PLAc no Brasil, há uma preocupação com a desestigmatização do refugiado e o principal 

objetivo no ensino de um idioma como língua de acolhimento é o de unir e transpor diferenças 

por meio de ações. Portanto, assim como país é de acolhimento, a língua também passa a ser 

de acolhimento, e o Brasil “passa a ser chamado de acolhimento e os ‘acolhidos’ precisam 

desenvolver competências para atenderem às expectativas sociais próprias e da sociedade que 

os acolheu” (PEREIRA, 2017, p. 120).  

No que tange ao aprendizado, o objetivo não é unicamente a competência comunicativa 

através do idioma, mas sim uma necessidade de adaptação rápida à nova realidade linguístico-

cultural. Para esse fim, considera-se que é através do “estudo da língua portuguesa que o 

refugiado pode se manifestar e se assegurar efetivamente” (PEREIRA, 2017, p. 128). Para tanto, 

o aprendizado da língua também passou a ser repensado levando em consideração esse público 

específico constituído de diferentes gêneros, idades e formação e proveniente de diferentes 
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grupos linguísticos, a considerar pela diversidade de línguas faladas pelos refugiados, muitas 

vezes falantes plurilíngues. 

O domínio do idioma, como aponta Pereira (2017), em consonância com Ançã (2008), 

é poderosa via de integração social, com acolhimento no “seu sentido literal (refúgio, casa, 

forte)” (ANÇÃ, 2008, p. 84). É através dessa via que o refugiado passa a ter acesso também à 

nova cultura na qual está inserido, a fim de compreendê-la e ser capaz de dialogar com seus 

costumes, suas tradições e seus valores. Dessa maneira, podemos refletir que barreiras 

linguísticas violam direitos humanos, pois, a partir de “perspectiva legal baseada nos princípios 

dos direitos humanos, quando uma situação envolve desvantagens ou discriminações 

significativas, serviços de tradução e interpretação devem ser oferecidos” (OLIVEIRA; SILVA, 

2017, p. 135).  

A abordagem metodológica dentro do PLAc também prevê diferentes particularidades 

no ensino, quanto ao planejamento, material didático, objetivos comunicativos, que deem conta 

da diversidade linguística e cultural dos alunos. Um exemplo que tem sido aplicado é a 

concepção chamada de “educação em trânsito” ou “porta giratória” (BARBOSA; RUANO, 

2016), pela qual cada módulo tem início, meio e fim em uma mesma aula, ou seja, uma tarefa 

comunicativa completa no período de um encontro.  Essa concepção visa minimizar os impactos 

causados pelas irregularidades de frequência em aulas, principalmente por conta de trabalho.  

Em suma, o ensino de PLAc lida com um público muito heterogêneo linguística e 

culturalmente, com aspectos contextuais próprios que por diversas vezes estão ligados a 

questões de sobrevivência ou de acesso a direitos básicos. O domínio da língua dá acesso a 

conhecimento, ao exercício da cidadania, à voz de defesa. Para Deusdará, Arantes e Rocha 

(2017), uma política linguística tal qual o ensino do PLAc é possível desde que os alunos sejam 

vistos como sujeitos de direitos. 

Podemos inferir que a maior necessidade dos solicitantes não é necessariamente o 

domínio de todas as estruturas da língua, mas o objetivo que se atinge por meio dela: a 

comunicação. Em comunidades multilíngues percebemos a comunicação acontecendo e a 

descrevemos através do conceito de translanguaging, proposto por Garcia (2009): 

 

Translanguaging é o ato realizado por falantes bilíngues de acessar diferentes 

características linguísticas ou diversos modos do que são descritos como línguas 

autônomas, a fim de maximizar o potencial comunicativo1. (García, 2009, p 140, 

tradução nossa)14 

                                                 
14  [...] Translanguaging is the act performed by bilinguals of accessing different linguistic features or various 

modes of what are described as autonomous languages, in order to maximize communicative potential. (García, 

2009, p 140) 
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Abordamos translanguaging para repensarmos o monolinguismo que aprendemos na 

escola e replicamos ao longo de nossas vidas, silenciando outras vozes. Segundo García (2009), 

a comunicação no século XXI não faz sentido se não for pensada de maneira a unir diferentes 

signos que nos rodeiam (visuais, auditivos, físicos, espaciais, falados, escritos). Para Simpson 

(2017), translanguaging (juntamente com o conceito de superdiversidade15 ) é um conceito 

atual da sociolinguística contemporânea, que aborda o uso da língua levando em consideração 

a natureza da diversidade linguística e cultural que percebemos em áreas urbanas (p. 1), a partir 

de interações sociais. Translanguaging é “um paradigma que descreve o uso de recursos 

linguísticos e semióticos em locais transnacionais e superdiversos” (SIMPSON, 2017, p. 13, 

tradução nossa)16, em um sistema que usa características de duas ou mais línguas que acabam 

por se integrar: 

 

Quando as pessoas fazem translanguaging, algumas vezes usam estas 

características – que são delas próprias – de maneiras que se alinham a 

construções sociais de uma língua. Diversas vezes, no entanto, elas as usam 

diferentemente, para produzir novas práticas, de maneiras que demonstram a 

artificialidade das barreiras entre línguas. Isto é mais evidente quando línguas 

e culturas entram em contato. (SIMPSON, 2017, p. 13, tradução nossa)17 

 

Dessa forma, percebemos a necessidade de analisar a situação contemporânea como esta 

se apresenta: de um lado, falantes de diversas línguas com necessidade de se comunicar a fim 

de assegurar seus direitos; do outro, o Estado e a necessidade de pensar em formas de lidar com 

esse fluxo enquanto honra a legislação nacional e acordos internacionais. No próximo capítulo 

apresentamos a proposta metodológica para nossa investigação de como acontece o encontro 

entre os refugiados e as políticas linguísticas no Brasil. 

2.5 O intérprete comunitário 

 

                                                 
15 O autor trabalha com o conceito de superdiversidade para se referir a processos dinâmicos, uma maneira de 

descrever a interação multilinguística contemporânea. Em seu trabalho, ele relaciona os conceitos de 

superdiversidade e translanguaging sugerindo que as práticas relacionadas à linguagem deveriam refletir a 

realidade sociolinguística (SIMPSON, 2017, p. 1). 
16 […] a paradigm for describing the use of linguistic and semiotic resources in superdiverse and transnational 

places (SIMPSON, 2017, p. 13). 
17 When people translanguage they sometimes use these features – which are simply their own – in ways which 

align with societal constructions of ‘a language’. Often though they use them differently, to produce new practices, 

in ways which emphasise the artificiality of boundaries between languages. This is most evident when languages 

and cultures come into contact (SIMPSON, 2017, p. 13). 
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De acordo com Hale (2007), a grande diferença entre demais serviços de interpretação 

e o chamado serviço de interpretação comunitária é que este lida com as esferas mais íntimas 

de uma pessoa. O contexto envolvido é aquele da vida privada, com o qual o intérprete se 

compromete a manter a confidencialidade e que envolve a responsabilidade de lidar com um 

momento decisivo na vida de outrem: 

 

A magnitude da responsabilidade do intérprete comunitário só pode ser 

entendida quando se percebe que seu trabalho é crucial para a vida de 

inúmeras pessoas que seriam incapazes de se comunicar sem seus serviços. 

Segundo Garber, "as circunstâncias em que trabalham os intérpretes 

comunitários carregam ainda mais riscos e mais responsabilidades do que a 

interpretação da conferência" (2000: 19). (HALE, 2007, p. 26, tradução 

nossa)18 

 

A autora destaca a necessidade de um intérprete competente e ético, pois seu papel será 

o de elo entre os participantes. Há debates sobre as diferenças nos serviços de interpretação e 

mesmo sobre a melhor terminologia para defini-lo (HALE, 2007; OZOLINS, 2010), sendo que 

o termo mais recorrente é o que se traduz por intérprete comunitário: 

 

O termo Interpretação Comunitária tem sido usado com significados 

ligeiramente diferentes em todo o mundo. Em alguns países, o termo refere-

se à interpretação ad hoc e não remunerada, conduzida por voluntários 

(Dueñas González et al., 1991); em alguns, refere-se apenas aos setores de 

saúde e bem-estar (Pöchhacker, 1999); em outros, é usado de forma mais 

ampla para incluir todos os tipos de interpretação que não sejam Interpretação 

de Conferências (Roberts, 1997; Ozolins, 1998); e em países como a 

Dinamarca, eles ainda estão lutando para encontrar um termo que se adapte 

ao seu idioma e situação. (HALE, 2007, p. 28, tradução nossa)19 

 

Assim, para o nosso contexto, adotamos o termo “intérprete comunitário”, conforme 

proposta de Hale (2007), considerando o contexto de interpretação que se desenha no contexto 

migratório20 e que traz o enfoque da interpretação como um serviço prestado. De acordo com a 

                                                 
18 The magnitude of the community interpreter’s responsibility can only be understood when realising that their 

work is crucial for the lives of innumerable people who would be unable to communicate without their services. 

According to Garber, ‘the circumstances in which community interpreters practise carry even more risk and more 

responsibility than conference interpreting’ (2000: 19). (HALE, 2007, p. 26) 
19 The term Community Interpreting has been used with slightly different meanings around the world. In some 

countries the term refers to ad hoc, unpaid interpreting conducted by volunteers (Dueñas González et al., 1991); 

in some it refers to the health and welfare sectors only (Pöchhacker, 1999); in others it is used more broadly to 

include all types of interpreting other than Conference Interpreting (Roberts, 1997; Ozolins, 1998); and in countries 

such as Denmark, they are still struggling to find a term that suits their language and situation.4 (HALE, 2007, p. 

28) 
20 De acordo com GARCIA, 2019a, a modalidade pode ter diferentes denominações, que refletem os diversos 

focos da atividade, como por exemplo “interpretação dialógica”, que focaria na questão interacional.   
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autora, duas principais especializações se destacam na interpretação comunitária: a médica e a 

legal. Outras categorias incluem migração de maneira geral e educação, por exemplo. Para 

nossa pesquisa, o intérprete comunitário atua no contexto da entrevista entre o solicitante de 

refúgio e o oficial de elegibilidade do CONARE.   

Essa modalidade de interpretação tem ganhado atenção com a intensificação de 

deslocamento forçado em contexto global, dada a crescente demanda por serviços de tradução 

em circunstâncias multilíngues. 

  

2.6 A língua como problema, direito ou recurso  

 

Conforme exposto acima, o surgimento da área de estudo de Política Linguística 

difundia concepções acerca de situações linguísticas como problemáticas, como desafios que 

precisavam ser resolvidos. Com o desenvolvimento de pesquisas na área, passou-se a considerar 

a língua como um direito. Essas foram as diferentes orientações ao longo do estabelecimento 

da área, conforme apontou Richard Ruiz, em 1988, enquanto delineava uma terceira perspectiva: 

a da língua como um recurso. Em sua contribuição, o autor divide as orientações nessas três 

perspectivas, que não necessariamente excluem as anteriores, mas que indicam como se entende 

a língua, apontando, em cada concepção, as pressuposições em relação à linguagem e à sua 

função na sociedade e sob as quais são desenvolvidas ações glotopolíticas.  

Na orientação da língua como um problema, o foco estava na desvantagem 

predominante quando não se tinha proficiência na língua dominante: 

 

[...] seria o reflexo da representação (ou crença), presente na legislação norte--

americana sobre educação bilíngue e no imaginário popular daquele país, de que os 

falantes bilíngues cuja língua materna não é o inglês estariam em desvantagem 

socioeconômica. (SILVA, 2013 p. 299). 

 

A orientação de língua como direito e o surgimento estavam “fortemente vinculados às 

lutas travadas no interior da sociedade norte-americana por igualdade de direitos e 

oportunidades” (SILVA, 2013, p. 300) e é um conceito amplamente utilizado na defesa de 

línguas de grupos indígenas e de outros grupos minoritários, para que tenham acesso à educação, 

por exemplo, em sua língua materna. Investigamos, na presente pesquisa, premissas 

desenvolvidas a partir desta orientação, que defende “os direitos de indivíduos e grupos a usar 

e manter ativamente seus idiomas na arena social e o acesso a serviços de intérpretes e aulas no 
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idioma majoritário”21 (HARRISON, 2007, p. 79, tradução nossa).  

Fundamentado na análise das orientações que norteavam análises e implementações de 

políticas linguísticas, Ruiz desenvolveu a visão da língua como um recurso, uma proposta 

resultante de uma reflexão a partir das duas visões acima expostas e pela qual a diversidade 

linguística é tida como uma vantagem: 

 

Uma perspectiva de recursos, por outro lado, tenta contrariar a orientação da língua 

como um problema e destaca os benefícios da diversidade linguística. Aqueles que 

defendem essa perspectiva promovem o valor da linguagem na construção de pontes 

em termos de seus papéis econômicos, sociais e culturais. As competências 

linguísticas de falantes bilíngues são igualmente valorizadas sob essa abordagem.22 

(HARRISON, 2007, p. 73, tradução nossa) 

 

 Dessa forma, a orientação da língua como um recurso se relaciona com as possíveis 

vantagens da diversidade linguística, sejam essas sociais, políticas ou econômicas, promovendo 

a valorização das línguas minoritárias na sociedade. Em um contexto globalizado, com a 

internacionalização de mercados e o aumento do fluxo migratório, há indicação do crescimento 

de políticas sob o viés da língua como um recurso, com aumento de medidas que promovem a 

diversidade linguística. 

 
 

 

  

                                                 
21 “A rights perspective on language essentially advocates for the entitlements of individuals and groups to actively 

use and maintain their languages in the social arena, and for access to interpreter services and tuition in the majority 

language.”(HARRISON, 2007, p. 79) 

22  “A resource perspective, on the other hand, attempts to counter the language-as-problem orientation and 

highlights the benefits of linguistic diversity. Those who favour this perspective promote the bridge-building value 

of language in terms of its economic, social and cultural roles. The language competencies of bilingual speakers 

are similarly valued under this approach.” (HARRISON, 2007, p. 73) 



 

42 
 

CAPÍTULO 3 - METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Nossa análise consiste em uma pesquisa de cunho qualitativo-interpretativista, de 

caráter descritivo. A investigação está fundamentada na observação das condições que se 

apresentam durante o processo de solicitação de refúgio no Rio de Janeiro, por meio da seleção 

dos dados que mapeiam as instituições envolvidas, os trâmites necessários, as barreiras 

linguísticas e as práticas de ações glotopolíticas.   

A delimitação do tema escolhido reforça a relevância de trazer maior reflexão sobre a 

situação dos solicitantes de refúgio. Nesse sentido, desenvolvemos nossa pesquisa sobre a 

situação enfrentada pelos solicitantes e sobre as ações glotopolíticas em suas práticas e 

limitações, em sintonia com Chizzotti (2000), quando afirma que a pesquisa investiga tanto o 

“mundo em que o homem vive” quanto o “próprio homem”:  

 

Para essa atividade, o investigador recorre à observação e à reflexão que faz 

sobre os problemas que enfrenta, e à experiência passada e atual dos homens 

na solução destes problemas, a fim de munir-se dos instrumentos mais 

adequados a sua ação e intervir no seu mundo para construi-lo adequado a sua 

vida. (CHIZZOTTI, 2000, p. 11) 

 

Dado o nosso contato e envolvimento prévio com o tema, realizamos a pesquisa como 

uma maneira de repensar a língua intimamente ligada à sociedade contemporânea. 

Concordamos com Wardhaugh e Fuller (2015) que defende que língua, sociedade e pesquisa 

sociolinguística devem ser consideradas em contextos sociais, interpretadas e redefinidas:  

 

[…] a pesquisa qualitativa é também parte da pesquisa sociolinguística, 

particularmente na sociolinguística crítica e interacional, na qual o objetivo é 

analisar a língua como um comportamento cultural. Nesse caso, as 

generalizações não são sobre como falam grupos específicos, mas sobre como 

a língua é utilizada para desempenhar funções sociais. (WARDHAUGH, 

FULLER; 2015, p. 18, tradução nossa)23 

 

Dessa forma, escolhemos para nossa análise materiais que ilustram as possibilidades de 

acesso à informação e apoio local que os requerentes de asilo dispõem na cidade do Rio de 

                                                 
23 “[…] qualitative research also forms part of sociolinguistic research, particularly in critical and interactional 

sociolinguistics, where the goal is to analyze language as cultural behavior. In this case, the generalizations are not 

about how particular groups of people speak, but how language is used to perform social functions.” 

(WARDHAUGH, FULLER; 2015, p. 18) 
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Janeiro, sendo nosso foco geográfico. O objeto de análise da presente pesquisa pode ser tratado 

sob a seguinte divisão de níveis, para mapeamento e estudo dos dados: 

a) Nível normativo: inclui a análise da legislação relacionada, nas esferas municipal, 

regional e nacional, juntamente com apontamento de acordos internacionais. 

b) Nível institucional: desenvolvemos o mapeamento e análise das redes de apoio e de 

acolhimento atuantes no contato com refugiados e que possam exercer ações de 

acolhimento linguístico, podendo ser Instituições Estatais, onde se incluem entes 

federais, estaduais e municipais, juntamente com Instituições da Sociedade Civil, de 

atuação autônomas, bem como as instituições formadas do resultado de parcerias 

entre os entes público e civil. 

O material foi coletado a partir de páginas oficiais de órgãos dos diferentes níveis 

institucionais que se destacam na atuação com refugiados, mais especificamente na região do 

Rio de Janeiro. Sabemos tratar-se de uma realidade em constante mudança, com números que 

tem aumentado gradativamente e alterações na legislação e nas políticas praticadas e, portanto, 

atentamos para o cuidado com dados atualizados. A seleção de documentos e pesquisas na área 

de políticas linguísticas para imigrantes e refugiados visa “mostrar a situação atual de um 

assunto determinado ou intenta traçar a evolução histórica de um problema” (CHIZZOTTI, 

2000, p.18).  

Por ser um tema com crescente visibilidade, percebemos um movimento intenso de 

publicação de artigos e novas dissertações e teses, de forma que nossa pesquisa se propõe a 

estudar interdisciplinarmente aqueles que tenham publicação mais recente com vistas a unir os 

temas de políticas linguísticas, migração e direitos linguísticos, estabelecendo, assim, nossas 

fontes de informação e base teórica, mantendo o foco na observação das políticas linguísticas 

declaradas e aplicadas no contexto específico de refúgio no Rio de Janeiro.  

Em um primeiro momento, em fase de revisão bibliográfica, foi realizada pesquisa sobre 

a literatura disponível em formato de artigos ou na plataforma de teses acerca do tema das 

migrações de refúgio no Brasil, no intuito de analisar a pesquisa já formulada e verificar quais 

políticas linguísticas poderíamos identificar no contexto analisado. Para traçar o perfil 

sociolinguístico, lançamos mão de pesquisa em relatórios como os providos pela ACNUR, 

Cáritas e CONARE. Para analisar a legislação pertinente, foi necessária pesquisa em órgãos 

governamentais.  
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3.1 Coleta de dados 

 

Trabalhamos com o processo de solicitação de refúgio no Rio de Janeiro, a partir da 

chegada do imigrante ao Rio de Janeiro até a entrevista com representante do CONARE, 

momento em que deve narrar sua história e após o qual o órgão deliberará sobre a concessão 

do status de refugiado. Analisamos o acolhimento linguístico que ocorre em duas esferas: a 

virtual e a física. No espaço virtual, identificamos sites que disponibilizam informações 

necessárias ou relevantes para os solicitantes de refúgio, enquanto que na esfera física 

identificamos ações que promovem integração linguística dos refugiados, limitando-se aqui ao 

ensino de português como língua de acolhimento e a serviços de interpretação. Tais informações 

foram tabeladas de maneira a organizar e catalogar os dados e estão dispostas na pesquisa. 

Dividimos nossa análise em três etapas conforme apresentamos abaixo, em consonância 

com os objetivos e instrumentos de pesquisa previstos: 

 

3.1.1 Chegada ao Rio de Janeiro e solicitação de refúgio 

 

Através de pesquisa em sites oficiais disponíveis, investigamos dois aspectos: quais são 

as informações que um solicitante de refúgio tem acesso sobre o processo e em quais idiomas 

estão disponíveis. 

Guiadas pelo processo de solicitação, analisamos as necessidades de informação dos 

solicitantes de refúgio, verificando os sites das principais instituições que trabalham com a 

temática, quais informações estão disponíveis e em que idiomas. Foi proposto o exercício de 

pesquisa acerca de um idioma, comparando, assim, os resultados da disponibilidade conforme 

o idioma. Como base de pesquisa, definimos selecionar e tabelar a disponibilização das 

informações nos seguintes idiomas: (i) português, por ser a língua oficial do Brasil; (ii) inglês, 

pelo status de língua veicular internacional; (iii) espanhol, dado o elevado número de 

venezuelanos entrando no Brasil; (iv) francês, língua oficial de alguns países africanos, dentre 

eles a República Democrática do Congo, país de origem de mais de 38% dos atendimentos 

individuais realizados pelas CARJ em 2017 e que, nacionalmente, ocupou o segundo lugar de 

refugiados reconhecidos em 2017 (após a Síria), além de língua oficial do Haiti (junto ao crioulo 

haitiano), de onde vêm migrantes que não mais se enquadram como refugiados como ocorria 

até 2016; (v) considerando o expressivo grupo de falantes de árabe que vêm ao Brasil, 

destacamos também a disponibilidade de material nessa língua, quando existente. 

No contexto histórico de migração econômica, apontamos para o registro de uma ação 
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glotopolítica implementada na recepção de estrangeiros no Brasil. A Hospedaria Ilha das Flores, 

situada na Baía de Guanabara, em São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro, foi o primeiro 

alojamento de imigrantes do país, entre o final do século XIX e o início do XX. O local era uma 

casa de passagem obrigatória, onde acontecia a triagem e inspeção sanitária, antes que os 

imigrantes começassem a trabalhar. Quem visita o que hoje é um museu pertencente à Marinha 

do Brasil ainda pode ver a Casa do Intérprete, que contava com encarregados responsáveis pela 

comunicação entre os imigrantes e os demais funcionários da hospedaria (AZEVEDO, 2016). 

Atualmente, a chegada ao Rio de Janeiro de um requerente de asilo geralmente se dá 

majoritariamente por via aérea ou via terrestre. Quando por avião, as empresas aéreas têm 

responsabilidade sobre seus passageiros e há multa diária, caso transportem passageiros sem o 

visto adequado. Dessa forma, solicitantes que chegam ao Rio pela via área precisaram de um 

planejamento maior, inclusive financeiro. Normalmente, aqueles que vêm por via aérea chegam 

ao Brasil com algum visto de turista e a solicitação de refúgio é feita em momento posterior. A 

chegada terrestre pode se dar legal ou ilegalmente por nossas fronteiras. Ao Rio de Janeiro, 

chegam muitos imigrantes de ônibus ou por meio dos aviões do governo empregados no 

programa de interiorização 24  que vem sendo desenvolvido com o objetivo de reduzir a 

concentração do alto número de venezuelanos no estado de Roraima, levando os solicitantes 

para outros estados do Brasil. 

 

3.1.2 Integração local 

 

O segundo momento a que se refere nossa análise está estabelecido entre a solicitação 

de refúgio junto à Polícia Federal até o momento da entrevista com oficial de elegibilidade do 

CONARE, período em que o solicitante de refúgio já usufrui de direitos específicos previstos 

pela legislação nacional. Temos como principal objetivo nessa etapa da coleta investigar a 

disponibilização de informações sobre os direitos e deveres dos solicitantes, as ações 

implementadas a fim de incentivar a sua integração social e em quais idiomas tais iniciativas 

são ofertadas.  

Selecionamos instituições que têm tido expressividade na recepção e na promoção de 

ações que visam a integração dos refugiados, com especial atenção à promoção do acesso à 

                                                 
24 Interiorização é uma política governamental implementada em abril de 2018, para amenizar o fluxo de migrantes 

no estado de Roraima: “A interiorização consiste em possibilitar o deslocamento de migrantes e solicitantes de 

refúgio venezuelanos para diversos Estados do país, respeitando sempre que esta alternativa seja uma opção da 

pessoa, em busca de melhores condições de vida”. (IMDH, 2019, p. 17) 
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educação e a ações de ensino de oferta de PLE ou PLAc no Rio de Janeiro. Consideramos, nessa 

fase, a importância da aprendizagem do português como forma de acesso a direitos 

fundamentais. 

Por sua ligação com o CONARE, a Cáritas RJ é a indicação de apoio local indicada para 

os requerentes de refúgio. Analisamos as informações disponibilizadas e as ações praticadas 

pela Cáritas RJ por ser a ONG ligada ao ACNUR e ao CONARE, atuando em três frentes: 

acolhimento, proteção legal e integração local. 

 

3.1.3 Entrevista com o CONARE 

 

Nosso recorte se encerra na entrevista com um representante do CONARE, momento 

em que o solicitante de refúgio tem o espaço para contar sua história e advogar a seu favor.  

Caso a decisão seja deferida, o solicitante passa a ter direito ao Registro Nacional de 

Estrangeiros (RNE), que autoriza a residência no Brasil. Se a decisão for negativa, o solicitante 

é notificado pela Polícia Federal, podendo, ainda, protocolar recurso que será remetido ao 

Ministério da Justiça para análise. Caso a solicitação seja novamente negada, o solicitante passa 

a ficar sujeito à legislação em vigor que se refere a estrangeiros, perdendo direitos garantidos a 

refugiados e com necessidade de regularizar seu visto no Brasil.  

Analisamos as instruções oficialmente disponíveis sobre o procedimento da entrevista, 

realizada de forma presencial em Brasília ou por vídeo, como acontece no caso de residentes 

do Rio de Janeiro. Nesse momento da pesquisa, destacamos as ações glotopolíticas praticadas 

para que os solicitantes de refúgio tenham, de fato, seus direitos linguísticos respeitados, de 

forma a ter uma entrevista na qual entendam e sejam entendidos por completo. Nesse sentido, 

investigaremos a possibilidade de serviços disponíveis de interpretação, sejam oficiais ou por 

meio de voluntariado. 

Ao tratarmos da entrevista com o CONARE, devido à necessidade oficial de 

comunicação plena entre o solicitante de asilo e a sociedade de acolhimento,  nossa exposição 

é norteada pela pesquisa de Uldis Ozolins (2010), Fatores que determinam o fornecimento de 

serviços de interpretação no serviço público: perspectivas comparativas sobre motivações 

governamentais e a implementação de serviços linguísticos, a fim de analisar a prestação de 

serviços públicos de interpretação no Brasil, um serviço oferecido por diversos países como 

resposta às necessidades de lidar com a crescente diversidade linguística. O autor fundamenta 

o serviço de interpretação comunitária e analisa as leis e práticas de um total de 15 países, com 
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diferentes fluxos migratórios, juntamente com o tratamento direcionado a minorias linguísticas. 

A partir do aporte dos estudos de Ozolins (2010) e considerando que em sua seleção não há 

países da América Latina, refletimos sobre os possíveis benefícios de um serviço público no 

contexto (serviço comumente referido como intérprete comunitário) de oferta de intérpretes 

como uma ação necessária na recepção e inclusão de imigrantes na sociedade de acolhimento.  
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CAPÍTULO 4 - APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

O movimento de solicitação de refúgio representa, em muitos casos, opção única de 

sobrevivência para o solicitante. Refugiados, diferentemente dos migrantes que escolhem se 

deslocar para outros países, são aqueles que estão fugindo de situações perigosas ou violações 

de direitos humanos, que se veem forçados a cruzar fronteiras internacionais em busca de 

segurança nos países mais próximos onde buscam o refúgio, status reconhecido 

internacionalmente, com acesso à assistência dos Estados, do ACNUR e de outras organizações.  

Considerando o quadro total de refugiados, São Paulo, Rio de Janeiro, Guarulhos, 

Santos e Foz do Iguaçu se destacavam como as principais cidades brasileiras de chegada de 

refugiados pela via da elegibilidade, num somatório de 80% dos casos, até 2015. Entre as 

cidades de residência, por sua vez, São Paulo permanece como o destino mais escolhido (e que 

se destaca pelo maior número de políticas migratórias vigentes), seguido de Rio de Janeiro, Foz 

do Iguaçu, Guarulhos e Brasília (IPEA, 2015). Esses números ainda se aplicam quando 

excluímos da análise as solicitações de refúgio de venezuelanos, que hoje afiguram grande fluxo 

de entrada e moradia no norte do país. Dada a possibilidade de entrada por via terrestre através 

das fronteiras com a Venezuela, o estado de Roraima atualmente concentra a maioria dos 

venezuelanos migrantes, estatística que vem exigindo ações do governo a fim de distribuir 

nacionalmente o número de migrantes, o que tem sido feito através do programa de 

interiorização. 

Neste capítulo apresentamos, primeiramente, a legislação pertinente e o perfil 

sociolinguístico dos refugiados no Brasil e, especificamente, no Rio de Janeiro. Em seguida, 

mapeamos as principais instituições atuantes neste contexto e as apresentamos de acordo com 

alguns momentos da trajetória dos solicitantes de refúgio no Rio de Janeiro, com foco nas 

políticas linguísticas e nas ações praticadas que promovem acolhimento linguístico.  

 

4.1 Legislação vigente  

 

As leis que regulavam a vida dos migrantes no Brasil, bem com a legislação 

especificamente voltada à migração de refúgio, regulamentando obrigações e deveres, tanto por 

parte do Estado como do migrante, passaram por alterações ao longo dos últimos anos. Eventos 

de ordem geopolítica também tiveram influência, como o fim da segunda guerra mundial e o 

intenso fluxo de refugiados. Por isso, cada Estado adere a leis internacionais e desenvolve as 

suas próprias políticas migratórias de acordo com sua realidade. 
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Políticas migratórias são aquelas que interferem, de alguma maneira, nos movimentos 

migratórios: podem restringir ou estimular o fluxo migratório, regular a concessão de vistos, 

diminuir burocracias, facilitar empregabilidade, etc. São direcionamentos do governo que têm 

grande impacto na integração social dos solicitantes de refúgio. 

A figura abaixo, desenvolvida a partir dos dados disponíveis no site do Ministério da 

Justiça e Segurança Pública25 apresenta o fluxo jurídico de uma solicitação de refúgio, que deve 

iniciar-se na Polícia Federal e ser deliberado pelo CONARE. 

 

 

Figura 1-  Fluxograma da Solicitação de Refúgio. Desenvolvido a partir de dados do MJSP. 

 

O fluxograma acima apresenta o caminho percorrido juridicamente em um processo de 

solicitação, destacando a atuação dos entes estatais envolvidos, notadamente a Polícia Federal, 

o CONARE e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (órgãos que serão apresentados na 

seção 4.3 desta pesquisa: Instituições atuantes). A atuação das instituições da Sociedade Civil 

acontece como uma iniciativa voluntária e por isso não está exposta no fluxograma acima, mas 

é reconhecida pela esfera governamental, com a qual firma colaborações e será apresentada ao 

longo da análise dos dados a seguir. 

A esfera normativa é a estrutura de política legislativa migratória que não só determina 

                                                 
25  Ministério da Justiça e Segurança Pública. Disponível em https://www.justica.gov.br/seus-

direitos/refugio/anexos/ap-a-so.pdf  Acesso em 22 de outubro de 2019. 

https://www.justica.gov.br/seus-direitos/refugio/anexos/ap-a-so.pdf
https://www.justica.gov.br/seus-direitos/refugio/anexos/ap-a-so.pdf
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o fluxo do processo de solicitação de refúgio, mas também possibilita e regula a atuação das 

instituições envolvidas. Para uma ilustração da legislação pertinente brasileira, desenvolvemos 

a tabela 1 a seguir, com uma seleção jurídica dos marcos que têm relação com a imigração no 

Brasil, também ressaltando as políticas que impactam na solicitação de refúgio no Brasil.  

 

 

 

Data Marco jurídico Legalidade Importância

1934 Constituição Brasileira Brasil

Primeira vez que a língua recebe tratamento

constitucional no Brasil. Ensino no "idioma

pátrio" em escolas particulares, "salvo o de

línguas estrangeiras" (Constituição Federal,

1934, Art. 150°)

1951

Convenção das Nações 

Unidas sobre o Estatuto dos 

Refugiados 

Internacional

Convenção regulatória do status legal dos

refugiados que define e delimita os direitos

básicos que cada Estado deve garantir. Uma

das principais definições é a não expulsão e não

devolução quando há risco de vida e liberdade.

Entrou em vigor em 1954, sendo considerada a

Carta Magna do instituto ao estabelecer, em

caráter universal, o conceito de refugiado bem

como seus direitos e deveres.  

1960 Decreto 50.215 Brasil
Brasil é o primeiro país do Cone Sul a ratificar

a Convenção de 1951.

1967 Protocolo de 1967 Internacional
Amplia o conceito de refugiado. É resultado da

assembleia Geral das Nações Unidas em 1966.

1972 Decreto 70.946 Brasil
Promulga o Protocolo sobre o Estatuto dos

Refugiados.

1980
Lei 6.815

Estatuto do Estrangeiro
Brasil

Visava definir a situação política do migrante no

país, com vistas, exclusivamente, aos interesses

nacionais. Menciona que documentos oficiais

deverão estar em língua portuguesa.
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Data Marco jurídico Legalidade Importância

1981
Lei n.º 6.964/81 e Decreto n.º 

86.715
Brasil

Resposta à repercussão negativa do Estatuto

do Estrangeiro. Concedia anistia a imigrantes

em situação não documentada e possibilitava a

sua atividade remunerada e a livre locomoção

em território nacional.

1988 Constituição Federal Brasil

O Artigo 13 define a língua portuguesa como

idioma oficial da República Federativa do Brasil

e como língua do ensino fundamental. Assegura

o direito a comunidades indígenas de utilizarem

suas "línguas maternas e processos próprios de

aprendizagem" (Constituição Federal, 1988, art

13°) 

1997
Lei 9.474

Lei de Refúgio brasileira
Brasil

Garante o acolhimento de qualquer estrangeiro

que solicite refúgio, desde o momento que

chegar ao Brasil, reafirmando as definições

estabelecidas na Convenção de 1951. Garante

aos refugiados os mesmos direitos de qualquer

estrangeiro. Brasil passou a ser o primeiro país

do Cone Sul a sancionar uma lei nacional de

refúgio. Não faz menção a idiomas, mas a

serviço de intérprete.

Art. 19. Além das declarações, prestadas se

necessário com ajuda de intérprete, deverá o

estrangeiro preencher a solicitação de

reconhecimento como refugiado, a qual deverá

conter identificação completa, qualificação

profissional, grau de escolaridade do solicitante

e membros do seu grupo familiar, bem como

relato das circunstâncias e fatos que

fundamentem o pedido de refúgio, indicando os

elementos de prova pertinentes.

2013
Cartilha para solicitantes de 

refugio no Brasil
Brasil

Publicada em cinco idiomas: português, inglês,

espanhol, francês e árabe. Menciona o direito a

entrevista com o CONARE em um idioma que

o solicitante compreenda e que, se necessário

para tanto, garante o direito a um intérprete.
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Data Marco jurídico Legalidade Importância

2014 Decreto n° 44924 Estadual - RJ

O governo do estado do Rio de Janeiro aprova

o Plano Estadual de Atenção aos Refugiados -

PEAR/RJ, elaborado pelo Comitê Estadual

Intersetorial de Políticas de Atenção aos

Refugiados do Estado do Rio de Janeiro,

abrangendo os items de documentação,

educação, emprego e renda, moradia, saúde e

ambiente sociocultural e conscientização para a

temática. No item educação, destacamos a

preocupação com a revalidação de diplomas, a

conscientização para a temática do refúgio

dentro da escola e na formação de educadores

e a busca por garantir o acesso à educação por

refugiados. 

2015 Chamamento público Brasil

O Ministério da Justiça/CONARE publica o

chamamento público para Colaborador de

Pesquisa Voluntário. Tem como requisito o

conhecimento avançado em inglês, francês e/ou

espanhol, que devem ser comprovados

mediante certificado de proficiência ou origem

nativa de país falante da língua. Período de um

ano, prorrogável por igual período.

2017
Lei nº 13.445 

Nova Lei de Migração
Brasil

O migrante tem garantia, em condição de

igualdade com os nacionais, a inviolabilidade do

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à

segurança e à propriedade. Institui o visto

temporário para acolhida humanitária, a ser

concedido ao apátrida ou ao nacional de país

que, entre outras possibilidades, se encontre em

situação m situação de grave ou iminente

instabilidade institucional, de calamidade de

grande proporção ou de desastre ambiental.

Não menciona serviços de interpretação, mas

faz menção a idioma de fronteira.

Capítulo X - Art. 112. As autoridades

brasileiras serão tolerantes quanto ao uso do

idioma do residente fronteiriço e do imigrante

quando eles se dirigirem a órgãos ou

repartições públicas para reclamar ou

reivindicar os direitos decorrentes desta Lei.
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Tabela 1 - Marcos jurídicos relacionados ao refúgio no Brasil e no Rio de Janeiro. 

 

A legislação que embasa o trâmite de solicitação de refúgio passou a ser desenhada a 

partir da Convenção das Nações Unidas de 1951, ratificada pelo Brasil em 1960. A Convenção 

definiu os motivos para que um migrante seja oficialmente considerado um refugiado. O 

documento, no entanto, abrangia apenas os eventos ocorridos antes de 1° de janeiro de 1951, 

englobando a migração na Europa pós-Segunda Guerra Mundial. Porém, com os demais fluxos 

migratórios, fez-se necessário um novo Protocolo, que não restringia datas ou limite geográfico 

específicos na definição de refúgio. 

O Portal Consular26  do Ministério das Relações Exteriores ratifica a lei brasileira e 

reconhece como refugiado: 

 

[...] todo indivíduo que sai do seu país de origem devido a fundados temores de 

perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões 

                                                 
26 Ministério das Relações Exteriores. Disponível em http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/refugio-no-

brasil. Acesso em abril de 2019. 

Data Marco jurídico Legalidade Importância

2017
Chamamento público 

n°2/2017
Brasil

O Ministério da Justiça e Segurança Pública e

CONARE publicam edital de chamamento

público para Colaborador de Pesquisa

Voluntário, solicitando conhecimento avaçado

em francês.

2018
Chamamento público 

n°2/2018
Brasil

O Ministério da Justiça e Segurança Pública e

CONARE publicam edital de chamamento

público para 35 vagas de Colaborador de

Pesquisa Voluntário, distribuídas da seguinte

forma: cidade de Brasília: trinta (30) vagas,

sendo quinze (15) para pessoas fluentes em

francês, dez (10) para pessoas fluentes em

inglês, e cinco (5) para pessoas fluentes em

espanhol. cidade de São Paulo: cinco (5) vagas, 

sendo preferencialmente para pessoas fluentes

em francês ou árabe.

2018 Lei nº 8020 Estadual - RJ

Isenta os refugiados de pagamento de taxas de

revalidação de diplomas de graduação,

mestrado e doutorado no Estado do Rio de

Janeiro.

http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/refugio-no-brasil
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/refugio-no-brasil
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políticas imputadas, ou devido a uma situação de grave e generalizada violação de 

direitos humanos no seu país de origem. 

Considera-se que uma pessoa é perseguida quando seus direitos humanos tenham 

sido gravemente violados ou estão em risco de sê-lo. Isso pode acontecer, por 

exemplo, quando a vida, liberdade ou integridade física da pessoa corria sério risco 

no seu país. (MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIOES27) 

 

O status de refugiado assegura proteção e é considerado um direito internacional. Visto 

que o Brasil é signatário da Convenção de 1951, é garantida a não expulsão e não devolução 

dos solicitantes quando sua vida e liberdade estejam em perigo28. Uma vez solicitado o pedido 

de proteção a uma autoridade migratória, o migrante não poderá ser deportado. Esse princípio 

é mais conhecido pela expressão que o originou, non-refoulement, em francês.  

Assim que a solicitação é registrada junto à Polícia Federal, é emitido um protocolo 

(Decreto n° 9.277/2018) e o solicitante recebe gratuitamente o Documento Provisório de 

Registro Nacional Migratório (RNM). O CONARE avalia as cláusulas de inclusão e de 

exclusão: as primeiras se referem aos requisitos para que seja concedido o status de refugiado, 

isto é, que seja admitido como verdadeiro o fundado temor previsto na Convenção; as cláusulas 

de exclusão são as que listam os requisitos que impedem a concessão do status, por exemplo, 

ter praticado crime de guerra, crime contra a paz, crime contra a humanidade, crime hediondo, 

atos de terrorismo ou tráfico de drogas (Estatuto do Refugiado, Lei 9.474/1997). Após os 

trâmites previstos por lei, caso seja reconhecida a existência de fundado temor em retornar ao 

seu país por ameaças a partir dos motivos descritos na Convenção de 51 e assim reconhecida a 

condição de refugiado, acontece a aprovação do pedido de refúgio, concedida pelo CONARE. 

Conhecida como Estatuto do Estrangeiro, a Lei n°6.815/80 foi promulgada em 1980, 

em meio à ditadura militar, pelo presidente General João Batista Figueiredo. Ela definia a 

situação jurídica dos migrantes no país, que então eram referidos pelo termo “estrangeiro”. Em 

seu texto, aqueles que não eram nacionais encontravam principalmente suas restrições e deveres, 

em consonância com o período que priorizava o interesse e a segurança nacional. 

 

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. (BRASIL, Lei n°6.815, Artigo 

2°, 1980) 

 

                                                 
27 Site do Ministério das Relações Exteriores. Disponível em http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/refugio-

no-brasil. Acesso em 10 de julho de 2019. 
28 Dados extraídos de ACNUR - http://www.acnur.org/portugues/noticias/noticia/refugiado-ou-migrante-o-acnur-

incentiva-a-usar-o-termo-correto/. Acesso em março de 2018.  

http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/refugio-no-brasil
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/refugio-no-brasil
http://www.acnur.org/portugues/noticias/noticia/refugiado-ou-migrante-o-acnur-incentiva-a-usar-o-termo-correto/
http://www.acnur.org/portugues/noticias/noticia/refugiado-ou-migrante-o-acnur-incentiva-a-usar-o-termo-correto/
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Com a promulgação da Constituição Federal em 1988, o Brasil defendia uma visão mais 

fundamentada na cidadania e na dignidade humana. Ainda que o tema das migrações não 

apareça especificamente no texto, o exercício e a garantia de direitos fundamentais para 

brasileiros e estrangeiros estavam equiparados. Na introdução do estatuto, lê-se: 

 

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 [...] (BRASIL, Artigo 5, 1988) 

 

Destacamos uma importante distinção na legislação: a maneira como se refere à 

educação. Outrora, no artigo 48 da lei 6.815, o migrante poderia ser matriculado em instituição 

de ensino caso estivesse “devidamente registrado” no país e, ao término do contrato de trabalho 

deste estrangeiro, acarretaria a “suspensão ou cancelamento da matrícula e a conclusão do curso” 

(Lei 6815, Artigo 48, 1980). Pelo contrário, a Constituição vigente dispõe a educação como um 

direito universal: 

 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

(BRASIL, Artigo 205, 1988) 

 

Na sequência, o artigo 206 garante a educação com base na “igualdade de condições 

para o acesso e permanência na escola [...]”. O direito à educação é uma das buscas entre os 

migrantes, para si mesmos e/ou para seus filhos. 

O Estatuto do Estrangeiro esteve em vigor até 2017. Nesse período, a América Latina 

passou a avançar na discussão de políticas migratórias, com leis que respeitavam os direitos 

humanos fundamentais, a exemplo das leis n° 25.971/2004, na Argentina, e nº 18.250/2008, no 

Uruguai. Ambas preveem a migração como um direito essencial e inalienável, bem como acesso 

à educação e outros direitos básicos. 

O Brasil passou por muitos debates antes da aprovação da atual Lei n° 13.445, com 

diferentes propostas submetidas e analisadas até que, em 2017, foi promulgada e ficou 

conhecida como a nova lei da imigração. Ao longo da tramitação do projeto de lei, foram 

realizadas audiências públicas e ouvidos diferentes atores desse contexto, dentre os quais se 

destaca a forte presença da Sociedade Civil, que vislumbrava e defendia a melhora que um novo 

projeto poderia oferecer em relação à lei de 1980. A aprovação e as definições dispostas na 

nova lei demonstram e reforçam a importância do trabalho integrado entre entes do Estado e da 
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Sociedade Civil, uma vez que representantes desta última atuaram ativamente com propostas e 

pressão para a aprovação da lei. 

Alguns pontos merecem destaque na nova lei: as mudanças já se iniciam no termo 

utilizado para se referir aos migrantes. Como vimos, sob uma política de segurança nacional, o 

Estatuto do Estrangeiro mantinha as expressões “estrangeiro” e “não nacionais”, enquanto que 

a nova lei faz uso do vocábulo “migrante”. 

Também se destacam outros valores que passam a ser expressamente garantidos aos 

migrantes, em harmonia com a proposta da Constituição Federal de 1988: 

 

A política migratória brasileira rege-se pelos seguintes princípios e diretrizes: 

I - universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos; 

II - repúdio e prevenção à xenofobia, ao racismo e a quaisquer formas de 

discriminação; 

[...] 

X - inclusão social, laboral e produtiva do migrante por meio de políticas 

públicas; 

XI - acesso igualitário e livre do migrante a serviços, programas e benefícios 

sociais, bens públicos, educação, assistência jurídica integral pública, 

trabalho, moradia, serviço bancário e seguridade social; [...]. (BRASIL, Lei 

13.445, Artigo 3, 2017) 

 

 A lei, assim, reafirma o direito à educação. A nova lei ainda, ao contrário do Estatuto do 

Refugiado, menciona a não discriminação ao migrante pelo uso do seu idioma: 

 

As autoridades brasileiras serão tolerantes quanto ao uso do idioma do 

residente fronteiriço e do imigrante quando eles se dirigirem a órgãos ou 

repartições públicas para reclamar ou reivindicar os direitos decorrentes desta 

Lei. (BRASIL, Lei 13.225, Artigo 112, 2017) 

 

 É a primeira lei a fazer menção às línguas dos migrantes, iniciativa que merece atenção 

devido à diversidade linguística que tradicionalmente acompanha os movimentos migratórios. 

Na próxima seção, apresentamos um panorama do perfil dos migrantes que vêm ao Brasil 

solicitar refúgio. 

 

 

4.2 Perfil dos de solicitantes de refúgio  

 

Entender o perfil social e linguístico dos migrantes no Brasil é importante para 

conhecer sua condição migratória e ponderar sobre suas condições de acesso a direitos 

fundamentais, garantidos pela legislação vigente (Lei 9.474), conforme apontado na seção 
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anterior.  Até o final de 2018, o Brasil já havia reconhecido mais de 11 mil refugiados, de acordo 

com os dados disponibilizados na página virtual da Polícia Federal. A esses números, contrasta-

se o número de solicitantes de refúgio, foco de nosso trabalho.  Em 2017, as solicitações 

pendentes ultrapassavam 86.000 (MJSP, 2018), em 2018 esse número havia intensificado para 

161.057 (MJSP, 2019). 

Em julho de 2019, foi publicada a quarta edição do Refúgio em Números, apontando que, 

em meio à população reconhecida como refugiada no Brasil, migrantes de origem síria 

constituem o maior grupo, num total de 40%; seguidos por refugiados da República 

Democrática do Congo, com 14%; da Colômbia, com 4%; e da Palestina, com 4% dos pedidos 

reconhecidos. 

A Síria vive um conflito armado desde 2011, ano em que foram reconhecidos, no Brasil, 

apenas 6 refugiados, número que passou a aumentar expressivamente nos anos consecutivos. 

Apenas três anos depois, esse número havia saltado para 1.183. A Resolução Normativa (n°17) 

emitida pelo CONARE em 2013, prorrogada em 2015 (n°20) e em 2017 (Nº 25), reconhece a 

crise humanitária instalada na Síria e facilita a emissão de vistos.  

Refugiados ou solicitantes de refúgio, o desejo por proteção e por melhores 

oportunidades é a mesma. Ainda que o número total de refugiados reconhecidos no Brasil seja 

considerado baixo, destacamos abaixo os dados sobre os solicitantes de refúgio, uma figura que 

vem aumentando gradativamente. O Ministério da Justiça e Segurança Pública, em ação com o 

CONARE, vem emitindo, anualmente, desde 2016, um relatório chamado Refúgio em Números, 

no qual apresenta os dados de solicitação de refúgio no Brasil. A tabela abaixo foi desenvolvida 

a partir da coleta de dados dos quatro relatórios publicados: 

 

 

Tabela 2 - Números de solicitações e deferimentos. Fonte: Relatório Refúgio em Números de 2016 a 2019 

 

Ano de 

referência
2015 2016 2017 2018

Solicitações em 

trâmite
28.670 10.308 86.007 161.057

Deferimentos 

(acumulado)
8.493 9.552 10.145 11.231

Solicitações em trâmite x deferimentos
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É importante observar que os números não são meramente cumulativos, pois dentre as 

solicitações em trâmites, por vezes pode acontecer de um solicitante de refúgio desistir do pleito 

(muitas vezes a fim de tentar a residência), ou mesmo o CONARE arquivar e encerrar um 

processo caso não seja possível contatar o solicitante ou se o mesmo não comparecer na 

entrevista marcada com a instituição. Não obstante, a contrastante diferença entre as 

solicitações e concessões de status de refúgio reflete o tempo e a debilidade do processo de 

análise, um trâmite que pode levar mais de dois anos29. 

Cabe ressaltar que até o ano de 2016, o volume de solicitações de haitianos ocupava o 

primeiro lugar como país de origem de solicitantes de refúgio, em um total acumulado de 

48.371 de pedidos pendentes de análise (MJSP, 2016). No entanto, foi observado que migrantes 

do Haiti não se enquadrariam mais na categoria de refugiados, pois passou-se a lhes conceder 

o “visto humanitário”, aplicado a vítimas de crises econômicas e ambientais. Embora tenham 

diminuído, ainda é registrado um alto número de haitianos que tentam solicitar o status de 

refugiado, conforme é possível observar na próxima tabela. 

De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, os principais solicitantes 

de refúgio na América do Sul são os venezuelanos. Os dados gerais se refletem na situação 

específica do Brasil, destacando a permanência de solicitantes venezuelanos como maior grupo 

de solicitantes de refúgio:  

                                                 
29 FRANCO, Marina. Brasil tem 86 mil estrangeiros aguardando resposta sobre refúgio e 14 funcionários para avaliar pedidos, 

G1, 3 mar. 2018. Disponível em: <https://g1.globo.com/mundo/noticia/brasiltem-86-mil-estrangeiros-aguardando-resposta-

sobre-refugio-e-14-funcionarios-para-avaliar-pedidos.ghtml> 
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Tabela 3 - Solicitantes de refúgio no Brasil em 2018. Fonte: MJSP, 2019 

 

No mapa a seguir, é possível observar percentualmente as solicitações por país de 

origem no Brasil: 

 

 

Podemos perceber que os sírios, o grupo que conta com maior número de refugiados 

reconhecidos no Brasil (um total de 476 deferimentos em 2018, de acordo com os dados do 

MJSP), representam apenas 1% da origem das solicitações atualmente recebidas. Venezuelanos, 

Origem Solicitantes de refúgio

1 Venezuela 61.681

2 Haiti 7.030

3 Cuba 2.749

4 China 1.450

5 Bangladesh 947

Principais solicitantes de refúgio no Brasil – 2018

  
Figura 2 - Países de origem de solicitantes de refúgio Brasil em 2018. Fonte: 

MJSP2019 
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em contrapartida, correspondem a 77% das solicitações e tiveram apenas cinco processos 

deferidos em 2018, ano em que 61.681 migrantes protocolaram seus pedidos junto à Polícia 

Federal, de acordo com o relatório Refúgio em Números de 2019.  

Segundo o relatório disponibilizado pela Casa Civil, entre 2017 e 2019, 249.544 

venezuelanos entraram por Pacaraima/RR, local onde a repercussão da crise humanitária na 

Venezuela ficou mais expressiva no Brasil. Uma possibilidade oferecida é a de solicitar 

residência, de acordo com a portaria interministerial n° 9, de 14 de março de 2018, que 

regulamenta casos em que o migrante está em território brasileiro, mas tem nacionalidade de 

um país fronteiriço. Essa é uma opção recorrente, uma vez que uma solicitação de refúgio pode 

demorar anos e tem sido de difícil obtenção para o grupo dessa nacionalidade. Durante o 

período de espera após a solicitação de refúgio, a legislação brasileira garante acesso aos 

direitos básicos, no entanto coloca o solicitante em uma posição vulnerável em alguns contextos 

sociais: todos os seus documentos nacionais têm validade de um ano, o que significa, diversas 

vezes, impedimentos em uma contratação formal; além da dificuldade para realizar viagens, 

pois impõe a necessidade de solicitar autorização para viagens internacionais, dificultando 

visitas a familiares. 

Ao olharmos especificamente para a situação do Rio de Janeiro, tomamos por base os 

dados disponibilizados pela instituição Cáritas RJ (CARJ), por sua atuação no primeiro 

acolhimento de imigrantes na região do Rio de Janeiro. Desenvolvemos a tabela abaixo, onde, 

nas primeiras colunas, constam os países e os números de refugiados e de solicitantes (dados 

disponibilizados pela instituição) e acrescentamos, nas duas colunas à direita, o quadro 

linguístico de cada país (dados retirados do site da Ethnologue), a fim de demonstrar a 

diversidade linguística que se apresenta na região do Rio de Janeiro.  
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Tabela 4 - Solicitantes de refúgio no Rio de Janeiro. Fonte: CARJ e Ethnologue 

 

Ethnologue é um catálogo de idiomas vivos, um projeto que teve início em 1951 e 

atualmente está em sua 21° edição. As línguas faladas em um país são classificadas conforme 

o exposto na tabela acima: em língua principal e línguas institucionais (juntamente com outras 

divisões). A língua principal é a que ocupa posição de oficial. Línguas institucionais são aquelas 

que têm uso além do familiar e de uma comunidade e, portanto, são reconhecidas por 

instituições.  

Apontamos a diversidade de origens de solicitantes de refúgio na região do Rio de 

Janeiro: a instituição registrou o atendimento de migrantes de 54 países diferentes, na tabela 

acima estão listados apenas 14; os demais estão agrupados sob a definição de “outros”. Dos 14 

países listados, a partir dos seus quadros linguísticos e considerando apenas a principal língua 

de cada país, depreende-se a seguinte situação: 
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Figura 3- Principais línguas de atendimento CARJ  

 

O quadro acima embasa a compreensão acerca das decisões da instituição sobre em 

quais idiomas são publicados materiais e disponibilizadas ações de acolhimento e integração 

local. As escolhas visam a coerência com os principais idiomas com que a CARJ lida 

diariamente, porém, conforme exposto no quadro linguístico (Tabela 5 - Solicitantes de refúgio 

no Rio de Janeiro), é importante ressaltar que muitos países apresentam mais do que uma língua 

institucional e que migrantes, de acordo com sua origem geográfica ou seu grau de instrução, 

podem ser mais proficientes em alguma língua que não a reconhecida como a principal. A título 

de exemplo, aludimos ao Senegal, um país multilíngue (38 línguas, de acordo com o site 

Ethnologue) e que tem o francês como língua principal. No entanto, entre os solicitantes de 

refúgio senegalenses recebidos no Brasil, o wolof é a língua mais recorrente. Ndiaye (2010), ao 

discorrer sobre as línguas maternas senegalenses, ressalta que, ainda que não possua o mesmo 

status que a língua oficial, o wolof é a língua materna com maior representatividade no país, 

enquanto que o francês, com estatuto de língua oficial, funciona como uma língua de 

intercomunicação entre os falantes de diferentes línguas maternas, como pulaar, sérère, diola, 

mandingue, soninké, bambara, mancagne, balante, manjack, crioulo guineense, entre outras. 

 

4.3 Instituições atuantes 

 

Nesta seção serão apresentadas as principais instituições do Estado, da Sociedade Civil 

e parcerias que atuam no contexto migratório, focando apenas em suas atribuições nesse âmbito. 
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Apontamos sua atuação sob governança do Estado ou sob liderança da Sociedade civil, divisão 

em consonância com a separação definida por Calvet (2007), quando distingue as políticas 

linguísticas em in vitro e in vivo, porém destacamos também o ponto de encontro entre as 

mesmas, na forma de apoios ou de colegiados que incluem membros de ambas. 

Contrasta-se aqui a atuação do Estado e da Sociedade Civil quanto a ações glotopolíticas 

no acolhimento de solicitantes de refúgio. Segundo Bobbio et al. (1998), na contraposição das 

duas esferas, depreende-se a definição da segunda como sendo “a esfera das relações entre 

indivíduos, entre grupos, entre classes sociais, que se desenvolvem à margem das relações de 

poder que caracterizam as instituições estatais” (p. 210). Em vista disso, identificamos as 

instituições que se edificam voluntariamente em prol dos solicitantes de refúgio, na busca de 

evidenciar seu papel na coatuação na recepção, na integração e na entrevista entre o solicitante 

de refúgio e a instituição governamental, na tentativa de fazer-se cumprir os devidos direitos 

previstos, conteúdo a ser apresentado na próxima seção. 

Faz-se importante reconhecer a necessidade de diálogo entre o governo e as instituições 

atuantes, uma vez que elas lidam diretamente com os migrantes e podem ter força na 

argumentação por soluções visando o acolhimento e a proteção dos que as procuram. Acerca 

dessa reflexão, Garcia (2019b), discorre sobre a relevância da atuação de instituições da 

Sociedade Civil: 

 

Entidades que trabalham diretamente com o público migrante, como Instituto 

Migrações e Direitos Humanos (IMDH), lidam diariamente com fronteiras 

linguísticas e conseguem, assim, identificar as demandas e as principais 

dificuldades que as pessoas que buscam a instituição enfrentam. (GARCIA, 

2019b, p. 68) 

 

A rotina das instituições se repete e se reinventa a cada dia. Por um lado, são pautadas 

pelo andamento de um processo que segue o fluxo definido juridicamente (Tabela 1- Marcos 

jurídicos relacionados à seleção de refúgio no Brasil e no Rio de Janeiro); por outro, 

trabalhadores formais e voluntários precisam lidar com as especificidades de cada migrante.  

Dentre as instituições selecionadas na presente pesquisa, há nacionais e regionais, a fim 

de expor o cenário nacional e manter o contexto do Rio de Janeiro. Para cada instituição, 

identificamos os idiomas de suas respectivas páginas na internet. 

Abaixo, uma listagem das instituições cujas páginas foram analisadas, juntamente com 

os idiomas nos quais estão disponibilizadas as informações: 
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Tabela 5 - Idiomas, esferas e níveis de atuação das plataformas disponíveis online 

 

Da análise da relação entre as instituições do Estado e da Sociedade Civil, percebeu-se 

que o primeiro delibera com aparato normativo internacionalmente reconhecido e chancelado, 

no entanto, em uma análise mais minuciosa, depreende-se que faltam recursos às instituições 

estatais para que a legislação fosse cumprida a rigor. Isso posto, instituições civis têm se 

Pt Ing Esp Fra Ára Outras

Ministério das Relações Exteriores

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/

Ministério Justiça e da Segurança Pública

https://www.novo.justica.gov.br/

Polícia Federal

http://www.pf.gov.br/servicos-pf/imigracao/refugio

ACNUR Brasil

https://www.acnur.org/portugues/

Cáritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro

http://www.caritas-rj.org.br/

Cátedra Sérgio Vieira de Mello

https://www.acnur.org/portugues/catedra-sergio-

vieira-de-mello/

Instituto Migrações e Direitos Humanos

https://www.migrante.org.br/

Rede Solidária para Migrantes e 

Refugiados

https://www.migrante.org.br/rede-solidaria/rede-

solidaria-principios/

Defesoria Pública do Rio de Janeiro

http://www.defensoria.rj.def.br/

Portal do governo do estado do Rio de 

Janeiro

http://www.rj.gov.br/web/guest/principal

N N

Legenda:

Esferas de governança: GOV – Governamental; OI – Intragovernamental; SC – Sociedade Civil

Idiomas: Pt – português, Ing – inglês, Esp – espanhol, Fra – francês, Ára – árabe.

Pesquisa: S – sim; N – não; S* – A partir de ferramenta automática.

GOV Estadual S N N N

N N

GOV Estadual S N N N N N

SC Nacional S N N N

S S

SC Nacional S N N N N N

SC + GOV Nacional S S S S

S S

SC Municipal S N N N N N

OI Nacional S S S S

N

GOV Nacional S N N N N N

N N N

GOV Nacional S S* S* N N

Instituição atuante e plataforma virtual Esfera Atuação

Disponível em:

GOV Nacional S S S
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destacado por sua atuação profícua junto aos imigrantes.  

Segue, abaixo, a listagem das instituições atuantes mapeadas, com suas respectivas 

responsabilidades e estatutos. 

 

a) Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

Órgão de administração pública de âmbito federal, ao MRE é atribuído o relacionamento 

do Brasil com outros países. Participa, juntamente com o Ministério da Justiça e Segurança 

Pública e outros órgãos federais, da formulação e implementação de políticas relacionadas a 

temáticas como nacionalidade, naturalização e migração, refúgio e enfrentamento ao tráfico de 

pessoas. 

 

b) Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

Órgão federal que desempenha papel chave na definição e efetivação de políticas 

migratórias, sob o qual atua, por exemplo, o CONARE. No âmbito do MJSP, destacamos a 

atuação da Secretaria Nacional de Justiça, cujas atribuições incluem: 

 

V - coordenar, em parceria com os demais órgãos da administração pública, a 

formulação e a implementação das seguintes políticas: 

a) política nacional de migrações, especialmente quanto à nacionalidade, à 

naturalização, ao regime jurídico e à migração; 

b) política nacional sobre refugiados; 

c) política nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas; 

d) políticas públicas de classificação indicativa; e 

e) políticas públicas de modernização, aperfeiçoamento e democratização do 

acesso à justiça e à cidadania (BRASIL, 2019, Decreto nº  9.662) 
 

O ministério conta também com o Departamento de Migrações (DEMIG), que atua no 

processo decisório quanto à solicitação de refúgio. A página do MJSP na internet está disponível 

oficialmente apenas em português, para ter acesso às informações disponíveis em outros 

idiomas é necessário ativar ferramenta de tradução automática. 

 

c) Polícia Federal (PF) 

Frequentemente, o primeiro contato do migrante com um órgão do estado é com a 

Polícia Federal, por sua atuação em fronteiras do país e nas entradas por vias marítimas ou 

aeroportuárias. A instituição integra o Ministério da Justiça e Segurança Pública. 

Dentre suas responsabilidades no processo migratório, consta a primeira recepção, 

registro e controle dos documentos dos migrantes, após preenchimento de formulário, físico ou 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9662.htm
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virtual, de solicitação de refúgio. O órgão encaminha toda a documentação para o CONARE. 

Após registrada a solicitação, a PF é responsável pela identificação civil do migrante, e 

produz a Carteira de Registro Nacional Migratório, sendo responsável por qualquer alteração e 

atualização neste registro. Também é de sua responsabilidade realizar o procedimento de 

registro de autorização de residência quando o refúgio é concedido. 

 

d) Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE) 

Criado a partir da homologação da lei 9.474 de 1997, o Comitê Nacional para os 

Refugiados é um órgão de deliberação coletiva, vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança 

Pública. De acordo com o seu regimento interno, suas atribuições são: 

 

I – analisar o pedido e decidir sobre o reconhecimento da condição de 

refugiado; 

II – deliberar quanto à cessação, ex ofício ou mediante requerimento das 

autoridades competentes, da condição de refugiado; 

III – declarar a perda da condição de refugiado; 

IV – orientar e coordenar as ações necessárias à eficácia da proteção, 

assistência, integração local e apoio jurídico aos refugiados, com a 

participação dos Ministérios e instituições que compõem o CONARE; 

V – aprovar instruções normativas que possibilitem a execução da Lei nº 

9.474/97. (BRASIL, 1998. Art. 2°) 
 

 

Na composição do colegiado, é necessário constar: (i) representantes dos ministérios da 

Justiça e Segurança Pública, das Relações Exteriores, do Trabalho, da Saúde, da Educação e do 

Desporto; (ii) um representante do Departamento da Polícia Federal; (iii) um representante de 

uma organização não governamental que se dedique ao trabalho com assistência e proteção de 

refugiados, e (iv) um representante do ACNUR, com direito à voz, mas sem direito a voto nas 

deliberações. 

Por sua composição, o CONARE é um órgão vinculado ao governo, porém é um 

exemplo de trabalho orquestrado com a Sociedade Civil. Não possui plataforma virtual própria, 

está vinculado à página do MJSP. 

 

e) Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) Brasil 

O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados foi criado em 1950, com o 

objetivo de ajudar os milhões de europeus deslocados após a Segunda Guerra mundial. É uma 

agência da Organização das Nações Unidas que, no Brasil, atua em cooperação com o 

CONARE e apoia instituições da Sociedade Civil. 
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O ACNUR se compromete com a proteção dos refugiados e com a promoção de ações 

duradouras para a solução de seus problemas, envolvidos com a causa dos direitos humanos 

básicos de pessoas e trabalhando na promulgação e revisão da legislação de refúgio. A agência, 

com sede em Brasília, empenha-se em fortalecer as instituições relevantes, atuando na 

capacitação de funcionários e estabelecendo redes de contato e apoio entre órgãos que atuam 

em favor dos direitos humanos. 

Sua plataforma online global (https://www.acnur.org/) oferece tradução para diversos 

idiomas: 

 

Figura 4 - Menu de seleção de idiomas de plataforma digital. Fonte: ACNUR 

 

Com sede em Genebra, Suíça, e escritórios em São Paulo (SP), Manaus (AM) e Boa 

Vista (RR), a instituição não possui escritório no Rio de Janeiro, onde contribui com outras 

ONGs e dialoga com o Comitê Estadual Intersetorial de Políticas de Atenção aos Refugiados 

Migrantes (CEIPARM/RJ), uma corporação instaurada em 2009 pelo Governo do Estado do 

Rio de Janeiro, composta por órgãos governamentais de nível federal e estadual, organizações 

da Sociedade Civil e ONU.  

 

f) Cáritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro (CARJ) 

A Cáritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro é uma instituição local, atuante na causa do 

refúgio com o  Programa de Atendimento a Refugiados e Solicitantes de Refúgio/PARES , cuja 

https://www.acnur.org/
http://www.caritas-rj.org.br/
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proposta é promover o acolhimento, assegurar os direitos e auxiliar na melhoria das condições 

em que se encontram pessoas em situação ou solicitação de refúgio. Seu trabalho é dividido em 

três frentes: acolhimento, proteção legal e integração local. 

A Cáritas Brasileira foi criada em 1956 e é um organismo da Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil (CNBB); a CARJ faz parte da confederação de 162 organizações da igreja 

católica que atuam no mundo todo em favor das populações vulneráveis. Seu site está 

disponível apenas em português. 

 

g) Cátedra Sérgio Vieira de Mello (CSVM) 

Implementada pelo ACNUR em 2003, com o objetivo de promover, através da rede 

universitária, ações envolvendo educação, pesquisa e extensão acadêmica para refugiados. Atua 

através de cooperação com centros universitários e CONARE. No Brasil, a CSVM estabeleceu 

vínculo e centros de atuação em 22 universidades, onde são desenvolvidas pesquisas e 

oferecidas disciplinas que sensibilizam para a questão do refúgio, além de oferecer, aos 

refugiados, assessoria jurídica, ensino de língua portuguesa, serviços de saúde, entre outros. 

Educação é uma das prioridades da Cátedra: 

 

As universidades brindam serviços para facilitar a educação para pessoas 

refugiadas principalmente na diferenciação dos processos de ingresso e de 

revalidação de diplomas, e nas políticas de assistência à permanência de 

pessoas refugiadas em instituições do ensino superior. (ACNUR, CSVM, 

2019, p. 12) 

 

No Rio de Janeiro, a CSVM está conveniada às seguintes instituições: Universidade 

Federal Fluminense (UFF), Fundação Casa de Rui Barbosa30, Pontifícia Universidade Católica 

do Rio de Janeiro (PUC-RJ) e Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). 

Não possui plataforma virtual própria, está vinculada à página da ACNUR Brasil. 

 

h) Instituto Migrações e Direitos Humanos (IMDH)  

Sediado em Brasília e com atuação nacional, o Instituto Migrações e Direitos Humanos 

é uma associação sem fins lucrativos e vinculada à Congregação das Irmãs Scalabrianas. Em 

outubro de 2019, completou 20 anos de atuação dedicada ao atendimento jurídico e 

                                                 
30 O CEDPIR (Centro de Estudos em Direito e Política de Imigração e Refúgio) da Fundação Casa de Rui Barbosa, 

no Rio de Janeiro, integrou a Cátedra Sergio Vieira de Melo em março de 2017. 
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socioassistencial, à acolhida humanitária, à promoção da inserção social e laboral de migrantes, 

solicitantes de refúgio, refugiados e apátridas. Envia o material que produz, com apoio do 

CONARE e do ACNUR Brasil, às diversas instituições que atuam junto a migrantes em todo 

Brasil.  

 

i) Rede Solidária para Migrantes e Refugiados (RedeMir)  

Formada com o propósito de conectar instituições locais e assim fortalecer suas atuações, 

a RedeMir é formada por aproximadamente 50 instituições da sociedade civil em todo o Brasil 

(Acre, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato 

Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia, 

Roraima, Santa Catarina e São Paulo). A rede é articulada pelo IMDH e os representantes das 

instituições se reúnem regularmente para que possam somar esforços de apoio, parcerias e 

articulações, mas cada instituição atua de forma local e autônoma. 

 

j) Defensoria Pública do Rio de Janeiro 

Órgão estadual que é responsável por prestar assistência jurídica, integral e gratuita, a 

brasileiros e migrantes que comprovem insuficiência de recursos (BRASIL, Lei 1.060/1950, 

artigo 134). Em 2018, reconhecendo a necessidade de fornecer mais orientações a migrantes 

em busca de refúgio no estado do Rio de Janeiro, lançou uma cartilha intitulada Pessoas 

Refugiadas e Solicitantes de Refúgio no Brasil, material apresentado no item c da seção 4.5.2. 

   

k) Portal do Governo do Estado do Rio de Janeiro 

Sob a jurisdição nacional, estados legislam localmente. O Estado do Rio de Janeiro, 

devido ao alto número de solicitantes recebidos, apresenta ações locais com vistas a orientar 

tanto aos refugiados, quanto às instituições que atuam localmente. No contexto de nossa 

pesquisa, destaca-se, em 2014, a divulgação do Plano Estadual de Atenção aos Refugiados do 

Rio, que explicita os direitos dos refugiados e prevê articulações do estado com outras 

instituições, como com universidades federais para facilitar a validação de diplomas. 

 

4.4 Chegada ao Rio de Janeiro e solicitação de refúgio 

 

Na peça Uma Odisseia, quando Mohammed desembarca no Brasil e passa pela 
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imigração na Polícia Federal, rapidamente ele se depara com uma barreira comunicativa e, 

ainda que fale três idiomas, os agentes indicam que procure o apoio da CARJ na tentativa de 

fazer sua solicitação de refúgio. Pereira (2017), em consonância com Grosso (2010), afirma que 

a barreira linguística é um problema comum para quem chega e para quem recebe, causando 

mal-entendidos e preconceitos.  

As barreiras se impõem logo ao chegar no país pela falta de profissionais multilíngues 

nos aeroportos, portos, terminais rodoviários e fronteiras no geral, causando um abismo entre a 

comunicação do interceptor e do receptor (PEREIRA, 2017). O impacto da falta de políticas 

linguísticas é inegável quando se trata de solicitantes de refúgio. Oliveira e Silva (2017) também 

fazem coro com a autora, afirmando que a falta de intérpretes e profissionais qualificados na 

Polícia Federal é um exemplo das barreiras linguísticas que impedem acesso aos serviços 

públicos básicos que são direito do refugiado.  

Uma vez que o Rio de Janeiro não é uma cidade fronteiriça, a entrada de solicitantes de 

refúgio na cidade se dá majoritariamente de ônibus interestaduais ou de avião. Para os que 

chegam de avião, é necessário um visto de entrada no país, ou entra-se como turista, para 

solicitar o refúgio posteriormente. Não portar um visto no momento do embarque impossibilita 

o embarque, uma vez que as companhias aéreas têm responsabilidade pela conferência da 

documentação de todos seus passageiros e permitir que alguém entre no país sem o devido visto 

acarreta em multas para a companhia. Muitos imigrantes entram por via terrestre em outros 

pontos do país e, em seguida, deslocam-se para o Rio de Janeiro, por indicação de amigos ou 

grupos de imigrantes, em busca de melhores oportunidades de emprego.  

No Brasil, de acordo com dados da Polícia Federal31, apenas entre os anos de 2006 e 

2017, 51.068 pessoas não obtiveram permissão para entrar no Brasil. Algumas pessoas entram 

sem a devida permissão, somando-se aos muitos migrantes não documentados, que convivem 

com as incertezas de sua permanência no país. 

No último ano, o governo realizou um programa de interiorização de venezuelanos, uma 

operação realizada pelo Ministério da Cidadania, as Forças Armadas e a ONU, que levou 

venezuelanos de Roraima para outros estados brasileiros, dentre eles o Rio de Janeiro, a 

chamada Operação Acolhida, O objetivo da inciativa é, por um lado, aliviar a sobrecarga de 

demanda por serviços públicos em um estado e, por outro, promover a inclusão socioeconômica 

dos imigrantes, através de melhores oportunidades. De acordo com a página do programa no 

                                                 
31  Dados do Departamento de Polícia Federal solicitados por meio do Sistema Eletrônico do Serviço de 

Informações ao Cidadão (e-SIC), atualmente disponibilizados pelo Curso de Migrações Internacionais, módulo 1. 
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site da Casa Civil 32 , ao chegarem às cidades de interiorização, os imigrantes recebem 

“acolhimento de três a seis meses, alimentação e apoio para reinserção social, em um trabalho 

conjunto entre governo federal, estados e municípios”33. 

Entrando na cidade pelas vias descritas acima, o mais comum é que os imigrantes já 

cheguem com a indicação, recebida através de autoridades, amigos ou familiares, de que devem 

procurar a CARJ para receber auxílio, não só quanto à solicitação de refúgio, mas também para 

receber doações, aulas de português, apoio psicológico, orientações sobre busca de trabalho, 

entre outros.  

Neste capítulo analisaremos como se dá a chegada ao Rio de Janeiro e que ferramentas 

linguísticas dispõe um solicitante de refúgio. 

 

4.4.1 A solicitação de refúgio 

 

Até setembro de 2019, as solicitações de refúgio ainda podiam ser feitas em um 

formulário que deveria ser impresso, que ainda se encontra disponível na página do MJSP. 

Porém, a recomendação atual é que todos os pedidos sejam feitos através de um sistema lançado 

em abril de 2019, o Sistema do Comitê Nacional para Refugiados – SISCONARE, uma 

plataforma virtual que busca substituir os formulários em papel e promover maior celeridade 

ao processo, agilizando os trâmites burocráticos. 

 O preenchimento pode ser feito por conta própria, através de um link disponibilizado 

nos sites da Polícia Federal ou do CONARE (http://sisconare.mj.gov.br/conare-web/login?1). 

Entretanto, muitos migrantes buscam o apoio de agentes sociais ou voluntários que trabalham 

nas agências que atuam junto a migrantes internacionais, por diferentes motivos, como: 

barreiras linguísticas, letramento digital, falta de acesso a computadores.  

O CONARE não tem página virtual própria e é acessado através dos sites dos ministérios 

membros do organismo, como o Ministério da Justiça e Segurança Pública ou através do 

Itamaraty. O site da PF nos remete ao link para solicitação de refúgio, porém a página está toda 

em português, sem opção de alteração de idioma, conforme a impressão de tela abaixo:  

 

                                                 
32 Disponível em http://www.casacivil.gov.br/operacao-acolhida; acesso em 19 de junho de 2019. 

33 QUEIJO, Diego. Interiorização de venezuelanos promovida pelo Ministério da Cidadania completa um ano. 

Disponível em  http://mds.gov.br/area-de-imprensa/noticias/2019/abril/interiorizacao-de-venezuelanos-

promovida-pelo-ministerio-da-cidadania-completa-um-ano; acesso em 19 de junho de 2019. 

http://sisconare.mj.gov.br/conare-web/login?1
http://www.casacivil.gov.br/operacao-acolhida
http://mds.gov.br/area-de-imprensa/noticias/2019/abril/interiorizacao-de-venezuelanos-promovida-pelo-ministerio-da-cidadania-completa-um-ano
http://mds.gov.br/area-de-imprensa/noticias/2019/abril/interiorizacao-de-venezuelanos-promovida-pelo-ministerio-da-cidadania-completa-um-ano
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Figura 5 - Página da Polícia Federal 

 

O site do MJSP também não oferece menu próprio com opções de tradução da página, 

porém há possibilidade de tradução automática do Google, nas opções espanhol e inglês, 

como observamos na figura 6 a seguir: 

 

 

Figura 6 - Página inicial do MJSP 

 

Ao clicar nos links indicados e acessar a plataforma do SISCONARE, na qual é 

solicitado o preenchimento virtual do formulário de solicitação de refúgio, podemos observar 

na imagem abaixo que o site estaria disponível em português, inglês, francês e espanhol, 

conforme indicado pelas bandeiras no canto inferior direito: 
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Figura 7 - Página de acesso ao SISCONARE 

  

 

Porém, conforme as tentativas ao longo de nossa pesquisa, os ícones referentes aos 

outros idiomas não funcionavam, mantendo o português como única opção disponível.  

O não funcionamento pleno do site é anunciado na página que alega ainda estar com os 

menus “em construção”, como podemos ver abaixo, na sequência de figuras 8 e 9: 

 

 

Figura 8 - Página com acesso ao SISCONARE – MJSP 

 

 

Figura 9 - Seção de refúgio no site do MJSP 
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Durante o XX Encontro Nacional de Rede de Migrantes – RedeMir, realizado em 

Brasília nos dias 30/09, 01/10 e 02/10 de 2019, a delegada e Coordenadora-Geral de Polícia de 

Imigração, Lígia Neves de Assis Lucindo, afirmou que as versões traduzidas estão sendo 

providenciadas. Da mesma maneira, afirmou que diversas melhorias seriam implementadas na 

página da PF, a fim de facilitar a solicitação de refúgio e, assim, garantir maior celeridade ao 

processo. 

Após registrar-se no SISCONARE, o solicitante deve preencher o formulário solicitado 

em diferentes etapas, movimento que poderia ser feito sem auxílio de representantes de 

sociedade civil. Todavia, tanto o formulário quanto o manual do solicitante 34  estão 

disponibilizados em português.  

Na página inicial, um e-mail é cadastrado como meio de comunicação entre o CONARE 

e o solicitante de refúgio.  Nesse formulário, além de informações pessoais, o solicitante deve 

descrever o motivo pelo qual veio ao Brasil, por qual itinerário chegou até o país, o que embasa 

sua solicitação de refúgio, se há provas que comprovam seu pleito e o que poderia acontecer 

com ele caso precise retornar ao seu país.  

Os solicitantes devem comparecer à Polícia Federal em uma data marcada a partir das 

opções disponibilizadas pela plataforma ao fim do preenchimento. A PF é responsável pela 

emissão do protocolo de solicitação de refúgio, com o qual os migrantes podem fazer seu CPF, 

emitir carteira de trabalho e ter acesso aos demais direitos previstos por lei (conforme exposto 

no fluxograma, seção 4.1, figura 1 - Fluxograma da Solicitação de Refúgio). 

 

4.5 Integração local  

 

Nesta seção, trataremos das ações que acontecem no ínterim entre a solicitação de 

refúgio no Rio de Janeiro e a entrevista com um representante do CONARE, período que 

costumava variar de um a três anos, mas que tem se postergado com o aumento de solicitações. 

No caso específico de venezuelanos, podemos observar períodos de mais de quatro anos, devido 

ao impasse político-jurídico envolvido na concessão de refúgio. Investigaremos as principais 

ações glotopolíticas em prática a fim de garantir o acolhimento linguístico aos solicitantes, 

considerando aqui, principalmente, a relevância do acesso à educação, o material de apoio 

disponibilizado e a oferta de aula de Português como Língua de Acolhimento (PLAc). 

                                                 
34 Manual do solicitante, disponível em https://www.justica.gov.br/seus-direitos/refugio/anexos/manual-

sisconare-para-a-policia-federal_versao-1.pdf, Acesso em 19 de outubro de 2019. 

https://www.justica.gov.br/seus-direitos/refugio/anexos/manual-sisconare-para-a-policia-federal_versao-1.pdf
https://www.justica.gov.br/seus-direitos/refugio/anexos/manual-sisconare-para-a-policia-federal_versao-1.pdf
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A diversidade da realidade linguística trazida ao Brasil por imigrantes foi, por muito 

tempo, excluída das políticas linguísticas praticadas no Brasil. A Constituição de 1988 prevê o 

português como idioma oficial e estabelece sua obrigatoriedade no ensino regular fundamental, 

a exceção de línguas maternas de comunidades indígenas, sem mencionar línguas de imigração. 

O estudo do IPEA de 2015, previamente mencionado, entrevistou imigrantes, 

solicitantes de refúgio e refugiados a fim de refletir, se aprofundar e entender as dificuldades 

pelas quais passam os imigrantes no Brasil no quesito de acesso à efetivação de seus direitos. 

Dado o aumento no fluxo de imigração para o Brasil, o estudo se propunha a buscar 

compreender melhor a dinâmica e as necessidades da mobilidade humana nesse contexto, com 

vistas a melhorar o acolhimento aos imigrantes. Segundo o relatório, dentre as dificuldades 

enfrentadas, os entrevistados destacaram o idioma em primeiro lugar como obstáculo para o 

acesso a direitos e/ou serviços, seguido dos itens documentação e a falta de informação. O 

panorama linguístico apresentado no estudo aponta que apenas 21% dos imigrantes declararam 

falar o português no momento da solicitação de refúgio, sendo os idiomas mais falados o árabe, 

o inglês, o francês, o espanhol e o lingala (língua proveniente da República Democrática do 

Congo). 

No contexto de imigração de refúgio, entendemos uma situação linguística diferente da 

que se apresenta em casos de imigração econômica. No primeiro cenário, a necessidade de 

comunicação se dá com uma urgência diferente, acompanhada de pressões legais e psicológicas, 

caracterizando uma situação de maior vulnerabilidade. Percebemos a necessidade de olhar para 

a situação linguística desde a chegada: 

 

[...] o movimento de pessoas traz consigo o movimento de línguas. Assim, o 

crescimento exponencial da mobilidade humana teve como resultado 

mudanças no cenário linguístico dos Estados-nação [...]. Frente a esse 

inevitável mosaico linguístico os Estados, [...] precisam responder ao desafio 

de atender à diversidade de línguas trazidas pelos sujeitos que as falam. 

(OLIVEIRA; SILVA, 2017, p. 133) 

 

O mosaico linguístico descrito por Oliveira e Silva (2017) é rico em contato entre 

diversas línguas, que acompanham os falantes em sua odisseia em busca de proteção e de 

melhores oportunidades. 

No Brasil, de acordo com os dados do relatório anual Refúgio em Números, emitido em 

2018, havia 10.145 refugiados reconhecidos ao fim de 2017, de diversas nacionalidades, 

enquanto constavam mais de 80 mil solicitações de refúgio em trâmite. Recebemos migrantes 

de diversas nacionalidades; dentre essas, as que mais obtiveram reconhecimento de situação de 
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refúgio entre 2007 e 2017 estão solicitantes da Síria (2.771), da República Democrática do 

Congo (953) e da Colômbia (316) (CONARE, 2018). 

Destacamos que, na medida em que o fluxo migratório aumenta, também se torna mais 

expressiva a presença feminina: em 2017, segundo dados do CONARE, as mulheres 

representaram 30% dos refugiados reconhecidos no Brasil. No perfil de refugiados 

reassentados35 no Brasil, mulheres representam 46%. Nos números globais, de acordo com o 

relatório Global Trends (ACNUR, 2018) elas representam 52% das pessoas em deslocamento 

forçado. A CARJ tem registrado aproximada paridade de gêneros em seus atendimentos: em 

2017, 62,5% dos atendimentos eram por parte do público masculino, 37,94% feminino e 0,1% 

lésbicas, gays, bissexuais, pessoas trans, queer, intersexo, assexual e as demais possibilidades 

de orientação sexual e/ou de identidade de gênero (LGBTQIA+) autodeclarados; em 2019 esses 

números mudaram para 55,78% feminino, 43,92% masculino e 0,3% LGBTQIA+ 

autodeclarados. 

 

4.5.1 Acesso à educação 
 

Conforme pautado na Constituição Federal (1988) e reafirmado na Nova Lei da 

Migração (2017), os solicitantes de refúgio têm direito a educação pública, sem discriminação. 

A cartilha Pessoas refugiadas e solicitantes de refúgio no Brasil (NUDEDH, DPRJ, 2018) 

ressalta a educação como um direito de todos, seja a básica ou a para jovens, adultos e idosos:  

 

Para se matricular, procure a escola pública mais próxima à sua residência 

através do site de seu Estado e esteja atento às datas de inscrição.  

A educação básica é destinada a crianças e jovens. Entretanto, existe o 

programa de educação para jovens, adultos e idosos (EJA) que gostariam de 

começar a estudar ou que não finalizaram a sua instrução. Para pessoas 

refugiadas ou solicitantes de refúgio que já possuem um certificado ou um 

diploma, o reconhecimento de sua validade deverá ser facilitado devido à 

situação excepcional em que se encontram, conforme prevê o Artigo 44 da Lei 

9474/1997 – Estatuto dos Refugiados. (NUDEDH, DPRJ, p. 6, 2018) 

 

Esse direito é reafirmado nos diversos materiais que tratam do assunto no contexto de 

refúgio. No Brasil, há mais de 73 mil alunos estrangeiros matriculados no país, segundo 

reportagem da Fundação Telefônica, publicada em 201936.  

                                                 
35Reassentamento é a transferência de refugiados para outro Estado que concordou em recebê-los. 
36 Disponível em: http://fundacaotelefonica.org.br/noticias/os-desafios-para-a-inclusao-de-refugiados-nas-

http://fundacaotelefonica.org.br/noticias/os-desafios-para-a-inclusao-de-refugiados-nas-escolas/
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Diante desse cenário, as matrículas de alunos estrangeiros nas escolas 

brasileiras mais do que dobraram nos últimos oito anos, chegando a 73 mil de 

acordo com o último Censo Escolar. A maioria dos estrangeiros (64%) está 

matriculada em escolas públicas e São Paulo é o estado com a maior 

concentração de imigrantes, e o mais preparado para atendê-los. (2019) 

  

No entanto, ainda que seja permitida a matrícula de migrantes nas escolas, a reportagem 

aponta as dificuldades que têm se apresentado a essa população, tais como a integração com os 

colegas, aos conteúdos e à estrutura educacional (SERRÃO, 2016). Podemos, assim, observar 

que é necessário ter sensibilidade para a adaptação cultural e à língua. 

Em relação ao ingresso no ensino superior, a CSVM é umas iniciativas do ACNUR para 

com atuação específica nesse contexto, através da oferta de serviços de assessoria e de tradução 

de diplomas. 

 

[...] cada vez mais a iniciativa busca o fortalecimento de abordagem inclusiva, 

educação para refugiados e pesquisa aplicada a fim de consolidar o 

acolhimento e contínuo desenvolvimento das pessoas refugiadas, solicitantes 

e apátridas na vida universitária e na sociedade de acolhida. (ACNUR, CSVM, 

2019, p. 01) 

 

O acesso ao ensino fundamental, médio ou superior, bem como a retomada de estudos a 

partir do reconhecimento de diplomas dos seus países de origens, é um dos principais objetivos 

na busca por refúgio e uma recorrente dificuldade (IPEA, 2015). 

A ACNUR Brasil destaca a importância da educação para meninas refugiadas, 

ressaltando os seus benefícios específicos. Ao reconhecer a maior vulnerabilidade de meninas 

em relação à violência sexual e de gênero, o artigo Por que educar meninas refugiadas?, na 

plataforma digital da instituição37 , coloca a educação e o empoderamento como formas de 

resistência que criam possibilidades de aumento salarial e de diminuição de exploração. A 

agência indica que a educação desempenha importante papel na redução da vulnerabilidade das 

meninas quanto à exploração, à violência sexual e de gênero, à gravidez na adolescência e ao 

casamento infantil. Instruídas, mulheres refugiadas sabem onde buscar a ajuda específica que 

precisam. De acordo com pesquisas, a reportagem mostra que “mães instruídas têm maior 

                                                 
escolas/ Acesso em 17 de maio de 2019. 
37 ACNUR Brasil. Por que educar meninas refugiadas. Disponível em 

https://www.acnur.org/portugues/2018/08/14/por-que-educar-meninas-refugiadas/. Publicado em 14 de agosto de 

2018. Acesso em 13 de outubro de 2018. 

http://fundacaotelefonica.org.br/noticias/os-desafios-para-a-inclusao-de-refugiados-nas-escolas/
https://www.acnur.org/portugues/2018/08/14/por-que-educar-meninas-refugiadas/
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probabilidade de matricular seus filhos na escola, especialmente suas filhas, e são mais 

propensas a apoiá-las a obter educação de nível secundário e superior”. 

 

4.5.2 Material de apoio 

 

Foram selecionados materiais que podem ser entregues fisicamente, como guias e 

cartilhas, e duas iniciativas virtuais disponíveis para os refugiados a fim de auxiliar no processo 

de conhecimento de seus direitos e deveres, bem como na sua integração social. São eles: 
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Tabela 6 - Idiomas e endereço eletrônico - Material de apoio 

 

a) Cartilha Multilíngue 

Elaborada por uma parceria entre o IMDH e o CONARE, a Cartilha Multilíngue está 

disponível em cinco idiomas: português, inglês, francês, crioulo haitiano e espanhol. O material 

pode ser encontrado virtualmente e também é distribuído pelas duas instituições para redes de 

apoio em todo o Brasil, em sua versão física.  

 O material apresenta saudações, frases, perguntas e expressões rotineiras, que abrangem 

Pt Ing Esp Fra Ára Outras

Cartilha Multilíngue

https://www.migrante.org.br/wp-

content/uploads/2019/03/Cartilha-multil inguas-Web.pdf

Cartilha para refugiados no Brasil

https://www.acnur.org/portugues/wp-

content/uploads/2018/02/Cartilha-para-Solicitantes-de-

Ref%C3%BAgio-no-Brasil_ACNUR-2015.pdf

Cartilha Pessoas refugiadas e solicitantes de 

refúgio no Brasil

http://www.defensoria.rj.def.br/uploads/arquivos/67cfb0b7

a5bb4e5a91d6c72b1f5e47f9.pdf

Guia de informação sobre trabalho aos 

imigrantes e refugiados

https://www.migrante.org.br/publicacoes/guia-de-

informacao-sobre-trabalho-aos-imigrantes-e-refugiados-

ingles-portugues/

Entre Nós - Português com refugiados

https://editoracartolina.files.wordpress.com/2019/01/entre_no

s.pdf

Cáritas Explica

http://www.caritas-rj.org.br/caritasexplica.html

Help ACNUR

https://help.unhcr.org/brazil/

Pares Cáritas/RJ - Cáritas Explica

http://www.caritas-rj.org.br/caritasexplica.html

Disponível em:
Material

Legenda: 

Idiomas: Pt – português, Ing – inglês, Esp – espanhol, Fra – francês, Ára – árabe, ChH – Crioulo haitiano.

Pesquisa: S – sim; N – não; S* – A partir de ferramenta automática.

S S S S N CrH

S S S S N N

S N N N N N

CrH

S N N N N N

S S S S S

N

S S S S S N

S S S S S

NS S S S S
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situações como alugar uma casa, transporte, trabalho, saúde, higiene e religião. Abaixo, 

reproduzimos a capa e a primeira página contendo frases do material: 

 

 

Figura 10 - Capa da “Cartilha Multilíngue” 

 

Figura 11 - Folha interna da “Cartilha Multilíngue” 

 

b) Cartilha para refugiados no Brasil 

A Cartilha para refugiados no Brasil foi desenvolvida pelo ACNUR com o apoio de 

outras instituições da sociedade civil: Associação Antônio Vieira (ASAV), Cáritas 

Arquidiocesana do Rio de Janeiro (CARJ), Cáritas Arquidiocesana de São Paulo (CASP), 

Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Guarulhos (CDDH) e Instituto Migrações e Direitos 

Humanos (IMDH). O documento expõe os direitos e as obrigações dos refugiados no Brasil e 

está disponível em português, francês, inglês, espanhol e árabe. As versões físicas são 

distribuídas para as instituições parceiras das instituições que a desenvolveram, podendo ser 
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solicitadas por outros órgãos que tenham interesse, além de poderem ser encontradas nas 

plataformas virtuais das instituições parceiras. 

 

 

Figura 12 - Capa da “Cartilha para solicitantes de refúgio no Brasil” 

 

c) Cartilha Pessoas refugiadas e solicitantes de refúgio no Brasil 

A Cartilha Pessoas refugiadas e solicitantes de refúgio no Brasil foi lançada pela 

Defensoria Pública do Rio de Janeiro (DPRJ), após ter sido desenvolvida por um núcleo da 

instituição, o Núcleo de Direitos Humanos (NUDEDH). Lançada virtualmente em 2018, em 

dois idiomas, português e francês, ela abrange os direitos dos refugiados e “esclarece questões 

que vão da chegada dos imigrantes à inserção deles na sociedade brasileira, a partir do 

reconhecimento de sua condição e de seus direitos” (NUDEDH, DPRJ, 2018)38 . O material se 

destina ao público refugiado e também à população em geral. De acordo com a publicação de 

dezembro no site da Defensoria, seriam lançadas versões em inglês e espanhol, não disponíveis 

até a publicação desta pesquisa. Abaixo reproduzimos a página do material que traz 

informações sobre o tópico “idioma”: 

 

                                                 
38 NUDEDH, DPRJ. Disponível em http://www.defensoria.rj.def.br/noticia/detalhes/8589-Defensoria-lanca-

cartilha-para-refugiados-no-Brasil. Acesso em 15 de agosto de 2019. 

http://www.defensoria.rj.def.br/noticia/detalhes/8589-Defensoria-lanca-cartilha-para-refugiados-no-Brasil
http://www.defensoria.rj.def.br/noticia/detalhes/8589-Defensoria-lanca-cartilha-para-refugiados-no-Brasil
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Figura 13 - Página 12 do material “Pessoas refugiadas e solicitantes de refúgio no Brasil” 

  

Na página 12 da Cartilha, é defendida a não discriminação em caso de “falta de domínio 

da forma culta da língua portuguesa” (NUDEDH, DPRJ, p. 12, 2018) e é retomada a prevista 

tolerância quanto ao uso do idioma do migrante no trato com órgãos públicos, prevista no artigo 

112 da Lei da Migração. 

  

d) Guia de informação sobre trabalho aos imigrantes e refugiados 

Material organizado pelo IMDH, pelo Centro Zanmi e CNIg/Ministério do Trabalho e 

Emprego, em 2016, disponível nos formatos virtual e impresso. Teve apoio das seguintes 

instituições: Avina Americas39, OIM, ACNUR e CONARE. Na introdução, o documento faz 

menção ao artigo 5° da Constituição Brasileira de 1988, que garante igualmente a brasileiros e 

estrangeiros o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à propriedade e a direitos fundamentais. 

O guia aborda os direitos trabalhistas e as regulações da Consolidação das Leis Trabalhistas 

(CLT). 

Disponível em versões bilíngues nos idiomas português - inglês, português - espanhol, 

português - francês e português - crioulo haitiano.  

 

e) Entre Nós – Português com refugiados  

Material de ensino de PLAc elaborado pela parceria firmada entre as instituições CARJ 

                                                 
39  Ong americana que objetiva desenvolvimento sustentável. Disponível em: 

https://www.devex.com/organizations/avina-americas-31114. Acesso em 05 de setembro de 2019. 

https://www.devex.com/organizations/avina-americas-31114
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e UERJ, utilizado nas aulas de português para refugiados. Lançado em 2018, é fruto de um 

cuidadoso trabalho desenvolvido de forma voluntária. Na concepção das unidades pedagógicas, 

os envolvidos assumiram: 

 

[...] que os materiais não podem ser produzidos de modo unidirecional e não estão 

finalizados antes de irem à sala de aula. A dinâmica de sala de aula faz parte, 

igualmente, de uma construção tanto quanto as reuniões de supervisão. (DEUSDARÁ, 

ARANTES, ROCHA, 2017, p. 280) 

  

 Reconhecendo no processo de desenvolvimento do material o respeito ao contexto dos 

alunos e pressupondo a participação por parte dos refugiados na sua construção, o livro foi 

desenvolvido em português e disponibilizado online, para livre acesso e reprodução. Na 

introdução do material, os organizadores apresentam a organização e as motivações 

pedagógicas. Os fascículos são divididos em: 

 

[...] i) trocando ideias; ii) conhecendo mais; iii) vivendo melhor. Esses três momentos 

foram pensados para possibilitar: i) trocas interculturais; ii) aprofundamento da 

atividade, normalmente trabalhando-se elementos linguísticos a partir de textos, 

sempre contextualizados; iii) discussão crítica sobre o tema, acessando informações 

adicionais em torno da temática, sobre direitos e políticas públicas. (ARANTES, 

DEUSDARÁ, BRENNER, 2016, p. 2) 

 

O encadeamento do conteúdo fica por decisão dos alunos e dos professores 

conjuntamente, um princípio reforçado pelas diretrizes do PLAc pelo qual são as necessidades 

dos alunos que ditam a sequência das aulas, que podem ser ministradas de maneira 

independente. A autonomia de cada aula garante que alunos que faltem a uma aula consigam 

acompanhar as demais. 

 

f) Cáritas Explica 

O Cáritas Explica é uma série de vídeos curtos (em média, menos de 3 minutos cada) 

disponibilizados na página da CARJ, onde a fala é em português, mas há legendas disponíveis 

em francês, inglês, árabe e espanhol. A ideia para criar os vídeos explicativos surgiu por parte 

do CARJ PARES, a partir das dúvidas que eram mais frequentes na instituição e com o objetivo 

de tornar as respostas mais acessíveis, garantindo que o idioma não fosse uma barreira. Segundo 

publicação do ACNUR40, o projeto conseguiu recursos financeiros do Ministério do Trabalho 

do Rio de Janeiro e apoio do ACNUR, da produtora Camisa Preta Filmes e do Oi Futuro,  um 

                                                 
40 ACNUR. Disponível em: https://www.acnur.org/portugues/2019/09/27/pares-caritas-rj-lanca-serie-de-videos-

explicativos-para-pessoas-refugiadas/. Publicado em 27 de setembro de 2019. Acesso em 03 de outubro de 2019. 

https://www.acnur.org/portugues/2019/09/27/pares-caritas-rj-lanca-serie-de-videos-explicativos-para-pessoas-refugiadas/
https://www.acnur.org/portugues/2019/09/27/pares-caritas-rj-lanca-serie-de-videos-explicativos-para-pessoas-refugiadas/
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processo que levou aproximadamente um ano e meio desde a sua roteirização até a finalização. 

Os atores Thiago Catarino e Fernanda Felix não cobraram cachê e a tradução foi feita 

for diversos voluntários, incluindo Mohammed El Jazouli, o marroquino cuja história inspirou 

a peça Uma Odisseia e, na sequência, a presente pesquisa. 

A série de vídeos compila os seguintes 13 tópicos: 

 Qual a diferença entre refugiados e migrantes? 

 Direitos básicos dos refugiados e solicitantes de refúgio. 

 Como pedir refúgio no Brasil? 

 O processo de refúgio: entrevista, credibilidade e provas 

 O andamento do pedido de refúgio 

 A decisão sobre o pedido de refúgio: fui reconhecido ou fui negado, e agora? 

 Cidadania e direito à documentação 

 Viagem nacional e internacional 

 Proteção ao trabalhador 

 Reunião familiar 

 Instituições no Brasil: quem é quem? 

 Autorização de residência 

 Venezuelanos: residência ou refúgio? 

A iniciativa é pioneira entre as instituições atuantes mapeadas. As línguas escolhidas 

para a legendagem estão de acordo com as principais línguas de atendimento da instituição 

(Seção 4.2, figura 3 - Principais línguas de atendimento CARJ). 

 

g) Help ACNUR 

Trata-se de uma plataforma online desenvolvida pelo ACNUR para disponibilizar 

informações a migrantes, solicitantes de refúgio e apátridas. As informações podem ser 

visualizadas em cinco idiomas: português, inglês, francês, espanhol e árabe, conforme podemos 

observar no canto superior direito da impressão de tela abaixo: 

 

 

Figura 14 - Opções de idiomas - Help Acnur 
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As informações abrangem: onde encontrar ajuda, como solicitar refúgio, residência e 

naturalização; informações sobre apatridia, informações sobre a documentação no Brasil (CPF, 

protocolo de refúgio, RNM, carteira de trabalho, entre outros); direitos e deveres; informações 

sobre a vida no Brasil, abrangendo moradia, educação, saúde, emprego e atividade bancária; 

legislação. 

 

4.5.3 Ensino de português no Rio de Janeiro 

 

Tendo em vista a legislação vigente que antecipa uma visão diferenciada sobre o refúgio 

e tolerância quanto aos idiomas falados pelos solicitantes, juntamente com o número crescente 

de solicitações de refúgio, poder-se-ia esperar um aumento na oferta de ensino de português. 

Em sua tese de doutorado, Costa (2018) apresenta especificamente o trajeto dos migrantes 

haitianos, responsáveis pelo pico de solicitações em 2015 e contemplados com a Normativa 

102/2013, que visava regularizar a entrada exponencial dos mesmos no Brasil e que lhes 

facilitou a concessão de vistos. Sobre o ensino de PLE, a autora pondera: 

 

Apesar da crescente demanda pelo domínio da língua portuguesa, ao menos 

na modalidade oral, em contraste com outros países como a Alemanha e o 

Canadá, ainda não existem políticas linguísticas oficiais, no Rio de Janeiro, 

para a população de imigrantes haitianos. De acordo com a assistente social 

responsável pelos imigrantes durante a principal obra olímpica, há muitos 

projetos e dispositivos legais para esses sujeitos, mas não há ações efetivas 

que os alcancem. O ensino do português se dá no âmbito das organizações não 

governamentais, como Viva Rio e Caritas, além de espaços religiosos, como 

os projetos dos Testemunhas de Jeová. (COSTA, 2018, p.46) 

 

 A reflexão sobre a comunidade haitiana pertinentemente se estende à comunidade 

migrante geral, a considerar as situações comunicativas a que são expostos no Brasil. Haitianos 

fazem parte da parcela de migrantes que busca uma nova oportunidade no Brasil e por anos 

foram considerados como solicitantes de refúgio como quaisquer outros. Atualmente, sua 

concessão de permanência no Brasil se dá por um procedimento facilitado, chamado de 

Acolhida Humanitária, porém a reflexão sobre a importância do uso da língua portuguesa 

conforme exposta por Costa (2018) faz parte da realidade de migrantes independente de seu 

status. É em casos de vulnerabilidade que a oferta de ensino sem custos se faz necessária e 

quanto mais foram consideradas as especificidades de um grupo marcado por uma história que 

normalmente resulta em abalos psicológicos, maiores são as chances de dar sentido às aulas e 
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atingir os objetivos comunicativos, promovendo autonomia do aluno, como é proposto no PLAc. 

Concordamos com a autora quanto ao papel que a língua portuguesa representa na vida de 

migrantes: 

 

Dessa forma, a língua portuguesa poderá ampliar a sua funcionalidade nas 

situações comunicativas que surgem dessa diversidade étnico-cultural, o que 

poderá resultar em condições mais adequadas para a inserção dos haitianos 

nos diferentes espaços da sociedade a qual se deseja integrar. (COSTA, 2018, 

p.46) 

 

 A tolerância com a língua dos migrantes foi um marco na nova lei da imigração, porém, 

nas rotinas diárias, é necessário considerar a realidade brasileira e o papel que a língua 

portuguesa protagoniza. No ensino de PLE inserido nesse contexto, é necessária a busca por 

prover um ensino que produza sentido, que faça da sala de aula um local acolhedor.  

 

Quando o ensino de línguas se dirige a refugiados, as urgências ganham 

visibilidade, acionando um território de ação ainda em constituição. Desse 

modo, a análise dos investimentos micropolíticos em sua constituição compõe 

um espaço importante de ação e reflexão. (DEUSDARÁ, ARANTES, 

ROCHA, 2017, p. 276) 

  

É evidente a necessidade da língua portuguesa como um recurso, uma ferramenta de 

acesso para a participação e integração social e de acesso a direitos fundamentais.  

Apresentamos a seguir as opções de ensino de PLE que se sobressaem na cidade do Rio de 

Janeiro: 
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Tabela 7- Instituições que oferecem aulas de PLE para refugiados 

 

a) Caritas RJ e UERJ 

A CARJ e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) desenvolveram 

conjuntamente um projeto de ensino de português para migrantes em 2014. A CARJ já possuía 

atuação no ensino de PLE para migrantes, porém firmou parceria com a UERJ para a elaboração 

de um material didático específico para o curso. 

Desde 2013, a instituição oferecia aulas para pequenos grupos de refugiados: 

 

[...] Cáritas RJ se preocupava em prover cursos básicos de português para que 

refugiados pudessem administrar situações cotidianas, tais como mobilidade 

urbana, entrevistas para a obtenção da condição de refugiado, diálogos com 

advogados e assistentes sociais, entrevistas de trabalho, encaminhamento às 

unidades de saúde públicas, matrícula das crianças refugiadas nas escolas 

públicas, entre outras situações. (RIZENTAL, 2019, p. 7) 

  

A autora relata que na época, as aulas eram ministradas por voluntários nas salas de aula 

de uma igreja próxima à instituição. A seleção por voluntários para atuarem como professores 

Pt Ing Esp Fra Ára Outras

Cáritas

http://www.caritas-rj.org.br/

UERJ

https://www.uerj.br/

Pronatec - Ministério da Educação

http://portal.mec.gov.br/pronatec

 Cruz Vermelha Brasileira - Brasil

http://www.cruzvermelha.org.br

Cruz Vermelha Brasileira - RJ

https://www.cruzvermelharj.org.br/

FAETEC - Aulas de português

http://www.faetec.rj.gov.br

S N N N N N

S N N N N N

N N NS S S

S N N N N N

Informações sobre aulas de PLE

S N N N N N

Instituição e plataforma Disponível em:

Legenda: 

Idiomas: Pt – português, Ing – inglês, Esp – espanhol, Fra – francês, Ára – árabe. 

Pesquisa: S – sim; N – não; S* – A partir de ferramenta automática.

S N N N N N
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era mais baseada em sua disponibilidade e domínio de outras línguas do que em sua experiência 

com o ensino. O material didático era selecionado em plataforma de PLE ou desenvolvido pelos 

professores voluntários. Reconhecendo a importância da experiência e orientação docente, bem 

como a de um material contextualizado, a coordenação pedagógica do curso passou a buscar 

parcerias: 

 

[...] desde 2015, a Cáritas RJ buscava universidades parceiras para a 

preparação dos materiais didáticos. Em março de 2017, com a assinatura de 

um convênio com o ACNUR para implementação da Cátedra Sérgio Vieira de 

Mello (CSVM), a UERJ, assim como outras universidades nacionais que 

também assinaram esse convênio, se comprometeu “a incluir a temática do 

refúgio dentro de seus programas” (ACNUR, 2017). (RIZENTAL, 2019, p. 

10) 

 

 A UERJ, através da Faculdade de Educação, mostrou-se a parceira ideal para 

desenvolver o curso e elaborar materiais didáticos contextualizados e preocupados com a 

situação dos alunos, em consonância com as preocupações do PLAc. A fim de entender o 

contexto de ensino, a universidade estadual teve alguns cuidados preliminares: 

 

Antes de iniciarmos o trabalho de extensão na Cáritas-RJ, realizamos 

intervenções observadoras-participantes no contexto em que se encontram os 

aprendizes refugiados. No curso de português ministrado por voluntários na 

Cáritas-RJ, ouvimos relatos de alunos e professores em diversas reuniões, a 

fim de buscar mapear o perfil dos alunos do curso e buscar entender que tipo 

de relação eles procuram estabelecer com a língua portuguesa e com que 

finalidade necessitam passar por esse processo de aprendizagem. (ARANTES, 

DESDARÁ, 2015, p. 47) 

 

A universidade também disponibilizou salas de aula, a poucos metros da sede da CARJ, 

o que possibilita que, ao fim de cada aula, ministradas apenas em cursos diurnos, os migrantes 

se dirijam com facilidade e segurança à CARJ para receber um auxílio de custo, valor destinado 

àn  locomoção de ida e volta do curso. A distribuição das turmas é pautada pelas principais 

línguas de atendimento da CARJ e o curso está organizado: 

 

[...] a partir de línguas mediadoras da seguinte forma: Francês 1 e 2, Espanhol, 

Inglês 1 e 2. A intermediação através dessas línguas é feita em caráter 

estratégico, a fim de facilitar a interação em momentos em que a dificuldade 

de acesso ao português é muito grande, e sua incidência é mais frequente nas 

turmas de nível 1, que acolhe solicitantes de refúgio recém-chegados no Brasil. 

(RIZENTAL, 2019, p. 10) 

 

Faz-se necessário ressaltar que o quadro de professores ainda é composto somente por 
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voluntários, selecionados pela CARJ e que têm a oportunidade de passar por um curso de 

aperfeiçoamento oferecido pela equipe da UERJ. 

Atualmente, na chamada permanente para professores voluntários na página da 

instituição, lê-se: 

 

Ensino de português utilizando uma das línguas mediadoras: francês, inglês, 

espanhol ou árabe. As aulas ocorrem na UERJ, às segundas e sextas (turmas 

de falantes de espanhol) e às terças e quintas (turmas de falantes de francês e 

de inglês), das 9h30 às 11h30. Não é necessário atuar nos dois dias da semana 

nem ter experiência de ensino, mas exige-se fluência na língua mediadora. 

(CARJ)41 

 

Percebe-se, assim, que o curso seleciona professores com conhecimento declarado de 

língua estrangeira e é desta forma que divide os alunos: de acordo com seu conhecimento em 

uma das línguas “da maioria”. 

 

A nomeação das turmas segue o mesmo raciocínio, isto é, Francês 1 para 

estudantes falantes de outras línguas, entre elas o francês, que não falam, mal 

falam ou falam pouco português; Francês 2 para aqueles que já têm razoável 

conhecimento do português do Brasil, mas precisam ou querem aperfeiçoá-lo; 

Espanhol para os estudantes procedentes de países hispanofalantes; Inglês 1 e 

2 para estudantes falantes de outras línguas, entre elas o inglês, seguindo o 

mesmo raciocínio do francês. (RIZENTAL, 2019, p. 10 – 11) 

 

A autora do artigo faz a ressalva de que essa divisão de turmas de acordo com os 

principais idiomas apaga as demais variedades de língua que a equipe recebe, informação que 

condiz com os dados coletados a partir da página da CARJ, através dos quais podemos perceber 

a diversidade linguística presente no cotidiano da instituição.   

 

b) PRONATEC e Cruz Vermelha 

Em 2016, um uma oferta pontual, a Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos 

Humanos – SEASDH, em parceria com a Secretaria Nacional de Justiça, por meio do CONARE, 

do Instituto Federal do Rio de Janeiro, do Comitê Estadual Intersetorial de Políticas de Atenção 

aos Refugiados e Migrantes (CEIPARM) e junto à Cruz Vermelha Brasileira, anunciou o início 

da oferta de aulas de português para refugiados. O curso, montado dentro do sistema do 

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego -  PRONATEC, do Governo 

                                                 
41 Cáritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro. Disponível em: http://www.caritas-rj.org.br/faca-parte.html. Acesso 

em 02 de setembro de 2019. 

http://www.caritas-rj.org.br/faca-parte.html
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Federal, abriu inscrições em curso com duração de seis meses e teve 70 inscritos na primeira 

turma. De acordo com o site do Governo do Estado do Rio de Janeiro, o objetivo do curso era 

fortalecer a integração social como solução duradoura para refugiados no estado. As aulas 

foram ministradas na sede da Cruz Vermelha no Rio de Janeiro, que cedeu o espaço. 

O site da Cruz Vermelha do Rio de Janeiro está disponível apenas em português e não 

disponibiliza mais informações sobre os cursos.  

 

c) SEDHMI e FAETEC 

A partir de agosto de 2018, a Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Políticas para 

Mulheres e Idosos (SEDHMI) do Rio de Janeiro, em parceria com a Fundação de Apoio à 

Escola Técnica (FAETEC), vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e 

Desenvolvimento Social, passaram a oferecer o curso de Língua Portuguesa e Cultura Brasileira 

para Refugiados e Migrantes, em duas unidades no estado Rio de Janeiro: São Gonçalo e São 

João de Meriti. A escolha pela localização se deu com base nos destinos definidos no processo 

de interiorização de migrantes.  

O curso ofereceu 20 vagas, para as quais os requisitos são: ser cidadão estrangeiro, 

ensino fundamental incompleto e ter idade mínima de 15 anos. No site da fundação, apenas 

em português, nada consta sobre divisão de turmas por idiomas ou contratação de 

professores.  

  

d) ONGs  

Outras opções de cursos de PLE mapeadas consistem de cursos com menor alcance. São 

inciativas recentes, através de ONGs emergentes que muitas vezes não possuem plataforma 

digital própria, mas possuem página em mídias sociais. Podemos trazer como exemplos o 

Centro de Atendimento aos Refugiados (localizado em Botafogo) e a Costurando Mundos (com 

atuação no centro do Rio de Janeiro, em horário noturno). 

 

4.6 Entrevista com o CONARE 

 

O personagem Mohammed realiza sua entrevista em uma sala no Rio de Janeiro, em 

frente a um computador, pois a interlocução se desenvolve por videoconferência, uma vez que 

não há escritório do CONARE na cidade. Por haver se passado um período de tempo 
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indeterminado na peça, Mohammed consegue falar português com algumas limitações e a 

entrevista procede sem nenhum intérprete, ainda que sem total compreensão entre as partes. No 

entanto, essa não é a recomendação dos órgãos envolvidos, que ressaltam a indispensabilidade 

de um intérprete quando o solicitante não domina a língua da entrevista e que a mesma pode 

ser cancelada e reagendada, caso a plena comunicação entre solicitante e oficial do CONARE 

não esteja assegurada. 

Esse é o último estágio do processo de solicitação de refúgio e é onde o recorte da 

presente pesquisa se encerra: a entrevista com um oficial de elegibilidade do CONARE, 

momento em que o solicitante de refúgio tem o espaço para contar sua história e advogar a seu 

favor. Na presente seção, descrevemos como se dá essa entrevista, situação que remete a 

questões de direitos linguísticos ao mesmo tempo que abre espaço para explorar o campo dos 

serviços de interpretação comunitária.  

Durante uma entrevista que dura em média uma hora, o foco repousa nos motivos que 

definem o deferimento do pedido do solicitante e na veracidade de sua história. De acordo com 

o roteiro de uma entrevista de solicitação de refúgio (Anexo A, GARCIA, 2019a, p. 120 – 125), 

a conversa se divide em três partes: a primeira foca informações sobre o perfil individual do 

solicitante, documentação, datas de saída e chegada, membros da família, religião, etnia, 

educação, entre outros. A segunda parte discorre sobre os motivos que fizeram com que o 

migrante deixasse seu país, com perguntas sobre que tipo de perseguição que sofria, se foi preso, 

a relação com a polícia no país de origem. A terceira parte da entrevista se desenvolve sobre os 

motivos que impossibilitam o retorno do solicitante ao seu país. 

Como demonstrado ao longo desta pesquisa, a dificuldade comunicativa se faz presente 

por todo o processo de chegada e integração. Não é diferente nesse momento. Descrevemos, 

também, o projeto chamado Mobilang, que acontece desde 2017 e que visa sanar ou reduzir 

essa lacuna. A iniciativa é fruto de uma parceria entre o Ministério da Justiça do Governo 

Federal e a Universidade de Brasília, pela qual é fornecido serviço de intérpretes voluntários 

durante as entrevistas com o CONARE. 

 

4.6.1 Informações disponíveis sobre a entrevista no MJSP 

 

No site do MJSP, órgão sob o qual atua o CONARE, estão dispostas as informações 

oficiais sobre a entrevista. O contato para informar o agendamento é feito por mensagem 

eletrônica pelo celular ou pelo e-mail disponibilizado durante a submissão a solicitação.   
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Conforme apontado anteriormente (seção 4.3, item b), o MJSP não possui versão oficial 

em outros idiomas, apenas a opção de tradução através de ferramenta automática. Na imagem 

abaixo, mostramos uma captura de tela da seção 42  onde são respondidas dúvidas sobre a 

entrevista de refúgio. Na figura, podemos ler a versão automática “As requests the refuge?”, 

tradução não equivalente ao original em português “Como se solicita o refúgio?” e que oferece 

um sentido confuso ao leitor em inglês. Em seguida, estão listados os formulários nos 

respectivos idiomas da seguinte forma: Portuguese (tradução para o inglês), Inglês (sem 

tradução), Español (em espanhol) e français (tradução para o francês): 

 

 

Figura 15 - Tradução automatizada do MJSP 

 

O exemplo acima ilustra os riscos de uma tradução automatizada, não garantindo uma 

equivalência clara do sentido. 

 

4.6.2 A presença do intérprete durante a entrevista 

 

Esse é o momento em que o solicitante vai repetir, desta vez pessoalmente e não através 

de um formulário como o que preencheu no SISCONARE no momento de submeter a 

solicitação, sua história para um representante do CONARE, tratando-se de um momento que 

                                                 
42 Ministério da Justiça e Segurança Pública. Disponível em https://www.justica.gov.br/central-de-

atendimento/estrangeiros/refugio-1/refugio#idioma. Acesso em 03 de setembro de 2019.  

https://www.justica.gov.br/central-de-atendimento/estrangeiros/refugio-1/refugio#idioma
https://www.justica.gov.br/central-de-atendimento/estrangeiros/refugio-1/refugio#idioma
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pode reavivar traumas e que requer compreensão verbal entre as partes. De acordo com o 

disposto nas orientações da página internacional do ACNUR e na plataforma Help Acnur43, a 

responsabilidade de levar um intérprete para a entrevista cabe ao solicitante, uma vez que a 

previsão é que ela ocorra em português. 

 

Isso é muito importante porque se você não levar um intérprete e não houver 

alguém para fazer a tradução simultânea oficialmente, sua entrevista será 

cancelada. Atualmente, o CONARE tem funcionários que falam apenas 

português, inglês, espanhol e francês que não estão sempre disponíveis no 

momento da entrevista. Portanto, se você não fala nenhuma destas línguas, 

assegure-se de levar alguém que você confia para ser seu tradutor e se você 

não conhecer alguém que possa ajuda-lo, contate o ACNUR ou um dos seus 

parceiros. (DPU, ACNUR, 2013)  

  

Alguns solicitantes aprendem a se comunicar em português durante o período de espera 

pela entrevista, que, devido ao aumento de solicitações, tem se prolongado por uma média de 

quatro anos (GARCIA, 2019a). Quanto aos casos nos quais há a necessidade de interpretação, 

como apresentado por Fernanda Garcia (2019a) em uma pesquisa empírica desenvolvida ao 

longo do mestrado em estudos de tradução, o serviço é feito de forma voluntária, quando 

oferecido. 

 

Atualmente, no Brasil, todos os serviços de interpretação comunitária são 

feitos voluntariamente, isto é, ainda não existem intérpretes comunitários 

profissionais ou funcionários públicos. Embora a Cartilha para Solicitantes de 

Refúgio no Brasil (ACNUR, 2014) afirme que o solicitante tem direito a um 

intérprete, nas entrevistas de solicitação de refúgio, o próprio solicitante acaba 

sendo o responsável por levar consigo alguém para mediar sua interação com 

o oficial de elegibilidade. (GARCIA, 2019b, p. 77) 

 

Não há, no Brasil, intérpretes comunitários públicos. De acordo com as informações 

sobre como solicitar refúgio disponibilizadas no Help ACNUR Brasil44, o CONARE dispõe de 

funcionários que podem realizar a entrevista em inglês, espanhol e francês, mas não garante a 

disponibilidade dos mesmos no momento da entrevista, por isso, a plataforma da ACNUR 

reafirma a necessidade de o solicitante certificar-se de ter alguém de sua confiança que possa 

atuar como intérprete: 

 

Sendo assim, os intérpretes que acompanham as entrevistas de solicitação de 

refúgio são sempre voluntários e, na maioria das vezes, eles costumam ser 

                                                 
43 Help Acnur Brasil. Disponível em https://help.unhcr.org/brazil/asylum-claim/. Acesso em 07 outubro de 2019. 
44 Help Acnur Brasil. Disponível em: https://help.unhcr.org/brazil/asylum-claim/como-posso-solicitar-refugio-

estou-em-pacaraima/ Acesso em 04 de outubro de 2019. 

https://help.unhcr.org/brazil/asylum-claim/
https://help.unhcr.org/brazil/asylum-claim/como-posso-solicitar-refugio-estou-em-pacaraima/
https://help.unhcr.org/brazil/asylum-claim/como-posso-solicitar-refugio-estou-em-pacaraima/
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outros imigrantes que já conseguiram o status de refugiado, ou algum membro 

da comunidade do país de origem do solicitante no Brasil. Como é possível 

imaginar, há diversas variáveis nessa situação que carecem de investigação e 

análise, como, por exemplo, questões sociais, conflitos de interesse dos 

intérpretes, entre outros. (GARCIA, 2019a, 25) 

 

Essas variáveis podem afetar a entrevista e mesmo trazer prejuízo para o solicitante. A 

autora destaca que alguns dos motivos que justificam o fundado temor para que o solicitante 

não retorne ao seu país de origem pode ser um tabu entre membros de uma comunidade, 

dificultando, assim, a conversa sobre a situação.  

 

Por exemplo, há casos de pedido de refúgio pautados em perseguição por 

identidade de gênero ou orientação sexual, normalmente de países em que a 

relação homo afetiva é considerada crime [...]. O solicitante pode não se sentir 

confortável em compartilhar sua história e expor livremente os reais motivos 

para o refúgio, mesmo já estando no Brasil. (GARCIA, 2019a, p. 25) 

 

Caso o solicitante de refúgio não compareça acompanhado de um intérprete e não 

consiga comunicar-se, a entrevista é suspensa e uma nova data será remarcada. 

O intérprete que comparecer deve assinar o Termo de Responsabilidade do Intérprete 

(Anexo B), disponível na página do MJSP, em português. Ele deve se comprometer com o sigilo 

sobre as informações traduzidas, ser imparcial e fiel durante sua atuação e cumprir os “padrões 

do CONARE em relação às questões culturais, de gênero e idade” (CONARE, Termo de 

Responsabilidade, item e, 2019). Os padrões do CONARE referidos podem ser interpretados 

como os de acordo com o Manual desenvolvido pelo ACNUR e DPU, porém não há referência 

específica no Termo ou no site.  

A necessidade de serviço de interpretação comunitária qualificada nessa etapa do 

processo de solicitação de refúgio é um debate que vem timidamente ganhando força, não 

acompanhando a demanda que se apresenta. Destacamos também que tal serviço apresenta suas 

peculiaridades:   

 

[...] porque: a) há maior variedade de línguas, em especial de línguas 

minoritárias, em contraste com as línguas majoritárias presentes nos contextos 

de diplomacia internacional; b) a presença do intérprete é muito mais notada, 

por se tratar de interações dialógicas e não unilaterais, o que 

consequentemente implica o intérprete traduzir de ambas as línguas e para 

ambas as línguas [...] (GARCIA, 2019b, p. 72) 

 

No manual desenvolvido pelo ACNUR e DPU, há indicações sobre a preparação do 

intérprete para a entrevista, que incluem a pesquisa sobre as fases do processo em si e 
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terminologia relacionada. Dentre as recomendações sobre a postura do intérprete, consta a 

confidencialidade e a neutralidade:   

 

Os intérpretes devem entender que tudo o que o entrevistador e o solicitante 

digam deve ser traduzido. Não é suficiente resumir ou embelezar o que é dito, 

fornecendo informações que faltam. O intérprete não deve tentar melhorar as 

palavras ou frases do solicitante para torná-lo mais consistente, confiável e 

educado. O intérprete deve ser treinado para tomar notas durante a entrevista 

para garantir a precisão do que é traduzido e registrar todos os dados de forma 

clara. Qualquer nome de pessoa ou lugar deve ser escrito para que fique claro. 

O intérprete também deve entender que o entrevistador ou o solicitante podem 

fazer perguntas de esclarecimento, quando necessário. (DPU, ACNUR, 2013, 

p.13)  

 

Ainda que exista o manual, não há um treinamento específico para o intérprete 

comunitário, deficiência apontada por Garcia (2019a, 2019b) e Hale (2007).  

É importante destacar que, mesmo que faça parte de um grupo minoritário, todo 

solicitante tem direito a uma entrevista na qual seja compreendido e que não fique 

comprometida a narrativa de sua história. Entretanto, não se pode desprezar o aspecto financeiro 

necessário para disponibilizar uma oferta de serviços desta natureza e o aumento da diversidade 

linguística conforme vem se desenhando, acompanhando o crescente número de solicitações de 

refúgio. Conforme exposto, o CONARE está buscando soluções de maneiras alternativas, 

frequentemente na figura de um voluntário com conhecimento das línguas necessárias. 

Ozolins (2010) depreende, de sua pesquisa, que alguns fatores podem incentivar ou 

desmotivar o investimento em serviços públicos de interpretação, são eles: 

 Posicionamentos políticos e sociais em relação à imigração e autoimagem de um 

país monolíngue e monocultural; 

 Federalismo ou unitarismo nos governos e na relação com outras autoridades 

(países federalistas frequentemente apresentam variação na oferta de serviços de 

interpretação); 

 Modelos de políticas públicas diferentes entre entes do governo e da Sociedade 

Civil quanto ao entendimento do que deve ser responsabilidade do Estado e o 

que pode ser provido pela Sociedade Civil; 

 A ênfase e a regulação destinadas à interpretação judicial em relação a outras 

modalidades de serviços de interpretação; 

 Conduta em relação à terminologia própria no serviço público de interpretação, 

no sentido da promoção de debate em torno do serviço.  
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Sobre esses itens, percebemos o Brasil como um país frequentemente retratado como 

monolíngue, é federalista, apresenta políticas públicas que atualmente necessitam do trabalho 

em conjunto com a Sociedade Civil, sem muito debate sobre a figura do intérprete comunitário 

em espaços públicos e que não tem investido no sentido de garantir esse serviço ao solicitante 

de refúgio. Ademais, lembremos que o Brasil, historicamente, apresentou uma abertura para a 

imigração, seguida de repressão particularmente durante o regime militar e recentemente 

retomou o desenvolvimento de uma jurisdição mais positiva em relação à migração.  

Feita a contextualização do Brasil de acordo com os parâmetros definidos por Ozolins 

(2010), ainda se destaca, dentro da reflexão proposta pelo autor, o multilinguismo entre os 

desafios encontrados durante o serviço de interpretação na esfera pública:  

 

Primeiramente, há negligência, seguida por ações específicas de algumas 

instituições (normalmente, polícia e hospitais) que encontram formas de 

realizar parcialmente o serviço de interpretação (por amigos, familiares, 

voluntários); muitos países passaram então a fornecer alguns serviços 

linguísticos genéricos (por exemplo, operar um Serviço de Interpretação por 

Telefone ou nomear intérpretes para equipes de hospitais). (OZOLINS, 2010, 

p. 195)45 

 

A lacuna deixada pela falta de contratação de intérpretes motivou a criação do projeto 

Mobilang, que descrevemos a seguir. 

 

4.6.3 O projeto Mobilang 

 

O Grupo de Pesquisa Mobilidade e Contato de Línguas - Mobilang46 se dedica aos 

estudos das mobilidades de população e dos contatos de línguas, no Instituto de Letras, da 

Universidade de Brasília (UnB). Atualmente contando com oito linhas de pesquisa voltadas a 

temáticas relacionadas com migração, contato de línguas, multilinguismo e tradução, em 2014 

o grupo implementou um projeto de extensão chamado “Migrações e fronteiras no DF: a 

integração linguística como garantia dos direitos humanos”, voltando a atenção para as 

dificuldades linguísticas enfrentadas pelos migrantes solicitantes de refúgio. Nesse projeto, o 

                                                 
45The need to respond to linguistic diversity, especially through immigration or asylum seeking, is rarely planned 

for by host societies; at first there is neglect, then some institutions (typically Police and hospitals) find ad hoc 

means of getting some interpreting done (by friends, family, volunteers); many countries have then moved on to 

provide some generic language services (for example operating a Telephone Interpreting Service, or appointing 

interpreters to the staff of hospitals). 
46 Todas as informações sobre o projeto e o grupo de pesquisa foram retiradas do site oficial do Projeto 

Mobilang. Disponível em: < http://mobilang.unb.br >. Acesso em: 09 de agosto de 2019. 
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grupo estabeleceu vínculo com o IMDH (seção 4.3, item h), a fim de fortalecer sua atuação e 

nutrir-se com informações provenientes da atuação da instituição que lida diariamente com 

migrantes. 

A partir da compreensão da necessidade de serviços de interpretação comunitária, o 

grupo desenvolveu um Banco de Intérpretes para atuar na lacuna de prestação de serviços de 

interpretação por parte do serviço público e tem prestado expressivo apoio ao CONARE. 

 

O banco de intérpretes do MOBILANG atualmente conta com mais de 60 

intérpretes ativos, mas a maioria trabalha com as três línguas majoritárias, 

inglês, espanhol e francês. Existe uma demanda grande principalmente para o 

francês, mas ainda há uma boa parcela de solicitantes que não fala nenhuma 

dessas três línguas. O árabe completa o grupo dos idiomas em maiores 

demandas. (GARCIA, 2019b, p. 69) 

 

 O Banco de Intérpretes do Mobilang faz parte do projeto de pesquisa e extensão do 

Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução da UnB e sua criação tem como principal 

objetivo prover um apoio linguístico à população imigrante que chega ao Distrito Federal e, 

quando localizados em outros estados, em entrevistas prestadas por meio de 

videoconferência. Os integrantes do banco interpretam durante as entrevistas de elegibilidade 

do CONARE, órgão com o qual firmaram parceria: 

 

Dessa forma, firmando parcerias com instituições que trabalham diretamente 

com a integração e assistência a refugiados e migrantes no país, o projeto 

propõe oferecer um suporte linguístico a eles, por meio da implementação de 

um banco de intérpretes voluntários. O CONARE (Comitê Nacional para 

Refugiados) é a primeira instituição com a qual o MOBILANG estabeleceu a 

parceria, fornecendo os serviços de mediação linguística nas entrevistas de 

solicitação de refúgio em situações em que o oficial de elegibilidade e o 

imigrante não falam a mesma língua. (GARCIA, 2019a, p. 12) 

 

 Segundo a plataforma virtual do projeto, o processo de prestação do serviço ocorre da 

seguinte forma: o CONARE faz a solicitação da demanda via e-mail; o grupo Mobilang 

convoca os intérpretes conforme idioma e disponibilidade informada; em caso de confirmação 

de interesse de atuação, os intérpretes recebem mais informações sobre a entrevista. Tanto os 

intérpretes quanto os oficiais de elegibilidade recebem um formulário para analisar a 

experiência com o serviço voluntário prestado.   
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 A proposta do projeto é estender a disponibilidade de serviços e de constituir bancos 

terminológicos multilíngues47 que sejam disponibilizados às instituições atuantes. 

 Com o Mobilang, chegamos à última das ações glotopolíticas de nossa análise. Após a 

solicitação de refúgio e a integração local, a entrevista com um representante o CONARE é a 

última etapa decisória na solicitação de refúgio e também é o momento em que encerramos o 

recorte da presente pesquisa.     

                                                 
47 A plataforma virtual do grupo disponibiliza, na íntegra, os trabalhos elaborados pelo grupo, como por exemplo 

a dissertação “Migrações e impasses no acesso à saúde: traduzir-se é preciso” (CABRERA, 2017), que 

disponibiliza, além de sua análise sobre tradução e acesso no campo da saúde, glossário bilíngue espanhol 

português com termos referentes à dor.  
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CONCLUSÃO 

 

Políticas migratórias restritivas podem representar barreiras para a entrada de migrantes, 

mas não são um impedimento para que se arrisquem na busca por refúgio, fato que pode ser 

ilustrado pelos números globais da Organização Internacional para as Migrações de mais de 

trinta e três mil fatalidades durante o processo migratório48 entre 2014 e 2019. Em sua odisseia 

particular, Mohammed, refugiado e ator da peça Uma Odisseia, representa marroquinos e tantos 

outros migrantes que buscam refúgio apesar das condições que venham a enfrentar, porque 

essas oferecem melhor possibilidade de abrigo do que o local onde nasceram. Durante o 

processo migratório, lidam com políticas públicas muitas vezes não acolhedoras, enfrentam 

barreiras linguísticas, buscam apoio com redes de imigrantes e com a sociedade civil, mas não 

deixam de tentar. Esse cenário contemporâneo de fluxo migratório de refúgio aliado a reflexões 

sobre as ações glotopolíticas praticadas foi a temática do presente trabalho.   

Ao longo do trabalho, propusemos uma reflexão sobre a migração de refúgio sob a 

perspectiva do nosso referencial teórico de Política Linguística, observando ações glotopolíticas 

desenvolvidas por meio de instrumentos normativos, na esfera jurídica, e as ações praticadas 

pelas instituições atuantes junto à causa do refúgio. A presente pesquisa teve como objetivo 

principal identificar, por meio de pesquisa documental, as ações glotopolíticas praticadas no 

Rio de Janeiro, fossem elas in vivo ou in vitro, nos ambientes virtual e físico, bem como sua 

influência no acolhimento e no cumprimento dos direitos linguísticos dos solicitantes de refúgio. 

Nesse sentido, foi possível mapear o que vem sendo desenvolvido no contexto em questão e 

nossa reflexão focou as ações glotopolíticas quanto ao seu alcance e suas limitações. Buscamos, 

sobretudo, repensar a prática do acolhimento linguístico e da integração local pelo viés da 

cidadania.  

 A análise dos dados se inicia com a contextualização do panorama de refúgio no Brasil, 

um número que cresce gradativamente desde 2016. Buscamos trazer a legislação vigente e um 

histórico da jurisprudência acerca do tema desta pesquisa. Observou-se que, nos últimos anos, 

o Brasil vinha efetivando mudanças significativas na legislação e fazendo revisões a fim de 

melhor receber imigrantes (vide a nova Lei de Imigração de 2017). A título de exemplo, a 

legislação em vigor contempla a definição ampla de refugiado, que inclui a prevista na 

Convenção de 1951, pela qual é necessário apresentar temor fundamentado para garantir o 

status, juntamente com a expansão que inclui como refugiado aquele que sofrer violação grave 

                                                 
48  Migration Data Portal. Disponível em https://migrationdataportal.org/themes/migrant-deaths-and-

disappearances. Acesso em 04 de dezembro de 2019. 

https://migrationdataportal.org/themes/migrant-deaths-and-disappearances
https://migrationdataportal.org/themes/migrant-deaths-and-disappearances
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e generalizada dos direitos humanos.  

A aprovação da Lei de Migração Brasileira, de 2017, reforça a imagem de um Brasil 

comprometido com a Convenção de 1951, convenção a qual fomos o primeiro país a ratificar. 

Também demonstramos, com o avanço jurídico, uma preocupação com a terminologia 

envolvida: a nova legislação aprovada refere-se a “imigrantes”, ao invés de “estrangeiros”, 

termo utilizado no Estatuto anterior, que vigorou por 20 anos.  

No entanto, ainda que a legislação atual seja considerada pela ONU como positiva em 

relação ao refúgio, concordamos com os autores Deusdará, Arantes e Rocha (2017) que as 

políticas públicas ainda oferecem escassas ações para o acolhimento e a integração local dos 

solicitantes de refúgio. Esse fato ressalta a necessidade das práticas da Sociedade Civil, como 

é o caso da CARJ, conforme apontamos ao longo da pesquisa. 

É importante observar a legislação a fim de refletirmos sobre o nosso discurso e a nossa 

prática como país receptor. Foi possível observar que o Brasil tem acompanhado o aumento do 

fluxo migratório internacional e que a figuração desse tema se mostra cada vez mais necessária 

na agenda pública de debates, perante o alto número de solicitações de refúgio nos últimos anos. 

Aqueles que deixam tudo para trás em uma odisseia de migração em busca de refúgio 

necessitam, primeiramente, que seus direitos fundamentais, como o acesso à educação, sejam 

garantidos, conforme reconhecido em nossa Constituição Federal. Direitos humanos, que 

migrantes carregam consigo em seu percurso pessoal, são inerentes à condição humana e devem 

ser a base para as demais políticas a serem estabelecidas.  

Destacou-se, ao longo da pesquisa, a importância das ações da Sociedade Civil, que 

exerceu influência na implementação de políticas públicas de inclusão, sensibilização e 

inserção linguística. A partir do mapeamento das redes de apoio e de acolhimento locais, 

listamos as instituições atuantes, governamentais e da Sociedade Civil, no contexto de refúgio 

no Rio de Janeiro. Ficou evidente a atuação conjunta das esferas, como é o caso de um órgão 

de suma importância no processo de solicitação de refúgio, o CONARE. Composto por 

membros de ministérios governamentais, o comitê conta também com participantes 

representando a Sociedade Civil atuante. Em conjunto, buscam melhorar o processo de 

solicitação e regularização de refúgio no Brasil. Da relação que se desenha do diálogo entre os 

organismos das redes de apoio e de acolhimento, independente das esferas que ocupam, 

depreende-se a relevância de uma abordagem integrada entre o Estado e a Sociedade Civil na 

atuação em contexto migratório. 

Ao longo de nossa pesquisa, a análise dos dados se dividiu nas três fases do processo de 

solicitação de refúgio: a formalização da solicitação, a integração local e a entrevista com o 
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CONARE. Primeiramente, analisamos como é feito atualmente o registro do pedido de refúgio, 

quais os órgãos envolvidos e em quais línguas estão disponibilizadas informações em suas 

plataformas virtuais. No período de integração local da população migrante residente no Rio de 

Janeiro, a pesquisa deu ênfase às instituições atuantes, ao acesso à educação, ao material de 

apoio disponibilizado e à diversidade linguística nesses contextos. Por fim, no que diz respeito 

à decisiva entrevista entre o solicitante de refúgio com um representante do CONARE, mais 

uma vez, analisamos a limitada diversidade linguística no ambiente virtual e pudemos observar 

a importância do intérprete voluntário. Entendemos a diversidade linguística como uma 

característica do movimento migratório atual, que não pode ser tida como um impedimento, 

dada sua relevância na construção e na expressão cultural de cada grupo. 

O mapeamento de instituições se deu concomitantemente à análise da variedade 

linguística disponibilizada nas respectivas páginas virtuais, uma vez que se percebeu a 

importância primordial de acesso à informação. Um fator determinante no acesso aos direitos 

fundamentais é que os migrantes estejam cientes de seus direitos e deveres, bem como quais 

redes de acolhimento podem procurar em sua cidade. 

Da análise de plataformas virtuais de dez instituições atuantes no contexto de refúgio, 

seis estavam disponíveis apenas em português, dentre elas, destacamos a da Polícia Federal. A 

instituição atua em fronteiras e é responsável pelo registro e controle de documentos dos 

solicitantes, por esse motivo, é fonte de informações importantes e um dos primeiros órgãos 

com que o solicitante de refúgio entra em contato no Brasil. Outra instituição governamental 

que merece atenção e que contém informações importantes sobre o processo de solicitação de 

refúgio é o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Integrante do CONARE e com secretaria 

e departamento com atuação direta na formulação e efetivação de políticas migratórias, o órgão 

federal está disponível em português, porém vinculado a dispositivo de tradução automatizada, 

opção que, conforme analisamos, não funciona de forma clara. 

Na análise de sete materiais de apoio a que solicitantes de refúgio no Rio de Janeiro têm 

acesso, depreendemos maior atenção à diversidade linguística. Com exceção de dois 

documentos (a cartilha Pessoas refugiadas e solicitantes de refúgio no Brasil e o material 

didático Entre Nós), os demais estão disponíveis em pelo menos quatro idiomas (português, 

inglês, espanhol e francês) condizentes com as principais línguas de atendimentos da CARJ. 

Também verificamos que quatro documentos oferecem versão em árabe e dois possuem versão 

em crioulo haitiano. 

Quanto ao mapeamento de oferta de aulas de português para solicitantes de refúgio na 

região, a opção mais estruturada é a iniciativa proposta pela parceria entre a CARJ com a UERJ. 
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No entanto, vale ressaltar que as plataformas virtuais de ambas estão disponíveis apenas em 

português. Das demais quatro plataformas, apenas uma (a versão nacional da Cruz Vermelha 

Brasileira) oferecia opções de página além do português, sendo elas em inglês e espanhol. 

Algumas ONGs de atuação local não possuem página virtual. 

A tradução das plataformas virtuais e de documentos normativos ou informativos torna-

se fundamental como ação glotopolítica de acolhimento. A busca por refúgio não é uma viagem 

planejada e com tempo de preparo, por esse motivo, a maioria dos migrantes não consegue se 

comunicar em português ao chegar ao Brasil, conforme demonstrado na peça Uma Odisseia e 

corroborado pelo estudo do IPEA (2015), que apontou o idioma como a principal dificuldade 

tanto na opinião de migrantes como na opinião de instituições atuantes. Cientes da diversidade 

linguística que é característica do contexto migratório, o ACNUR, criado em 1950 e 

comprometido globalmente com a proteção de refugiados e com a promoção de ações contínuas 

e duradouras para a solução de seus problemas, disponibiliza opções de tradução de sua 

plataforma online para diversos idiomas. 

Como um exemplo local de avaliação de necessidades a partir de experiência diária e 

iniciativas condizentes com essa convivência, identificamos as ações da CARJ. Mapeamos as 

principais línguas de atendimento na cidade do Rio de Janeiro a partir do perfil de atendimentos 

da instituição, que são francês, espanhol, português, inglês e árabe, e percebemos que a CARJ 

buscou oferecer informações primordiais em coerência com sua realidade diária. A série 

Cáritas Explica consiste de um conjunto de treze vídeos explicativos que tratam das principais 

dúvidas trazidas ao atendimento, com áudio em português e legendas em espanhol, inglês, 

francês e árabe. Também um resultado da ação conjunta entre o trabalho voluntário e o 

governamental, uma vez que a iniciativa contou com recursos financeiros do Ministério do 

Trabalho. Também em conformidade com as principais línguas de atendimento, a instituição 

seleciona voluntários e organiza turmas de aprendizagem de português para solicitantes e 

refugiados. 

Em face da premissa de que a língua não pode ser tida como uma barreira, a inclusão de 

diferentes línguas no ciberespaço se apresenta como uma solução no acesso a informações. Por 

esse motivo, analisamos os ambientes virtuais das instituições atuantes, nos quais nos 

deparamos com ampla possibilidade de diversificação e necessidade de melhora. Ficou claro o 

monolinguismo em português na grande maioria das páginas visitadas, seguido por opções de 

línguas majoritárias como o inglês e o francês. 

Percebemos que as iniciativas de políticas públicas direcionadas à população migrante 

ainda são incipientes. Páginas em plataformas do governo, de suma importância na solicitação 
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do refúgio, como as da Polícia Federal e do Ministério da Justiça e Segurança Pública, são 

apresentadas apenas em português, tornando ainda mais problemático o acesso a informações 

imprescindíveis.  

Com o aumento do fluxo de solicitantes de refúgio, cresceu também o número de ações 

glotopolíticas voltadas para a integração local, como o desenvolvimento de materiais 

específicos e multilíngues para esclarecer direitos e deveres nesse contexto, tanto para os 

solicitantes quanto para a sociedade de acolhimento; foram iniciados cursos de PLE, muitos em 

consonância com as especificidades do PLAc; um número de estudos e debates sobre a 

temática, levando em consideração as especificidades dos alunos refugiados ou solicitantes de 

refúgio, tais como traumas psicológicos.  

Há espaço para reflexões futuras sobre caminhos do refúgio pelo viés da Política 

Linguística, por meio de uma investigação contínua das políticas vigentes e do desenvolvimento 

das ações glotopolíticas praticadas. Como recomendações para aprofundamento de pesquisas 

na temática, ressaltamos o papel das redes formadas por imigrantes que moram no Brasil que 

têm papel ativo no acolhimento e na indicação de caminhos no percurso de adaptação, como as 

apuradas no trabalho de Débora Costa (2018) em sua tese de doutorado sobre representações 

sociais em narrativas de migração. Grupos formados por migrantes já estabelecidos no país 

compartilham, informações sobre as oportunidades e as dificuldades que enfrentaram e sua 

opinião pode ser determinante nas decisões de novos migrantes. A circulação de informação 

entre aqueles que estão em um país e aqueles que o consideram como destino, quando de uma 

mesma nacionalidade, acontece sem barreiras linguísticas e pode impactar significativamente 

no estabelecimento de um fluxo migratório, promovendo um espaço de manutenção cultural e 

linguística.  

Por fim, concordamos com Lussi (2015) que políticas públicas desempenham um papel 

importante no fortalecimento ou enfraquecimento de desigualdades, as quais deveriam ser 

combatidas com ações que visam a equidade. A falta de informação e de acesso a direitos 

básicos, bem como o não reconhecimento da diversidade linguística e cultural envolvida no 

processo migratório, atuam como fatores que agravam a situação de vulnerabilidade. 

A história que inspirou o roteiro da peça Uma Odisseia é a mesma de muitos solicitantes 

de refúgio no Rio de Janeiro e retrata a necessidade de políticas linguísticas específicas para 

esse contexto contemporâneo e pontual. Atualmente, Mohammed ainda reside no Rio de Janeiro. 

Ele havia começado a vida na cidade como vendedor de esfihas na rua, como muitos outros 

migrantes árabes, e agora trabalha como professor de francês no projeto Abraço Cultural. 

Quando o conhecemos, ele só sabia falar os cumprimentos básicos em português, hoje participa 
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de mesas de debate sobre refúgio. As barreiras sociais e linguísticas que ele enfrenta fazem 

parte de seu cotidiano, porém não o impedem de estabelecer-se na cidade.  
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ANEXO A – ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO 

 

Roteiro de Entrevista para a Solicitação de Refúgio  

Entrevista presencial. Data ____________ às _______ horas  

Sr.________ Protocolo nº  
1. Meu nome é __________. Sou Oficial de Elegibilidade do CONARE. Estou aqui representando 

o Estado brasileiro. Vou explicar como vai ser sua entrevista.  

2. Entrevista do Sr.__________ . Protocolo nº _________________  

Entrevista realizada no dia _____ – Sede do Ministério da Justiça – Brasília. Entrevista realizada 

pelo Oficial de Elegibilidade.  

3. O Sr. pode repetir seu nome completo?  

4. Apresentação do Intérprete  

Nome:  

Explicar o papel do Intérprete – O Sr. precisa assinar esse termo de responsabilidade que diz 

que deverá traduzir exatamente e somente o que o oficial disser e, da mesma forma, o que o 

solicitante disser.  

Você não pode acrescentar nada no relato do solicitante, caso isso aconteça, a entrevista terá 

que ser cancelada e reagendada com outro intérprete.  

A história do solicitante é confidencial, então você não poderá contar a ninguém o que for 

dito na entrevista.  

Caso você tenha alguma dificuldade com a tradução, informe ao oficial.  

Se possível, a tradução deverá ser feita em primeira pessoa.  
5. De acordo a Lei brasileira (9.474/1997) será reconhecido como refugiado todo indivíduo que 

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.  

Não tenham nacionalidade.  

Grave e generalizada violação de direitos humanos.  

6. O Sr. pode ficar tranquilo que sua entrevista será pautada pelo princípio da confidencialidade, 

onde apenas os membros do CONARE terão acesso às informações compartilhadas aqui, para que 

seja tomada a decisão do seu pedido de refúgio.  

7. O Sr. tem a obrigação de provar sua identidade/nacionalidade, falar apenas a verdade e 

apresentar as evidências que considerar importantes para o reconhecimento de sua solicitação de 

refúgio.  
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Caso seja identificada alguma fraude o Sr. poderá sofrer as consequências que constam no Artigo 

39 da Lei 9.474/1997 e isso poderá ter um impacto negativo na decisão de seu processo.  

8. Agora vou explicar como vai ser sua entrevista. Será dividida em 03 partes.  

1º Informações sobre o seu perfil individual;  

2º Compreender os motivos que fizeram com que o Sr. deixasse o seu país de origem;  

3º Compreender por qual motivo o Sr. não pode ou não quer retornar para o seu país de origem.  

9. Meu papel como entrevistadora é manter uma postura neutra, imparcial, não fazer pré-

julgamentos sobre suas declarações. Porém, preciso obter as informações necessárias para seja 

tomada a decisão final do seu caso. Desse modo, caso sejam identificadas contradições durante a 

entrevista ou em relação às declarações que constam nos documentos apresentados ou em seu 

Formulário de Solicitação de Refúgio, estas serão expostas ao Sr., para que sejam esclarecidas.  

É importante lembrar que a entrevista é a oportunidade que o Sr. tem para apresentar e 

discutir todos os fatos e acontecimentos importantes para o seu caso.  
10. O tempo médio para a entrevista é de 1 hora, podendo ser mais ou menos. Durante a entrevista 

o Sr. pode solicitar uma pausa, caso considere necessário.  

11. O Sr. tem alguma dúvida? Podemos começar a entrevista?  

PERGUNTAS:  

PARTE I  
1. Com qual documento você entrou no Brasil? Checar documentos apresentados.  

2. Passaporte:  

3. Data de emissão:  

4. Como você obteve seu passaporte?  

5. Como obteve o visto?  

6. Saiu de qual país:  

7. Data de saída:  

8. Transporte: aéreo  

9. Passou por outros países antes de vir para o Brasil?  

10. Chegada ao Brasil: Cidade:  

11. Solicitação do refúgio:  

12. Nascido em: Data de Nascimento:  

13. Qual sua nacionalidade:  

14. Possui outra nacionalidade?  

15. Local em que residia antes de deixar seu país de origem? Com quem você morava neste 

local?  

16. Qual o nome de sua mãe? Qual o nome do seu pai?  

17. Você tem irmãos? Quantos?  

18. Quais os nomes de seus irmãos?  

19. Onde estão no momento?  
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20. Mantém contato com sua família?  

21. Você é casado? Qual o nome da pessoa?  

22. Possui filhos? Onde estão?  

23. Quais os nomes de seus filhos?  

24. Onde estão no momento?  

25. Possui familiares que permanecem no seu país? Quem e onde estão?  

26. Você tem familiares que estão aqui no Brasil?  

27. Você tem alguma religião? Se sim, qual?  

28. Você pertence a algum grupo étnico/tribo?  

29. Quais idiomas que você fala?  

30. Estudou no seu país? Cursou nível superior?  

31. Qual curso e universidade?  

32. Quando começou e quando terminou?  

33. Estava trabalhando antes de deixar seu país? Com o quê?  

34. Você já se envolveu com questões políticas no seu país (Participou de partidos políticos, 

movimentos sociais, associações, manifestações)?  

35. Pode me contar um pouco mais sobre isso?  

36. O Sr. cumpriu o serviço militar obrigatório?  

37. Quando iniciou e quando terminou?  

38. Quais eram as suas atividades durante o período em que esteve no exército?  

39. Alguém de sua família é militar? Quais as atividades que desempenha?  
 

PARTE II – Razões que motivaram a saída do solicitante de seu país de origem  

01. Você pode me contar os motivos que fizeram com que você deixasse o seu país de 

origem?  

02. Seguimento  
 

* Você pode me contar um pouco mais sobre essa parte do relato?  

* Como esses episódios aconteceram?  

* Quando ocorreram?  

* Conhece pessoas que também passaram pelas mesmas experiências?  

* Quem são as vítimas de perseguição?  

* Quem é o agente de perseguição?  

03. Checar a possibilidade de inclusão nas cláusulas de exclusão  
* Já foi detido alguma vez?  

* Por que você foi preso?  

* Por quanto tempo permaneceu preso?  

* Qual o tratamento que você recebeu na prisão?  

* Teve acesso a um advogado?  
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* Conseguiu entrar em contato com seus familiares?  

* Como conseguiu sair da prisão?  

04. Sobre a proteção estatal  
* Procurou a polícia ou a justiça no seu país?  

* Se sim, de quais autoridades e atores de proteção?  

* Qual foi o resultado?  

* Se não, por quê?  

* Como seria se buscasse?  

05. Sobre a saída do país de origem (principalmente quando o/a solicitante não apresentou o 

passaporte)  
* Com qual documento deixou seu país?  

* Como obteve o documento?  

* Por que escolheu o Brasil?  

* Sabia que estava vindo para o Brasil?  

* Como soube da possibilidade de pedir refúgio?  

* Como fez para deixar seu país (o trajeto, dificuldades com a documentação, etc.)  

* Mantém contato com alguém no seu país de origem? Como que está a vida de seus familiares no 

país? Sua saída teve algum efeito na vida deles?  

PARTE III – Por que o solicitante não pode ou não quer retornar ao seu país de origem  
* Você tem vontade de retornar para o seu país?  

* Se não, por quê? Como acha que seria voltar a viver no seu país?  

* Pode me contar um pouco mais sobre como seria retornar para o seu país nesse momento.  

* Conhece outras pessoas que deixaram seu país de origem por motivos semelhantes e 

retornaram?  

* Como está a vida delas hoje? Como foi o retorno?  

* Retornou ao seu país de origem após pedir refúgio?  

* Se cabível, por que demorou para pedir refúgio?  

PARTE IV – Finalizando a entrevista  
* Onde o Sr. mora aqui no Brasil?  

* Está trabalhando?   
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* Onde?  

*Tem a carteira de trabalho assinada?  

* Gostaria de acrescentar informações que considere relevante para o seu pedido de refúgio?  

PÓS-ENTREVISTA  
Quanto à análise de seu processo, não é possível estimar/precisar quanto tempo vai levar até que 

saia a decisão do CONARE, pois não existe um prazo estabelecido na lei e a demanda do 

CONARE é muito grande. A decisão ainda pode levar alguns meses.  

O CONARE vai informar para você (ou para a Polícia Federal) a decisão por e-mail ou através do 

seu endereço.  

1. A decisão pode ser de deferimento ou indeferimento/ positiva ou negativa.  

a) Em caso POSITIVO, você deverá ir à Polícia Federal para pegar seu RNE/documento de 

refugiado.  

- Como um(a) refugiado(a), caso você queira viajar para fora do Brasil, você deverá solicitar ao 

CONARE uma autorização de viagem, com um prazo de 60 dias de antecedência, através do 

seguinte e-mail (Conare@mj.gov.br). O CONARE analisará o seu pedido e responderá a sua 

solicitação. O CONARE não costuma autorizar viagem para o país de origem, caso aconteça 

algum motivo muito excepcional, seu pedido, devidamente justificado e se possível, com 

documentos, será submetido aos membros do CONARE, que tomarão a decisão.  

- Você poderá também abrir um procedimento de reunião familiar, caso você queria trazer e 

estender sua condição de refugiado(a) a algum membro de sua família. Para maiores informações, 

enviar um e-mail para o seguinte e-mail (mostrar o e-mail no informativo).  

b) Em caso NEGATIVO, a Polícia Federal irá te informar. Você assinará uma notificação de 

ciência do indeferimento e terá 15 dias para apresentar um recurso na Polícia Federal, caso deseje. 

Você sabe o que significa um recurso?  

Recurso é quando você deseja solicitar uma nova análise do seu processo, caso você não concorde 

com a decisão tomada em primeira instância. Se você tiver novos fatos que não foram 

apresentados anteriormente, eles deverão ser apresentados no recurso.  

Você receberá um novo protocolo, tal como o atual, válido por um ano, igualmente renovável, até 

que haja uma resposta final.  

2. Você deve manter seus contatos sempre atualizados junto ao CONARE. Caso você mude de 

endereço, de telefone ou de e-mail, você deve informar o CONARE através:  

a) Desse e-mail (cadastro.Conare@mj.gov.br);  

b) Do formulário online (mostrar o link no informativo);  

c) Ou ainda, vindo aqui no CONARE para preencher a ficha de atualização cadastral.  
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3. Em caso de dúvidas ou se você quiser saber o andamento do processo, poderá entrar em contato 

com o CONARE através desse e-mail (mostrar o e-mail no informativo) ou através desse telefone 

de Brasília (mostrar o número no informativo).  

MOSTRAR O SITE DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA NO INFORMATIVO, ONDE ELE TERÁ 

ACESSO À TODOS OS FORMULÁRIOS ONLINE.  

O Sr. deseja fazer alguma atualização cadastral neste momento?  

O Sr. tem alguma dúvida?  

Agradecimento ao solicitante e ao intérprete!!!! 

  



 

120 
 

ANEXO B – TERMO DE RESPONSABILIDADE DO INTÉRPRETE 

 

 
 

 

 


