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direito a ter direitos’’.  

(Hannah Arendt) 



Resumo 

Esta pesquisa tem como objetivo uma reflexão combinada sobre gênero, refúgio e 
vulnerabilidade nas migrações internacionais. Uma das principais motivações 
investigatórias dessa pesquisa, consiste em analisar o refúgio como um aspecto 
global, apontando um aporte especifico para as mulheres refugiadas. Para sua 
execução e desenvolvimento, utilizaremos como metodologia levantamentos e 
revisões bibliográficas que abordam as questões sobre globalização, refúgio, gênero 
e vulnerabilidade, uma vez que o estudo propõe uma sistematização desses 
conceitos. Cabe ressaltar que para a elaboração desse estudo, seria pertinente a 
realização de pesquisa de campo e entrevistas com mulheres imigrantes refugiadas, 
entretanto foram impossibilitados dado ao limite temporal e a falta de financiamento. 
Entendendo por vulnerabilidade toda e qualquer situação de violência seja física, 
sexual, domestica, psicológica entra outras cometidas contra as mulheres, 
adentrarmos em analises minuciosas sobre as questões de gênero nas migrações 
forçadas diz respeito ao impacto que o ato migratório tem em correlação com a 
dignidade humana dessas refugiadas, assim, buscaremos refletir sobre o papel do 
gênero nos projetos de mobilidade com ênfase na migração forçada. 

 
 
Palavras-chave: Refúgio, gênero, políticas públicas e vulnerabilidade nas migrações. 

 

  



Abstract 
 
This research aims a combined reflection on gender, refuge and vulnerability in 
international migrations. One of the main research motivations is to analyze the refuge 
as a global aspect, pointing to a specific contribution for refugee women. For its 
execution and development, will be used as a methodology, surveys and bibliographic 
reviews that address the questions about globalization, refuge, gender and 
vulnerability, once the study proposes a systematization of these concepts. It should 
be emphasized that for the elaboration of this study, it would be pertinent to carry out 
field research and interviews with refugee immigrant women. However, they were not 
possible given the time limit and the lack of funding. By understanding vulnerability, 
any situation of violence, even physical, sexual, domestic, psychological or other 
violence committed against women, we go into detailed analysis of gender issues in 
forced migration concerns. The impact that the migratory act has in correlation with 
dignity we will seek to reflect on the role of gender in mobility projects with an emphasis 
on forced migration. 
 
 
 
 
Keywords: Refuge, gender, public policies and vulnerability in migrations. 
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INTRODUÇÃO 

 

As discussões sobre as migrações forçadas no Brasil e no mundo vêm 

adquirindo extrema relevância no contexto das migrações internacionais 

contemporâneas, verifica-se que a emergência em se analisar o fenômeno, torna-se 

mais evidente ao observarmos um quadro crescente de solicitações de refúgio pelo 

Brasil e no mundo. Dado a isso, o interesse em pesquisar o tema em questão, se 

apresenta devido ao contato em 2017 com o tema Migrações, numa disciplina optativa 

ministrada pela Prof.ª Drª Gisele Almeida no curso de Ciências Socias da 

Universidade Federal Fluminense em Campos dos Goytacazes, onde nessa disciplina 

obtive a oportunidade de compreender conceitos e abordagens teóricas sobre o 

fenômeno migratório, dentre eles, a migração forçada, especialmente o refúgio.  

O primeiro contato com o tema sobre as migrações forçadas se deu devido a 

um seminário, cujo o objetivo principal do texto consistia em analisar o caso de 

refugiados e solicitantes de refúgio congoleses no Rio de Janeiro, suas formações de 

redes e a busca por trabalho. Buscando compreender o caso dos refugiados, me 

deparo com vídeos e relatos de refugiados compartilhando suas motivações em deixar 

seus países, os percalços da travessia nas fronteiras, e as políticas migratórias que 

em alguns países, não são muito acessíveis, assim, este mesmo ano se apresenta 

como um divisor de águas no meu percurso enquanto pesquisadora.  

Sob a orientação Prof.ª Drª Gisele Almeida tanto na disciplina do Curso de 

Ciências Sociais Prática de Pesquisa I, como no Programa Bolsa Desenvolvimento 

Acadêmico, obtive a oportunidade de me aprofundar nas discussões sobre o refúgio, 

a questão do gênero na migração forçada e as situações de vulnerabilidade 

intrinsicamente ligada a esses indivíduos. Assim, dentre essa busca para 

compreender o fenômeno os depoimentos que mais me chamam a atenção são os 

das mulheres, de maneira que estes relatos demostram o quanto ser uma imigrante 

refugiada é viver na incerteza.  

A maioria dessas mulheres deixam seus países em situações de extrema 

vulnerabilidade, fugindo de abusos, agressões, violências, guerras e situações que 

retiram a sua liberdade. Estas, ainda assim, ao saírem de suas casas, continuam a 

enfrentar dificuldades na travessia e no acolhimento, pois deixar o seu país de origem 

e atravessar os continentes em situação de vulnerabilidade por busca de segurança 
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e paz para essa maioria não significa estar livre de situações de extrema 

vulnerabilidade nem ao menos a garantia de uma proteção efetiva. 

Nesse contexto em que se inicia esta pesquisa, durante seu processo, verifica-

se que poucas são as análises sobre o que diz respeito a mulher migrante refugiada 

e a violência de gênero cometida contra essas mulheres. Entendemos ser necessário 

pontuar que ser mulher também diz respeito a ter direito a vida, segurança e liberdade, 

as diversas manifestações de violência cometida contra essas mulheres, ressaltam 

que a estrutura patriarcal ainda se encontra extremamente vigente na sociedade. 

Como coloca Heleieth Saffioti (2001), nessa estrutura de dominação, onde se constitui 

a prática patriarcal “os homens detêm o poder de determinar a conduta das categorias 

sociais nomeadas, recebendo autorização ou, pelo menos, tolerância da sociedade 

para punir o que se lhes apresenta como desvio’’ (HELEIETH SAFFIOTI, 2001, p. 

115). 

Dentro dessas perspectivas, me vi intrigada em entender melhor como um 

indivíduo que já se encontra em uma situação de extrema vulnerabilidade, se coloca 

à disposição de migrar mesmo enfrentando percalços que não o extingue de estar 

vulnerável? Assim, é a partir dessas primeiras premissas que esta pesquisa se 

sistematiza, e, como forma de realizarmos uma discussão aprofundada sobre o tema 

em questão, as análises dizem respeito a quatro eixos temáticos; a globalização, 

refúgio, o gênero nas migrações forçadas e as situações de vulnerabilidade, adiante, 

explicaremos como esse estudo será sistematizado. 

Para a execução e desenvolvimento dessa pesquisa, utilizaremos como 

metodologia levantamentos e revisões bibliográficas que abordam as questões sobre 

globalização, refúgio, gênero e vulnerabilidade, uma vez que o estudo propõe uma 

sistematização desses conceitos. Nesse sentido, como coloca Mills (1975), essa 

tarefa de sistematização transforma-se em uma pesquisa sociológica artesanal, onde 

se constrói o conhecimento e recusa a concepção que os objetos estão dados. 

Cabe ressaltar que para a elaboração desse estudo, seria pertinente a 

realização de pesquisa de campo e entrevistas com mulheres imigrantes refugiadas, 

a ser realizada na Cáritas Arquidiocesana, localizado no Rio de Janeiro, órgão cujo 

com o apoio do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, atua com 

programas de atendimentos aos refugiados e solicitantes de refúgio na cidade. 

Entretanto, dado ao limite do prazo e a falta de renda, se fez necessário “ajustar nosso 
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objetivo ao que é acessível’’ (WRIGHT-MILLS, 1975, p.15), assim, optamos pelo 

procedimento de levantamentos e revisões bibliográficas. 

Para o primeiro capítulo desta pesquisa, as discussões dizem respeito a uma 

investigação sobre a relação entre globalização e o refúgio no contexto atual, 

buscando analisar o refúgio em seu aspecto global. Para tanto, buscaremos 

apresentar um breve panorama histórico sobre o refúgio, de maneira a 

compreendermos como se estabeleceu o Direito Internacional do Refugiado. Em 

seguida, analisaremos as discussões acerca da concepção das categorias no 

contexto das migrações forçadas, além de apresentarmos o papel de cada instituição 

envolvida na concessão do refúgio, para então apresentarmos um panorama sobre o 

quadro de solicitações de refúgio no Brasil e no mundo. Assim, após esse caminho, 

buscaremos analisar se a globalização se apresenta como um fator de influência 

nesse crescimento, buscando compreender em quais maneiras e condições o refúgio 

faz parte da globalização. 

No segundo capítulo, buscaremos refletir sobre o papel do gênero nos projetos 

de mobilidade com ênfase na migração forçada sistematizando a discussão com os 

estudos sobre vulnerabilidade, na medida que entendemos por vulnerabilidade toda e 

qualquer situação de violência seja física, sexual, domestica, psicológica entra outras 

cometida contra as mulheres, bem como identificar os aspectos normativos em torno 

da configuração do refúgio e do/a refugiado/a, tanto no âmbito internacional (ACNUR) 

como nacional (CONARE) verificando a atuação desses órgãos no combate a 

violência de gênero e a existência de políticas específicas para mulheres em situação 

de refúgio. 

No terceiro capítulo, buscaremos apontas os motivos envolvidos para a 

solicitação de refúgio, à luz de depoimentos e narrativas de mulheres refugiadas no 

Brasil, de forma a mapear os aspectos de vulnerabilidade que a cercam. Analisar as 

situações e experiências da mulher na situação de refúgio diz respeito ao impacto que 

o ato migratório tem em correlação com a dignidade humana dessas refugiadas. 

Sendo assim, essa analise nos permitirá verificar a efetividade das políticas 

específicas para mulheres em situação de refúgio bem como as possibilidades 

efetivas de autonomia no desenrolar das estratégias de articulação, inserção e até 

sobrevivência na nova realidade. 

Incorporar os diferenciais por gênero nas questões sobre refúgio se faz 

necessário, justamente por compreendermos que as mulheres são alvo de 
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discriminação e violência por serem mulheres e estarem imersas numa estrutura 

patriarcal que ainda se encontra extremamente vigente na sociedade. Nesse sentido, 

as mulheres refugiadas são ainda mais vulneráveis, pois são obrigadas a migrarem 

para outros países com outras culturas, língua e modos de vida diferente, além de 

estarem suscetíveis a violência sexual, física e psicológica. Se faz necessário romper 

com a resistência em admitir que o direito das mulheres em serem livres são 

efetivamente direitos humanos. Todavia, enquanto aguardamos tais medidas, verifica-

se que, todos os dias, que mulheres de todo o mundo são agredidas, mutiladas, 

escravizadas, traficadas, sujeitas a exploração sexual, violência física, doméstica 

entre outros, e, no que diz respeito as mulheres em situação de refúgio, por vezes, 

não obtém amparo dos Estados de origem, nem dos receptores. 

Portanto, se faz necessário uma contínua e minuciosa investigação entre a 

estreita relação sobre refúgio e gênero nas migrações forçadas. 
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CAPÍTULO I – A QUESTÃO DO REFÚGIO E O SEU ASPECTO GLOBAL. 
 

Neste capítulo serão apontados as discussões sobre o panorama histórico do 

Refúgio, tendo como objetivo compreendermos como se estabeleceu o Direito 

Internacional do Refugiado, em seguida, serão apresentados os papeis de cada 

instituição envolvida na concessão do refúgio e, as concepções das categorias nas 

migrações forçadas, logo, como forma de realizarmos uma discussão aprofundada, 

será ilustrado um panorama sobre o quadro de solicitações de refúgio no mundo e no 

Brasil, para então, investigarmos a relação entre a globalização e o refúgio no contexto 

atual. 

 

1.1 . Contexto histórico 

 

As discussões sobre as migrações forçadas no Brasil e no mundo vêm 

adquirindo extrema relevância no contexto das migrações internacionais 

contemporâneas. Alguns teóricos acionam atenção privilegiada ao fenômeno, 

justamente por envolver questões de segurança, estadia e saúde de seres humanos. 

A emergência em se analisar as migrações forçadas, torna-se mais evidente ao 

observarmos um quadro crescente de solicitações de refúgio, no Brasil e no mundo.  

Diversas são as modalidades de fluxos migratórios constituintes nas migrações 

internacionais. Gisele Almeida (2014) aborda o tema da imigração brasileira na 

França, e apresenta as modalidades dos fluxos migratórios apreendias por meio de 

leituras dos estudos sobre projetos migratórios e, em sequência, reconstrói essas 

categorias a partir das entrevistas com esses imigrantes. Dentre estas modalidades, 

identificadas pela autora, estão as “migrações de profissionais altamente 

qualificados’’, “migração estudantil’’, “migração laboral’’, “migração afetiva’’ e 

“migração cosmopolita’’.  

Entretanto, o objetivo deste trabalho, consiste em analisar a migração forçada, 

em especifico, o refúgio, sobre o qual Marília Calegari (2016) salienta que esta 

modalidade migratória apresenta como precedentes guerras, violência, situações 

políticas e históricas bastante particulares. Dentro disso, buscaremos apresentar um 
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breve panorama histórico sobre o refúgio1, de maneira a compreendermos como se 

estabeleceu o Direito Internacional do Refugiado.  

 Segundo Liliana Jubilut (2007) a temática dos refugiados existe desde o século 

XV2, mesmo que embora alguns teóricos acionam a existência de refugiados na 

Antiguidade, mais precisamente, no antigo Egito, é a partir do século XV que os 

refugiados aparecem de forma mais sistemática, motivo pela qual se atribui seu 

surgimento. 

Todavia, a proteção institucionalizada do refúgio, só surgiu no século XX, por 

meio da Liga das Nações, ao passo que esta passou a se preocupar com a temática 

dos refugiados em razão do aumento quantitativo de pessoas que fugiram da recém-

criada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Segundo a autora: 

 
No início, a assistência a essas pessoas era providenciada pela Cruz 
Vermelha, mas, com o constante aumento de indivíduos sob a sua custódia, 
esta organização solicitou a ajuda da Liga das Nações para enfrentar a 
questão.   Essa organização, apesar de dar destaque à questão das minorias, 
não trazia em seu estatuto a problemática dos refugiados, mas, diante da 
situação concreta que lhe foi apresentada, estabeleceu, em 1921, o Alto 
Comissariado para os Refugiados Russos. Teve início aí a proteção 
internacional aos refugiados (LILIANA JUBILUT, 2007, p. 73 e 74). 

 

O Alto Comissariado para os Refugiados Russos obtinha o papel de cumprir 

três responsabilidades: “(1) a definição da situação jurídica dos refugiados, (2) a 

organização da repatriação ou reassentamento dos refugiados e (3) a realização de 

atividades de socorro e assistência, tais como providenciar trabalho, com a ajuda de 

instituições filantrópicas (LILIANA JUBILUT, 2007, p. 75). Entretanto, dada a sua 

especificidade, o Alto Comissariado para os Refugiados Russos tinha seus atributos 

limitados a pessoas de origem russa. Contudo, com o passar do tempo, observou-se 

a necessidade de proteção jurídica internacional a outras pessoas, com outras 

nacionalidades e/ou etnias, a quem poderia ser concedida a condição de refugiado. 

Assim, com o surgimento e o fortalecimento do nacional-socialismo na Alemanha, em 

1936 foi criado o Alto comissariado para os Refugiados Judeus provenientes da 

Alemanha. 

                                                           
1 Nesta seção serão apresentados alguns marcos considerados importantes pela autora para um 
melhor desenvolvimento da pesquisa. 
2 Para um panorama completo sobre a evolução histórica do refúgio no cenário internacional, Cf. 
JUBILUT, Liliana l. O Direito internacional dos refugiados e a sua aplicação no ordenamento jurídico 
brasileiro. São Paulo: Método, 2007. 240p. 
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A autora salienta que ambas as instâncias tinham uma data limite para 

encerramento de suas atividades, assim, em função de garantir a segurança dessas 

pessoas, propôs-se que a Noruega unificasse as questões referentes aos refugiados 

e a criação de um único órgão internacional, de maneira que pudesse abranger todas 

as nacionalidades. Foi nesta orientação que, em 1938, foi criado no âmbito da Liga 

das Nações, o Alto Comissariado da Liga das Nações para Refugiados, de maneira 

que: 

 

A criação desse órgão de proteção aos refugiados inaugurou uma nova fase 
do Direito Internacional dos Refugiados, isto porque, até então, a qualificação 
de uma pessoa como refugiada era feita a partir de critérios coletivos, ou seja, 
em função de sua origem, sua nacionalidade ou sua etnia – a pessoa não 
necessitava demonstrar que sofria perseguição, mas tão somente que 
pertencia a um dos grupos tidos como de refugiados – e, com sua criação, a 
qualificação passou também a ser fundamentada em aspectos individuais, ou 
seja, na história e características de cada indivíduo e na perseguição sofrida 
por ele e não apenas em reconhecimentos coletivos (LILIANA JUBILUT 2007, 
p.77). 

 

Ao longo de seu trabalho, a autora discorre uma série de eventos que durante 

o passar dos anos foram modificando a estrutura do até então órgão. A exemplo disso, 

tem-se a eclosão da Segunda Guerra Mundial, fazendo com que diversas pessoas 

ficassem sem a proteção estatal3, dessa forma, não conseguindo cumprir seu papel, 

em 1946, foi decretado o fim da Liga das Nações e consequentemente o Alto 

Comissariado das Nações para Refugiados. 

 Todavia, dada a eclosão desta guerra, a temática dos refugiados toma 

proporções maiores. Dessa forma, foi criada a Administração das Nações Unidas de 

Socorro e Reconstrução4.  Assim como as outras instituições, a Administração das 

Nações Unidas para Socorro e Reconstrução tinha a sua especificidade provisória, 

sendo está substituída em 1948 pela Organização Internacional dos Refugiados. Dado 

a continua problemática dos refugiados e o caráter temporário da Organização 

Internacional dos Refugiados, em 1949 tem-se a criação do Alto Comissariado das 

Nações Unidas para os Refugiados, órgão subsidiário no âmbito da Organização das 

Nações Unidas.  

                                                           
3  Enquanto a Primeira Guerra Mundial gerou 4 milhões de refugiados, a Segunda Guerra Mundial fez 
surgir mais de 40 milhões de refugiados (LILIANA JUBILUT, 2007, p. 78). 
4   Segundo Liliana Jubilut (2007) o objetivo deste órgão consistia em tratar das questões dos 
refugiados pós Segunda Guerra Mundial e se encarregar das tarefas de retorno dos refugiados aos 
seus países de origem. 
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 De acordo com a autora, em todos os casos, a temática dos refugiados era 

tratada como um problema pontual, visto que possivelmente, este teria um fim, como 

havia ocorrido no passado. Entretanto, observou-se que, os contingentes de 

refugiados continuaram aparecendo e, diante de tal acontecimento, a comunidade 

internacional percebeu a necessidade de se criar regras para a proteção dessas 

pessoas: 

 

[...] acreditava-se que, assim como no passado, tratava-se de um problema 
pontual, tanto espacial quanto temporalmente, e, consequentemente, todos 
os órgãos criados a fim de tratar dessa problemática foram estabelecidos 
para atender a um segmento específico dos refugiados – aquele que surgisse 
no momento – e apresentaram em seus estatutos a previsão do término de 
suas atividades. A história, no entanto, provou ser esta crença errônea. As 
datas estipuladas para o fim do exercício do mandato dos órgãos 
especializados na questão dos refugiados chegaram, e eles foram extintos, 
mas a necessidade de proteção a esses indivíduos continuou (LILIANA 
JUBILUT, 2007, p. 25). 

 

A princípio, o órgão do Alto Comissariado das Nações Unidas para os 

Refugiados (ACNUR) tinha seu mandato estipulado para três anos, entretanto, devido 

à continua crise dos refugiados, este órgão vem sendo renovado a cada cinco anos, 

sendo este, o órgão que perdura até os dias atuais. Em conjunto com a ONU, a 

ACNUR dedicou-se na formulação de instrumentos internacionais, a partir dos quais 

pudesse garantir a proteção de refugiados de todas as nacionalidades, e assim, 

propondo a Convenção de 1951. 

De acordo com Lima et al (2017), a Convenção de 1951 foi assinada pelos doze 

países signatários. Esta convenção apresentou a “clássica”5 definição do termo 

refugiado, do qual o seu objetivo seria uma aplicação que pudesse abranger todas as 

nacionalidades. Entretanto, sua definição estabelecia uma limitação temporal 

restringindo sua aplicabilidade aos “acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro 

de 1951”. Dado ao surgimento de novas perseguições, foi proposto o Protocolo sobre 

o Estatuto dos Refugiados, em 1967, o qual ampliou o conceito de refugiados, no que 

diz respeito ao limite temporal e geográfico. 

 O ACNUR, juntamente com a ONU, desenvolve o papel de subsidiar a 

proteção jurídica e assistência material aos solicitantes de refúgio e aos refugiados no 

                                                           
5 Em conformidade com Lima et al (2017) o processo histórico em que o refúgio se caracteriza fez 

com que os órgãos responsáveis analisassem os refugiados como grupo especifico que carece de 
proteção. Nesse sentido, a primeira definição formulada pela Convenção de 1951 designava abranger 
pessoas de qualquer origem.  
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mundo, trabalhando em conjunto com os países e Estados, além de supervisionar o 

cumprimento da Convenção de 19516 e do Protocolo de 19677.  

 

1.2. O papel das instituições envolvidas na concessão do refúgio e sua 

burocracia no Brasil 

 

O pedido para o reconhecimento de refugiado, segundo Carina Soares (2012) 

no âmbito nacional, envolve a participação de quatro organismos: o Alto Comissariado 

das Nações Unidas para Refúgio (ACNUR), o Departamento da Polícia Federal, as 

Caritas Arquidiocesana e o Comitê Nacional para Refugiados (CONARE), para além 

disso, caso o imigrante refugiado tenha o seu pedido negado pelo CONARE, este tem 

o direito de entrar com o recurso junto ao Ministério da Justiça. De acordo com a 

autora, a seguir iremos apresentar um breve panorama sobre as instituições 

envolvidas na concessão de refúgio, afim de elucidar suas respectivas atuações nesse 

processo. 

 

• ACNUR  

Desenvolve o papel de subsidiar a proteção jurídica e assistência material aos 

solicitantes de refúgio e aos refugiados, trabalhando em conjunto com os países e 

Estados, além de supervisionar o cumprimento da Convenção de 1951 e do Protocolo 

de 1967. O ACNUR também desenvolve trabalhos com diversas ONGs, e, auxilia na 

implementação de diversos programas de interação local e inserção do refugiado. 

 

• POLÍCIA FEDERAL 

Sua atuação tem início logo na entrada dos solicitantes de refúgio no Brasil, 

sendo a Polícia Federal o primeiro órgão de contato dos refugiados em solo brasileiro, 

responsável por formalizar a solicitação do reconhecimento da condição de refugiado 

e garantir o cumprimento do princípio do non-refoulement.8 

                                                           
6  Cf. LIMA, João, B. B, et al. Refúgio no Brasil: Caracterização dos perfis sociodemográficos dos 

refugiados (1998 – 2014). Brasília: Ipea, 2017. 
7  De acordo com Lima et al (2017) outros instrumentos são subsidiados no âmbito do instituto refúgio, 

tais como: A Convenção da Unidade Africana, a Declaração de Cartagena sobre os Refugiados (entre 
outros) e, as resoluções aprovadas pela Assembleia Geral das Nações Unidas.  
 
8 Princípio que garante a não devolução do imigrante refugiado no momento em que este adentra no 
país de destino. 
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• CARITAS ARQUIDIOCESANA 

Organização não-governamental ligada à Igreja Católica que atua 

mundialmente em diversos projetos sociais dando ênfase à questão da defesa dos 

direitos humanos, entre eles o trabalho de acolhida dos refugiados.  

 

• COMITÊ NACIONAL PARA REFUGIADOS 

Órgão de deliberação no âmbito do Ministério da Justiça. Em primeira instância, 

desenvolve o papel de analisar o pedido de refúgio e declarar o reconhecimento da 

condição de refugiado e decidir também acerca da cessação e da perda dessa 

condição. Este órgão também é responsável pela implementação das políticas 

públicas para os refugiados no Brasil, por meio de orientação e coordenação das 

medidas essências à eficácia da proteção, assistência e apoio jurídico aos refugiados. 

 

• MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

Representado pelo respectivo Ministro, no que diz respeito ao refúgio, 

desenvolve o papel de atuar como presidente do CONARE e, a ele caberá decidir 

sobre o reconhecimento ou da condição de refugiado quando houver empate. O 

Ministro da Justiça é também o responsável pela decisão em caso de recurso das 

decisões do CONARE. 

Considerando o papel dos institutos acima, o processo de solicitação e 

concessão de refúgio no Brasil se apresenta da seguinte forma: 

 

 

 

 

 

Tabela I - Processo de Solicitação e Concessão da Condição de Refugiado. 
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Processo de Solicitação e Concessão da Condição de Refugiado 

Refugiado Polícia Federal 
Cáritas 

arquidiocesana Conare Ministério da Justiça 

1° Chegada do 
estrangeiro ao Brasil. 

4° Entrevista para 
preenchimento do 

termo de 
declaração. 

6° Preenchimento do 
questionário de 

solicitação de refúgio. 

7° União do termo, 
protocolo e 

questionário de 
solicitação de 

refúgio 

8° Deferimento 

2° Expressão da 
vontade de obter 
refúgio no Brasil 5° Emissão de 

protocolo de 
permanência 

provisória 

3° Encaminhamento do 
refugiado para o órgão 
responsável (Polícia 

Federal). 

9° Em caso de 
Indeferimento (recurso) 

Fonte: Ipea (Lima et al, 2017, p. 92). 

 

Dentro desse processo, em conformidade com Carina Soares (2012) o pedido 

de refúgio se inicia após a chegada do estrangeiro ao Brasil e da sua manifestação 

em obter refúgio no território nacional, o refugiado é encaminhado ao órgão da Policia 

Federal na fronteira, onde é preenchido o Termo de Declaração,9 formulário do qual o 

solicitante preenche os motivos pelo qual este saiu do seu país de origem e as 

condições que este refugiado apresenta em território nacional, além dos dados 

pessoais básicos. Além de trazer o caráter formal de solicitação, este serve como 

documento para o solicitante, até que lhe seja concedido um Protocolo Provisório. 

Após o preenchimento do Termo de Declaração, o refugiado é encaminhado à 

Cáritas, para que este possa receber auxilio e orientações. Em seguida, o solicitante 

deve preencher um questionário mais detalhado com seus dados pessoais e as 

motivações para a solicitação de refúgio, bem como para que seja marcada uma 

entrevista junto a um advogado. Caso não haja Cáritas na localidade do qual o 

solicitante se encontre, os procedimentos iniciais são realizados pela Polícia Federa. 

Feito este processo, o questionário é enviado ao CONARE para que seja solicitado o 

Protocolo Provisório, do qual passa a ser o documento de identidade do solicitante de 

refúgio no Brasil até o término do procedimento de solicitação de refúgio. Após esse 

procedimento, o solicitante de refúgio se submete a uma nova entrevista, desta vez 

com um representante do órgão do CONARE. Após essa segunda entrevista, o 

representante do CONARE relata a situação do refugiado a um grupo, que analisa a 

                                                           
9 Todos os documentos mencionados nesta seção encontram-se em anexo. 
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situação do/a refugiado/a. Esse grupo é composto por representantes do CONARE, 

do ACNUR e da sociedade civil (Organizações Não-Governamentais - ONGs). 

Assim, o ACNUR e a sociedade civil fundamentam seu posicionamento a partir 

do parecer elaborado pelos advogados que compõem a Cáritas/ACNUR/AOB, dessa 

forma, esse grupo elabora um parecer “final’’, recomendando ou não a aceitação da 

solicitação de refúgio, e, este parecer é então encaminhado ao plenário do CONARE, 

onde será analisado se este solicitante terá não seu pedido concedido. O CONARE 

desenvolve o papel de analisar e declarar em primeira instância, o reconhecimento ou 

não da condição de refugiado no país.  

Cabe ao CONARE a decisão, a comunicação e o registro da recomendação, 

na medida em que, após a decisão em primeira instancia, este órgão é responsável 

por comunicar à Policia Federal que esta proceda com as medidas administrativas 

cabíveis, bem como para que realize o arquivamento de qualquer processo criminal 

ou administrativo pela entrada irregular no país. Além disso, o CONARE também 

comunica sua decisão ao solicitante de refúgio quando sua solicitação é reconhecida 

pelo governo brasileiro, dessa forma, o/a refugiado/a é registrado/a junto à Policia 

Federal, e assina o Termo de Responsabilidade para solicitar o seu Registro Nacional 

de Estrangeiro. Caso a decisão do CONARE seja negativa, o solicitante tem o direito 

de entrar com um recurso junto ao Departamento da Polícia Federal em até 15 dias, 

após o recebimento da notificação. 

 

1.3. A definição das categorias segundo a ACNUR  

 

Diante desta breve contextualização histórica sobre como se estabeleceu o 

Direito Internacional do Refugiado, de acordo com o ACNUR na concepção das 

categorias no contexto das migrações forçadas, os “deslocados forçados’’ se dividem 

em: Apátridas, deslocados internos, retornados, solicitantes de refúgio e refugiados.  

Julia Moreira (2017) aborda que novas categorias teórico-conceituais vêm 

sendo apresentadas, como forma de dar conta do fenômeno migratório, visto que este 

assume uma complexidade crescente no cenário internacional contemporâneo. A 

autora discorre ao longo do texto que, os estudos sobre as migrações internacionais 

se pautaram sobre uma divisão entre as chamadas migrações voluntárias e as 

migrações forçadas:  
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Se, de um lado, a voluntariedade constituiria o motor fundamental para os 
processos decisórios que balizam o ato de migrar; de outro, seria a 
compulsoriedade o fator principal para o deslocamento. O divisor de águas 
dos fluxos migratórios parece residir, assim, na contraposição entre o desejo 
e a violência (JULIA MOREIRA, 2017, p. 155). 
 

 

Dessa forma, segundo o ACNUR na concepção das categorias no contexto das 

migrações forçadas, os “deslocados forçados’’ se dividem em:  

 

• Apátridas: São pessoas que não possuem vinculação político-jurídica 

com nenhum Estado-Nação. 

• Deslocados internos: São pessoas deslocadas dentro o seu próprio 

país de origem, e que não cruzaram as fronteiras. 

• Retornados: São pessoas que obtiveram o status de refugiado e 

solicitante de refúgio, entretanto, retornaram voluntariamente aos seus 

países de origem. 

• Solicitantes de refúgio: São pessoas que solicitaram as autoridades 

competentes a serem reconhecidas como refugiados. 

• Deslocados ambientais: São pessoas que migram em razão de 

desastres/catástrofes naturais que atingem seus países  

• Asilados: Categoria aplicável tão-somente ao contexto latino-

americano, vinculada a perseguições políticas individuais 

• Refugiados: Dentro dos parâmetros da Convenção de 1951, o imigrante 

refugiado é o indivíduo que em “razão de ser perseguido em virtude da 

sua raça, religião, nacionalidade, filiação em certo grupo social ou das 

suas opiniões políticas, se encontre fora do país de que tem a 

nacionalidade e não possa ou, em virtude daquele receio, não queira 

pedir a proteção daquele país; ou que, se não tiver a nacionalidade e 

estiver fora do país no qual tinha a sua residência habitual após aqueles 

acontecimentos, não possa ou, em virtude do dito receio, a ele não 

queira voltar’’ (Convenção Relativa ao Estatuto do Refugiado de 1951). 

 

Atualmente, no Brasil, o pedido de reconhecimento de refugiado, segundo 

Carina Soares (2012) envolve a participação de quatro organismos: (ACNUR), o 
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Departamento da Polícia Federal, as Caritas Arquidiocesana e o Comitê Nacional para 

Refugiados (CONARE), como apontado anteriormente. 

Sendo assim, ademais, iremos apresentar os dados sobre a população 

refugiada no Brasil e no mundo. Nesta reflexão, o refúgio é pensado como um aspecto 

global, visto que, partimos da concepção de que para se compreender o aumento 

quantitativo de solicitações de refúgio no Brasil, se faz necessário entender de quais 

maneiras e condições a situação atual em torno do refúgio e do refugiado integram 

processos aliados aos ditames da globalização. Consideramos que as reflexões 

sociológicas sobre a globalização podem nos dar detalhes sobre estas relações, cujas 

dinâmicas podem parecer a princípio desconectadas (SASKIA SASSEN, 2010). 

 

1.4. Refúgio em números 

 

De acordo com o ACNUR, segundo o relatório Global Trends (2016) publicado 

em 2017, cerca de 22,5 milhões de pessoas no mundo foram reconhecidas como 

refugiadas e outros 2,8 milhões estavam com solicitações em trâmite. No gráfico 1, é 

possível observar o número de refugiados sobre a alçada da ACNUR ao longo dos 

anos. 
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Gráfico 1 – Refugiados Sobre a Alçada da ACNUR no mundo (1955-2017).10 

 

 

Fonte: UNHCR (2017). 

 

Os dados acerca da população de refugiados no mundo, apresentados pela 

UNHCR (The UM Refugee Agency), apontam que, ao longo dos anos, o seu número 

aumentou gradativamente. Entretanto, as estatísticas apresentadas dizem respeito 

apenas aos refugiados que estão sobre os cuidados da ACNUR, sem considerar os 

solicitantes de refúgio, apátridas, deslocados internos e retornados entre outros que 

por vários motivos não conseguem acessar a referida instituição. No gráfico 2, é 

possível vermos o panorama nacional de solicitações de refúgio no Brasil durante os 

últimos oito anos. 

 

Gráfico 2 – Solicitações de Refúgio Recebidas no Brasil (2010-2017).11 

 

                                                           
10 Os dados apresentados dizem respeito a população de refugiados que estiveram sobre os 
cuidados da ACNUR nos respectivos anos. Isso significa que esta população de refugiados possuía 
total assistência do órgão no que diz respeito a documentação e no desenrolar de inserção na nova 
realidade. 
11 O gráfico apresenta a quantidade de refugiados que solicitam a entrada no Brasil. Diz respeito a 
população que apresenta interesse em residir no país. 

1
.7

1
7

.9
6

6

1
.6

5
6

.6
4

4

3
.5

3
1

.6
1

5

2
.4

6
4

.7
3

0

3
.5

2
9

.4
3

4

8
.4

5
4

.9
3

7 1
1

.8
6

3
.5

2
6

1
7

.3
9

5
.9

7
9

1
4

.8
9

6
.0

8
7

1
2

.1
2

9
.5

7
2

8
.6

6
1

.9
9

4

1
0

.5
4

9
.6

8
1

1
6

.1
1

1
.2

8
5

1
9

.9
4

1
.3

4
7

1 9 5 5 1 9 6 0 1 9 6 5 1 9 7 0 1 9 7 5 1 9 8 0 1 9 8 5 1 9 9 0 1 9 9 5 2 0 0 0 2 0 0 5 2 0 1 0 2 0 1 5 2 0 1 7



30 
 

Fonte: Refúgio em números (2017). 

 

 Observa-se que o Brasil, no período de 2010 a 2017, recebeu 1.092.102 

milhões solicitações de reconhecimento da condição de refugiado/a. De acordo com 

o relatório do Comitê Nacional para Refugiados, segundo a Policia Federal, em 2017, 

o país tinha cerca de 86.007 mil solicitações de refúgio em trâmite12, como mostra o 

gráfico 3, e, outras 33.866 mil pessoas solicitaram refúgio no país.   

 

                                                           
12 Processo para determinar o reconhecimento ou não da condição de refugiado/a. 
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Gráfico 3 – Solicitações da Condição de Refugiado em Tramitação no Brasil 

(2011-2017).13 

 

 

Fonte: Refúgio em números (2017). 

. 

Ainda nesse panorama nacional, no ano de 2017, de acordo com o CONARE 

o país reconheceu cerca de 10.145 mil refugiados/as com diferentes nacionalidades, 

desses, atualmente, cerca de 5.134 residem em território brasileiro. Carina Soares 

(2012) pontua que a ACNUR desenvolve o papel de auxiliar o CONARE no 

procedimento de elegibilidade da concessão de refúgio, por meio da sua participação 

nas reuniões de reconhecimento. Sendo assim, sua participação é de extrema 

importância, inclusive porque se trata do órgão especializado da ONU para proteção 

dos refugiados em todo o mundo.  

No que diz respeito às mulheres, de acordo com os dados do relatório Global 

Trends (2016), 49% das pessoas refugiadas no mundo eram mulheres no ano de 

2016. Já no Brasil, no ano de 2015, as mulheres representavam cerca de 19,2% da 

população solicitante de refúgio. No ano de 2016, foi registrado no Brasil um aumento 

significativo dessa população: estas representavam 32% da população de refugiados. 

Ainda de acordo com o relatório do CONARE (2017), das 10.145 solicitações de 

refúgio reconhecidas em 2017, 30% eram mulheres. 

                                                           
13 Os dados apresentados dizem respeito a população de refugiado que já passaram pelo processo 
apresentado na tabela I e aguardam o andamento da condição como refugiado no país. 
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O crescimento da participação feminina nos fluxos migratórios internacionais 

tem tido maior visibilidade. Diversos teóricos vêm apontando o avanço das análises 

que incorporam os diferenciais por sexo, abordando a questão da “feminização das 

migrações’’ (a qual iremos nos dedicar com maior precisão no próximo capitulo). No 

gráfico 4, é possível observar o número de mulheres migrantes internacionais ao longo 

dos anos, como forma de representar esse aumento quantitativo. 

 

Gráfico 4 – Número de Migrantes Internacionais no mundo (1990-2017). 

Fonte: Trends in International Migrant Stock: The revision (2017). 

 

No gráfico 4, é possível observar que, ao longo dos anos, a participação 

feminina no cenário das migrações internacionais aumentou gradativamente. Embora 

a migração masculina ainda apresente números maiores, faz se necessário 

analisarmos o aumento da participação feminina, para apontarmos a importância em 

considerar os diferenciais de gênero nas análises das migrações internacionais, 

aspecto que será focalizado no segundo capítulo. 

 

1.5. O refúgio na sociedade globalizada 

 

 Considerando os dados apresentados, poderíamos então nos perguntar: a 

globalização tem influenciado ou pode explicar o crescimento da população 

refugiada? De quais maneiras e condições o refúgio faz parte da globalização?  
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Segundo o CONARE (2013), o deslocamento de pessoas em busca de refúgio 

sempre existiu, e sua gênese seria anterior ao contexto atual. No entanto, buscaremos 

analisar sobre as maneiras e condições através das quais essas dinâmicas – refúgio 

e globalização - estão conectadas no cenário hodierno. 

A relação entre as migrações internacionais e a globalização pode ser 

analisada a priori por meio de dois aspectos considerados importantes na obra de 

Saskia Sassen. Em seu livro “Sociologia da Migração’’ (2010), a autora apresenta uma 

análise sobre as dinâmicas da globalização e sua relação com a sociologia. No 

capítulo intitulado “A criação de migrações internacionais’’, Saskia Sassen identifica 

um importante primeiro ponto de partida. Isso porque pensar sobre as migrações 

internacionais no âmbito da Sociologia da Migração, implica investigarmos uma série 

de questões que não se concentram particularmente na globalização, ou seja, em 

primeiro lugar, de acordo com Saskia Sassen, as migrações internacionais são parte 

de uma dinâmica social, desenvolvida nas cidades ditas globais. 

Um segundo aspecto a ser pontuado é uma generalização crescente da ideia, 

problematizada pela autora, de que temos imigrantes por causa da globalização. 

Segundo Saskia Sassen, esta suposição não é formulada propriamente por meio do 

conhecimento sobre as questões da imigração em si, mas, sim, por projetar nela, 

noções padronizadas da globalização. Dessa forma, esta seria uma maneira errônea 

de se analisar o fenômeno, visto que “as migrações transfronteiriças já existiam muito 

antes da atual fase da globalização’’ (SASKIA SASSEN, 2010, p. 113).  

Consequentemente, o trabalho a ser feito consiste em identificar o tipo de 

migração, e os perfis dos migrantes, e situar as subjetividades dos migrantes dentro 

dessa dinâmica mais amplas. Cabe ao pesquisador, investigar de quais maneiras e 

condições essas dinâmicas — as migrações e a globalização — estão conectadas, e, 

em que circunstâncias a globalização encurta a distância material e subjetiva entre os 

países, diluindo fronteiras e formas de pertencimentos e identificações espaciais.  

Em suma, segundo Campos et al (2007) o fenômeno da globalização é visto 

como um processo normalmente utilizado a propósito de um conjunto de 

transformações socioeconómicas que vêm atravessando as sociedades 

contemporâneas em todos os cantos do mundo. 

Andreia Souza (2011) ao definir a origem e evolução da globalização, aponta 

que o avanço deste fenômeno está associado a acontecimentos sociais, tais como: a 

queda do muro de Berlim, o fim dos socialismos reais, a expansão do capitalismo e 
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da adoção de medidas neoliberais, além da configuração de novos espaços 

extranacionais, como a Comunidade Comum Europeia. Desta forma, a difusão da 

globalização está intrinsicamente associada ao advento do Estado Neoliberal, que 

obteve sua origem no início do século XX, na Inglaterra, e que, portanto, fez com que 

a globalização se expandisse entre as nações: 

 

  
A globalização ou processo de mundialização, de acordo com o entendimento 
majoritário dos autores contemporâneos, caracteriza-se pela ampla 
integração econômica, política, cultural e outros entre as nações. Contudo, a 
integração nos seus mais variados aspectos se destaca pela economia, 
podendo ser de diversos tipos, mas nenhuma integração econômica é melhor 
do que a outra. A escolha do país pelo modelo de integração decorre de seus 
objetivos e do seu grau de dependência entre as grandes potências. 
(ANDREIA SOUZA 2011, p. 4). 
 

 

Embora a lógica da globalização já existisse muito antes de ser denominada 

como tal, para se entender esse processo, se faz necessário traçar alguns caminhos 

analíticos. A primeira questão aqui apresentada, diz respeito a Divisão Internacional 

do Trabalho (DIT), relacionada como encurtamento das distâncias e a “abertura das 

fronteiras’’, a “nova DIT’’, denominada como capitalismo financeiro.  

Nesta nova lógica do capitalismo, observa-se que as relações de dominação 

entre os países desenvolvidos sobre os subdesenvolvidos se perpetuam, e se 

renovam. Nessa atualização, o principal fator desta relação esta na produção de 

tecnologia e investimentos nas indústrias locais, e não se restringe mais a exportação 

dos produtos industrializados.  

Assim, nesse novo cenário, observa-se que há investimentos dos países 

desenvolvidos no processo de industrialização dos países subdesenvolvidos, quando 

desconcentram sua produção e as transnacionais passam a compor esses países 

(GIULIANNA SERRICELLA, 2016). 

Ainda de acordo com a autora, a configuração que se apresenta nessa nova 

divisão internacional do trabalho continua a dividir os países entre os mais ricos – 

centros - e os mais pobres – emergentes e periféricos. Entretanto, com o processo de 

industrialização, os países emergentes continuam a fornecer matéria prima, mas 

também exportam produtos industrializados, já os países periféricos continuam a 

fornecer matéria prima tanto para os países de centro como para os países 

emergentes: 
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A lógica da globalização contemporânea disseminada, caminha pelo viés do 
livre-mercado, dos fluxos permanentes de capital e mercadoria e de uma 
mobilidade global. O foco deste processo se dá nas políticas de livre 
mercado, onde há maior incentivo para a exportação e importação de 
produtos do que para uma produção local, bem como tendência a uma maior 
atenção ao livre mercado do que políticas de Estado (GIULIANNA 
SERRICELLA, 2016, p. 29). 

 

De acordo Dumont (2006; apud Gisele Almeida, 2014) esse processo 

denominado também de mundialização, diz respeito às dimensões econômicas e às 

ações das grandes corporações, uma vez que essas adotam estratégias 

mundializadas e adequadas ao processo de globalização e intercionalização: 

 

A mundialização favorece as migrações internacionais, na medida em que 
estas organizações recorrem aos deslocamentos de profissionais para que 
eles possam criar as filiais de comercialização, as sociedades no âmbito da 
produção e as parcerias (Gisele Almeida, 2014, p. 71). 

 
 

Essa lógica, recoloca a questão da exploração e da dominação internacional, 

ou seja, “os estados ricos e poderosos impõem seus interesses e vontades aos países 

pobres, sem observar e questionar se aquela decisão será ou não favorável aquele 

país’’ (ANDREIA SOUZA, 2011, p. 15). Á vista disso, fatores como desastres 

ambientais, intensificação de áreas de pobreza, existência de conflitos étnicos, 

políticos e religiosos são ocasionados principalmente em um cenário de desigualdade 

social, e, consequentemente, intensificados pelo processo de globalização.  

Um outro panorama sobre o processo de globalização diz respeito às novas 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) e as redes sociais, que recolocam 

a questão da “aldeia global’’, pois como Julia Chelotti et al (2016) apontam que o 

avanço da tecnologia tende a construir a ideia de uma “aldeia global’’ desse modo, o 

desenvolvimento dos meios de comunicação permite que os indivíduos se 

“movimentem’’, recebam e ao mesmo tempo transmitam informações. Gisele Almeida 

(2014) salienta que esses novos modelos tecnológicos “encurtam’’ as distancias, na 

medida que estas designam novas percepções de espaço e tempo. Ou seja, uma vez 

transformadas as relações espaços-temporais, estas inauguram novas possibilidades 

de mobilidade humana. 

Ainda nesse contexto, o processo de globalização pode ser analisado como 

“fim das fronteiras”. Salienta Dumont (2006; apud Gisele Almeida, 2014) que “a 
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globalização envolve o conjunto de decisões políticas, tomadas com o objetivo de 

minar as fronteiras políticas, facilitando à circulação de mercadorias, homens e 

capitais’’ (p. 71), dessa forma, esta possibilita uma facilitação para a mobilidade 

humana e favorece a circulação de pessoas entre países. De acordo com este autor, 

embora as causas dos movimentos migratórios contemporâneos possam ser 

semelhantes aquelas que predominavam no passado, os fluxos migratórios 

apresentam “novas lógicas migratórias’’ relativas à globalização, a intercionalização e 

mundialização.14 

Em primeiro lugar Dumont15 aponta para o processo de globalização financeira, 

que pode ser analisada como um fator estimulante as migrações na medida em que 

essa viabiliza e facilita o envio de remessas, e assim, proporcionando uma das 

principais motivações para os migrantes internacionais. Entretanto, as análises sobre 

o processo de globalização financeira relacionado as migrações, necessita de 

algumas ressalvas, embora consista em uma das principais motivações para os 

migrantes internacionais, deve-se levar em consideração questões subjetivas 

envolvidas, como ressalta Saskia Sassen (2010).  

Em sua obra, a autora aponta um aspecto importante do fenômeno migratório: 

os fatores de repulsão (principais fatores: pobreza, desemprego) e atração (principais 

fatores: possibilidades de emprego e melhores salários). Salienta a autora que para 

além dos fatores de atração e repulsão, dos quais as análises econômicas e 

demográficas tendem a explicar de maneira sistêmica a formação das migrações 

internacionais massivas, está em jogo a lógica das migrações, que é muito mais 

complexa do que permite pensar tais explicações assentadas no dinômio atração 

versus expulsão. Devemos também levar em consideração questões subjetivas 

envolvidas, visto que, “os fatores de repulsão e de atração podem explicar por que 

certas pessoas se mudam, mas não explicam por que a maioria das pessoas que 

vivem em condições semelhantes não se mudam’’ (SASKIA SASSEN, 2010, p.114). 

Ainda de acordo com Dumont 16, além da globalização financeira, outro fator 

importante para essas “novas logicas migratórias’’ diz respeito à internacionalização, 

uma vez que esta também afeta essas lógicas: 

 

                                                           
14 Apud Gisele Almeida 
15  Apud Gisele Almeida 2014; Ibidem. 
16 Apud Gisele Almeida 2014. 
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[...] a internacionalização refere‐se às técnicas e aos processos que reduzem 

o espaço‐tempo para as trocas, havendo duas fases da aceleração da 

internacionalização. Primeiramente, a partir de 1980, tem‐se a intensificação 
da facilidade dos meios transportes com o “encurtamento” dos voos aéreos e 
o início da implantação dos trens de alta velocidade. A segunda fase foi nos 
anos 1990, com a internet, o endereço eletrônico e o telefone móvel, que 
impactam a migração por facilitar e acelerar o acesso às informações a 
potenciais migrantes e também porque permitem a manutenção dos laços 
com a origem por meio da comunicação a distância (Dumont 2006; apud 
Gisele Almeida, 2014, p. 71). 

 

Dessa forma, a internacionalização também pode ser analisada como a ideia 

de “aldeia global’’, apontada anteriormente, uma vez que esta facilita e viabiliza os 

meios de transporte e comunicação, e, assim, “encurtam’’ a distância material e 

subjetiva entre os países, propiciando o “fim das fronteiras” ou pelo menos um 

aumento da sua porosidade.  

Após todo trajeto analítico percorrido até aqui, sobre o processo de 

globalização, nos traz à tona a questão da perspectiva crítica da mobilidade humana 

relacionada à globalização. Até que ponto as fronteiras estão realmente livres para a 

circulação de pessoas? 

Observa-se que todo viés até aqui apresentado aponta para uma livre 

circulação de mercadorias, e, em contrapartida, a livre mobilidade humana apresenta 

muitas problemáticas. A respeito do processo de globalização e a mobilidade humana 

Julia Chelotti et al (2016) apontam que: 

 

Tal fato, expandiu as fronteiras dos países, o consumo excessivo e o 
crescimento econômico fazem com que ocorra o aumento da disparidade 
entre às classes sociais. Para aqueles que integram o topo da nova 
hierarquia, a liberdade de movimento traz poder e influência social, 
diferentemente de quem está hierarquicamente inferior. A evolução da 
tecnologia permite que os indivíduos se movimentem mesmo que fisicamente 
estejam parados. Existe a necessidade das pessoas se tornarem nômades, 
pois o mundo é móvel, dinâmico, ou seja, não está em repouso. A 
globalização torna tudo volátil produzindo coisas que durem pouco, mas que 
despertam o desejo de consumo (JULIA CHELOTTI ET AL, 2016, pp. 3-4). 

 

Dessa maneira, o processo de globalização que se apresenta quando 

relacionado à mobilidade humana é dicotômico e perverso, na medida em que para a 

circulação de bens e mercadorias, as fronteiras encontram-se abertas, mas, em 

contrapartida, a liberdade de movimento não é para todos, especialmente os 

refugiados: 
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Isso, pois a globalização, com a evolução dos transportes e das 
comunicações, os processos de integração regional bem como os acordos 
de livre comércio, fomentou a livre transferência interfronteiriça de bens, de 
força de trabalho altamente qualificada, de investimentos e serviços, além da 
promoção e facilitação da comunicação, porém, ao passo disso, restringiu o 
direito do ser humano à liberdade de movimento. Nesse contexto de um 
mundo globalizado e interconectado, acentuam-se as disparidades dentro e 
entre países e entre diferentes regiões, em razão de inúmeros fatores, tais 
como a distribuição desigual de capital e bens de serviço, o acúmulo de 
riquezas e o desenvolvimento tecnológico de algumas regiões (JULIA 
CHELOTTI ET AL, 2016, p. 10). 

 

As autoras vão chamar atenção para a categoria dos migrantes desejados e os 

indesejados. A primeira diz respeito aqueles altamente qualificados, ou então aos 

investidores e aos empresários. Estes se beneficiam de acessos aos vistos de entrada 

e permanência nos países, além das possibilidades de acessar à cidadania, muito por 

conta de suas condições econômicas, e, assim, acarretando que para estes, as 

fronteiras estejam sempre abertas, para livre circulação. Por outro lado, os migrantes 

indesejados, ditos “poucos qualificados’’ se deparam com as barreiras físicas e 

ideológicas, para que então permaneçam em seus lugares de origem, como é o caso 

dos/as refugiados/as. 

Dito isto, ao adentrarmos na categoria jurídica do refúgio nos chama a atenção 

para o que Marília Calegari (2014) aponta para a problemática dessa definição. 

Embora tenha obtido extremo avanço no que diz respeito à segurança de um 

indivíduo, categorizar impõem limites de liberdade e circulação. A autora salienta que 

a categoria refúgio é um termo jurídico que possui definição a partir da relação entre 

os indivíduos e o Estado, nesse sentido, ser refugiado diz respeito a enfrentar 

barreiras culturais, sociais e ideológicas marcadas por fronteiras entre os países de 

origem e destino. Isso significa que essas fronteiras ao mesmo tempo em que 

reconhecem a necessidade de uma proteção para esses indivíduos, por outro lado, 

os colocam em situações de vulnerabilidade. Assim, o refúgio como categoria jurídica 

“limita o número de imigrantes nessa situação, ao passo que define as barreiras de 

circulação e retrata os interesses políticos do Estado’’ (MARÍLIA CALEGARI, 2014, p. 

14). Simultaneamente, como aponta a autora, um dos grandes responsáveis por tal 

mudança é o processo de globalização, logo, a evolução tecnológica proporciona que 

os meios de comunicação se ampliem, promovendo aos indivíduos diversas 

possibilidades de migração e mobilidade entre os países, entretanto, igualmente 

ligada com essas diversas possibilidades de movimento que o processo de 

globalização tende a se apresentar aos indivíduos, está a limitação do mesmo. 
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Somado a isso, Julia Chelotti et al (2016) pontua: 

 

[...] embora o mundo cosmopolita tenha trazido incontáveis facilidades para a 
vida em sociedade, propiciando maior acesso à informação, comunicação, 
fluxo econômico, capital, bens e desenvolvimento de cidades. Ocorre 
também, um grande aumento das desigualdades sociais e econômicas, tendo 
em vista que, quem não está inserido na lógica capitalista de obtenção de 
lucro, de consumo e trocas efêmeras, acaba por ser marginalizado e excluído 
da sociedade (JULIA CHELOTTI ET AL, 2016, p. 4). 

 

 Assim, de acordo Marília Calegari (2014), impor medidas que controlem a 

mobilidade desses indivíduos diz respeito a impactos extremamente profundos na 

forma como estes vão desenrolar estratégias de sobrevivência, ao passo que, como 

já anteriormente apontado, o “acesso à mobilidade global” representa uma nova forma 

de estratificação social, na medida que não se apresenta de forma igualitária para 

todos: 

 

Portanto, um problema social é também um objeto político, a migração 
internacional gera questionamentos acerca da liberdade e da igualdade dos 
indivíduos em relação ao Estado. Fronteiras culturais, físicas, ideológicas e 
políticas colocam o imigrante como um problema para a sociedade de origem 
e de destino. O imigrante é ao mesmo tempo desejado e temido, necessário 
e rejeitado, tendo sua liberdade social limitada de acordo com as barreiras de 
circulação impostas (MARÍLIA CALEGARI, 2014, p.15). 

 
 

Ao trazermos à tona a questão da especificidade das mulheres, esse aspecto 

das barreiras físicas e culturais e o “acesso à mobilidade global” como nova forma de 

“estratificação social”, torna a análise do fenômeno muito mais complexa, justamente 

por compreendermos que as mulheres são alvo de discriminação e violência porque 

são mulheres e, nesse sentido, as mulheres que se deslocam em busca de proteção 

são ainda mais vulneráveis, pois são obrigadas a migrarem para outros países com 

outra cultura, língua e modos de vida, além de estarem suscetíveis a violência sexual, 

física e psicológica. Estas deixam o seu país de origem em situação de vulnerabilidade 

por busca de segurança e paz, e, ainda assim, ao saírem de seus lares, continuam a 

enfrentar dificuldades na travessia e no acolhimento. Ou seja, para essa maioria, sair 

do seu país não significa estar livre de situações de extrema vulnerabilidade.  

Simone Schwinn et al (2016) apontam que nesse processo das questões sobre 

os refugiados/as muitas questões ainda precisam evoluir, dentre eles o processo de 

aceitação na sociedade do imigrante refugiado e a desmitificação dos estigmas em 

torno desses indivíduos, uma vez que: 



40 
 

 

Esses discursos apenas disseminam intolerância e preconceito, e fragilizam 
ainda mais quem já está em uma condição extremamente frágil. Estado e 
sociedade devem trabalhar juntos nesse processo e as ações de organismos 
internacionais como o ACNUR e o Conselho de Segurança das Nações 
Unidas devem focar em resultados concretos: o fim da violência de gênero 
contra meninas e mulheres refugiadas (SIMONE SCHWINN ET AL, 2016: p 
231). 

 

Por isso, entendemos que se faz necessário incorporar os diferenciais por 

gênero nas questões sobre refúgio. Como aponta Luís (2013) não incorporar 

devidamente as dimensões de gênero na migração forçada e, levar em consideração 

as diferentes formas de violência que essas mulheres enfrentam em todas as fases 

do seu ato migratório, significa ir na contramão do que é proposto como política de 

segurança, uma vez que os processos migratórios e o deslocamento forçado de 

imigrantes refugiados não são processos isento dos diferenciais por gênero. 

Marcia Oliveira (2008) vai apontar a necessidade de se elaborar estudos com 

uma análise muito específica dos processos de deslocamentos compulsório, a partir 

das experiências que só as refugiadas vivenciaram na sua intimidade enquanto 

mulher. Neste sentido, portanto, a condição da mulher refugiada desafia os estudos 

migratórios a adotarem novas abordagens no campo teórico, a partir da concepção 

de gênero, para o fomento de políticas de segurança e acolhimento acessíveis e 

eficazes. 

Para compreendermos como elaborar esses estudos, se faz necessário 

adentrar em discussões que envolvem a vulnerabilidade dessas mulheres, vista aqui 

como base para entendimento dos processos de deslocamentos compulsório. 
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CAPÍTULO II – MIGRAÇÃO E GÊNERO – A VULNERABILIDADE 

FEMININA NO REFÚGIO 

 

Neste capítulo realizaremos uma reflexão sobre o papel do gênero tanto na 

sociedade como nos projetos de mobilidade com ênfase na migração forçada, bem 

como a sua correlação com as discussões sobre vulnerabilidade. Buscaremos apontar 

como vulnerabilidade toda e qualquer situação de violência cometida contra as 

mulheres, assim, serão identificados os aspectos normativos em torno da 

configuração do refúgio e do/a refugiado/a, tanto no âmbito internacional (ACNUR) 

como nacional (CONARE) verificando a atuação desses órgãos no combate a 

violência de gênero e a existência de políticas específicas para mulheres em situação 

de refúgio. 

 

2.1. As dimensões de gênero como categoria socialmente construída 

 

De acordo com Scott (1990), a utilização do termo “gênero’’ e sua recusa estar 

pautada ao determinismo biológico, surge na década de 1970, a partir das 

contribuições de teóricas feministas. Os estudos corroboravam com premissas que 

conseguissem explicar o conceito de gênero e sua correlação com a história, partindo 

do meio cultural no qual os indivíduos estão envolvidos, nesse sentido, as dimensões 

relacionadas ao gênero seriam socialmente construídas.  

Simultaneamente, Maria Heilborn (1994) pontua que o conceito de gênero nas 

ciências sociais sumariamente, diz respeito à construção social do sexo, logo, a 

palavra sexo indica a condição anatômica dos indivíduos, o gênero e/ou a 

particularidade de ser homem ou mulher é uma circunstância que procede da cultura:  

 

O conceito de gênero tal como esboçado tem como origem a noção de 
cultura. Essa noção aponta para o fato da vida social, e os vetores que a 
organizam como, por exemplo, tempo, espaço ou a diferença entre os sexos, 
são produzidos e sancionados socialmente através de um sistema de 
representações. Numa formulação mais propriamente antropológica, o 
domínio das ideias e dos valores detém uma realidade coletiva, autônoma e 
parcialmente inconsciente para os membros do grupo estudado. A cultura 
composta de conjuntos ideacionais específicos apresenta-se como um todo 
integrado; cada domínio pode ser objeto de concepções peculiares, contudo 
eles mantêm entre si uma tessitura que não é de simples justaposição, ao 
contrário, integram um sistema interdependente que provê a coerência de 
uma determinada visão de mundo. Assim, o conceito de gênero é 
profundamente devedor da idéia de arbitrariedade cultural. A dimensão 
unitária que a espécie poderia oferecer para o fenômeno da diferença ente 
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os sexos é frágil para explicar a intensa variedade dos comportamentos e 
concepções relativas aos sexos. (MARIA HEILBORN, 1994, p. 1). 
 

Dentro disso, em conformidade com as autoras, sendo as dimensões de gênero 

consequências das condições sociais e históricas, além de romper com a estrutura 

pautada no determinismo biológico, este também diz respeito a compreendermos que 

a forma como um indivíduo vê e interage na sociedade é resultado de como foi 

estimulado, na medida em que as dimensões de gênero nos permitem compreender 

as classificações sociais situadas em cada sociedade.  

Em conformidade com Maria Heilborn (1994), o gênero é estudado como 

condutor primordial na forma como as relações sociais se pautam de modo 

assimétrico, logo, a categorização do “ser'' masculino e feminino contribuem como 

forma de ordenamento em diferentes domínios sociais: 

 

Entendo que a hierarquia organiza a estrutura binária dos modelos 
classificatórios de modo a um termo encompassar o outro. Não representa 
apenas uma simples atividade classificatória que dispõe quadrículas sobre o 
real. Trata-se de uma ordenação do mundo hierarquizada em termos de um 
princípio de valor que promove densidades diferenciadas a cada plano e a 
cada categoria em jogo (MARIA HEILBORN, 1994, p.3). 
 
 

Assim, a classificação do gênero vai desencadear numa hierarquia 

consequentemente universal: 

 

A teoria da hierarquia e seus corolários é um modelo explicativo do porquê 
de uma constante estrutural de assimetria na montagem das relações entre 
os gêneros. A questão da assimetria de gênero e de sua possível 
universalidade está conectada em um plano lógico com este momento 
inaugural da cultura - o tabu do incesto. Na passagem natureza/ cultura, 
paralelo ao mecanismo socioinstituinte da troca, a distinção entre os sexos 
investe-se da qualidade de "marca elementar da alteridade"(MARIA 
HEILBORN, 1994, p. 3). 

 
 

Maria Heilborn (1994) pontua que, nessa transição natureza/cultura, a forma 

como a qual a produção do masculino se estabelece é por meio de uma mudança 

hierárquica, criando a figura autoritária do masculino, que se destaca da figura do 

feminino, logo, essa disparidade e, consequentemente os  “papeis” de gênero são 

construídos no meio social. A função patriarcal vai designar aos homens o poder, o 

topo dessa hierarquia, ao passo que para as mulheres, vai se pressupor uma 

subordinação, uma noção de feminilidade como código de conduta para o controle. 

Sendo assim, essa hierarquia de poder, desencadeia diferentes formas de dominação.  
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Partindo disso, Heleieth Saffioti (2001), pontua que, os homens colocando em 

prática essa função patriarcal, onde detêm o poder, adquirem em alguns casos 

permissão da sociedade, ou em outros flexibilidade, para punir o que se apresentar 

como desvio, logo, a própria dominação constitui uma forma de violência e, nesse 

sentido, “a execução do projeto de dominação-exploração da categoria social homens 

exige que sua capacidade de mando seja auxiliada pela violência’’ (HELEIETH 

SAFFIOTI, 2001, p. 115). 

Portanto, em conformidade com a autora, o que precisamos compreender e 

incorporar nas discussões é que, sendo as dimensões de gênero impostas, estas não 

necessitam de permissão para serem colocadas em prática, nesse sentido, as 

mulheres se tornam vítimas dessas situações de violência.  

 

2.2.  A questão do gênero com ênfase nas migrações 

 

Embora exista uma ampla produção sobre a problemática da violência 

cometida contra as mulheres, verificamos ao longo dessa pesquisa que, no século 

XX, como o começo do novo milênio, poucas são as discussões sobre a dimensão de 

gênero e sua implicação para a experiência da condição e do estatuto de refugiada.  

Verificamos que os diferenciais por sexo não eram devidamente valorizados e 

apontados, na medida que as teorias migratórias partiam do pressuposto que as 

migrações estavam relacionadas ao mercado de trabalho, e tomando o homem como 

o protagonista deste cenário. Nessa perspectiva, para se entender as características 

essenciais do ato migratório, era necessário pesquisar a migração do homem, 

entendido como único agente ativo. Marinucci (2007) ao apresentar uma abordagem 

sobre o conceito de “feminização das migrações’’ aponta que a respeito das análises 

sobre as migrações internacionais, os diferenciais por sexo não eram devidamente 

apontados e valorizados, nesse sentindo, partindo do pressuposto que as migrações 

estivessem relacionadas ao trabalho:  

 

[...] acreditava-se que as mulheres participavam delas apenas enquanto 
acompanhantes ou, eventualmente, na hora da reunião familiar. Nessa 
perspectiva, para compreender as características essenciais do ato 
migratório era necessário pesquisar a migração do homem, único agente 
ativo (MARINUCCI, 2007: p.1). 
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 Nesse sentido, o autor coloca que embora alguns estudos sobre migração 

apresentassem características da migração feminina, esses, ainda assim, apontavam 

a migração masculina como “padrão'', deixando de lado as características sobre a 

mulher enquanto indivíduo imigrante. 

De acordo com Roberta Peres (2012) as análises a despeito da migração 

feminina são recentes, visto que seu início é decorrente da visibilidade na mudança 

do papel da mulher em muitas sociedades, incluindo a própria migração, de maneira 

que esses estudos apontam a presença feminina em fluxos migratórios onde 

predominava a figura masculina, logo a existência desses fluxos essencialmente 

femininos, assim, esses recentes estudos migratórios evidenciam a importância de se 

estudar os diferenciais por sexo, as transformações nas relações de gênero e por sua 

vez, um aporte específico para esses fenômenos. 

 Atualmente, como coloca a autora, a principal forma de análise trabalhada nos 

estudos migratórios femininos, diz respeito ao trabalho doméstico, bem como as redes 

sociais usadas pela mulher migrante para se estabelecer na sociedade de destino, 

seja em âmbito nacional ou internacional. 

 

As lógicas de gênero [...], em contextos migratórios, se expressam de forma 
“sutil e íntima”. Constrangimentos como ganho ou perda de autonomia, o 
debate entre a permanência e o retorno, renegociações entre os sexos, são 
fatores importantes para o estudo da migração feminina, uma vez que é 
através dessas transformações que as mulheres afirmam-se como agentes 
de equidade no fenômeno (ROBETA PERES, 2012: p.3). 

 
 

Dessa forma, a autora salienta que se faz necessário captar essas estruturas, 

e, incorporar suas confluências, o que exige uma análise minuciosa sobre a migração 

feminina, uma vez que esta traz aos estudos migratórios novas faces, antes ocultas, 

que precisam ser visibilizadas. Essas reflexões mostram cenários migratórios internos 

e externos, nos quais as mulheres são apontadas como agentes ativos, tendo em vista 

que essas planejam seu projeto (VELHO, 1988) migratório  e se deslocam em busca 

de melhores condições de vida, seja para elas ou para seus familiares, ou até mesmo 

aquelas que se deslocam por terem sua dignidade enquanto indivíduo ameaçada. 

Todavia, é nessa mesma linha de pensamento que se enquadram as migrações 

forçadas, onde se faz necessário apontar os diferenciais por sexo, tendo em vista as 

situações de vulnerabilidade que estão intrinsicamente ligadas a essa modalidade 

migratória.  
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Numa abordagem cuidadosa sobre o fenômeno, é imprescindível considerar 

esses aspectos, até então pouco tratados, e ancora-los nos estudos sobre migrações 

internacionais e migrações forçadas. Incorporando tais elementos e as 

especificidades do gênero nas teorias sobre migração podemos compreender as 

experiências das mulheres migrantes em âmbitos específicos. 

Ana Leite (2018) aponta que a violência de gênero em suma, difere da violência 

cometida contra as mulheres, na medida em que, no âmbito da sociedade possa existir 

violência de gênero exercida sobre os homens: 

 

Segundo o ACNUR “a violência sexual e a violência baseada no gênero 
referem-se a qualquer ato perpetuado contra a vontade de uma pessoa e tem 
como critério cimeiro o gênero e as relações de poder desiguais. Abrange 
ameaças de violência e coerção. Pode ser de natureza física, emocional, 
psicológica ou sexual, e pode assumir a forma de negação de recursos ou 
acesso a serviços. Estas atuações infligem danos a mulheres, meninas, 
homens e meninos” (ANA LEITE, 2018, p.8). 

 

Assim, a autora busca apontar o conceito da violência de gênero elaborada 

pela Associação de Mulheres Contra a Violência, do qual aponta o olhar em especifico 

para as mulheres. 

 

[...] “violência praticada contra as mulheres por serem mulheres ou afetando, 
de forma desproporcional, as mulheres. É uma forma de discriminação contra 
as mulheres e constitui uma violação dos seus direitos humanos. Inclui todos 
os atos de violência de gênero que resultem, ou possam resultar, em danos 
e sofrimentos, a nível físico, psicológico, sexual económico ou atos de 
privação de liberdade, abrangendo igualmente, a ameaça de tais atos, tanto 
na esfera pública como na esfera privada” (ANA LEITE, 2018, p.8). 
 
 

Para elaborar estudos sobre este fenômeno, nos parece vital adentrarmos em 

discussões que envolvem a vulnerabilidade dessas mulheres. Entendemos por 

vulnerabilidade toda e qualquer situação de violência cometida contra as mulheres, 

na medida que estas podem vir a ser um fator motivacional para o refúgio, e, 

ocorrerem nos espaços de origem, trânsito e destino.  

Como aponta Ana Leite (2018) dentre as várias situações de violação, as mais 

frequentes são: feminicídio, violência doméstica, física e sexual, aborto seletivo, 

pobreza generalizada, mutilação genital feminina, casamento forçado, vítimas da 

indústria do sexo e de tráfico humano; vítimas da guerra entre outros.  

Os gráficos abaixo apontam o percentual de violência cometida contra as 

mulheres por seu parceiro íntimo, segundo pesquisa divulgada pelo Organização 
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Mundial da Saúde (OMS, 2012 apud Garcia-Moreno et al, 2005)17. Assim, podemos 

ilustrar, os tipos de vulnerabilidades às quais as mulheres estão submetidas. 

 

Gráfico 5 – Violência física praticada contra a mulher pelo parceiro íntimo em 

diversas localidades do globo (2005) 

 

 

Fonte: OMS (2012). 

 

No gráfico 5, é possível observar que os países que apresentam maior índice 

de violência física cometida contra as mulheres, pelo menos alguma vez por um antigo 

parceiro íntimo, são o Peru (província) com 60,1%, a Etiópia (província) 48,7% e a 

Tanzânia (província) 46,7%. No Brasil, observa-se que a violência física cometida 

contra as mulheres pelo menos alguma vez por um antigo parceiro íntimo foi registrada 

em 27,2% dos casos. 

                                                           
17 Pesquisa elaborada pela OMS (2012, apud Garcia-Moreno, 2005) do qual evidencia a saúde e a 

violência doméstica cometida contra as mulheres. Seu objetivo consiste em apontar uma visão dos 
padrões de vitimização pela violência praticada pelo parceiro íntimo e a violência sexual em contextos 
de baixa e média renda. Ao todo, mais de 24.000 mulheres entre 15 e 49 anos foram entrevistadas em 
10 países, nos âmbitos rurais e urbanos. 
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Na segunda parte do gráfico, onde diz respeito ao parceiro atual, os países que 

apresentam maior índice de violência são a Etiópia (província) com 29,0%, o Peru 

(província) 24,8% e em terceiro, Bangladesh (cidade) com 19%0.  

 

Gráfico 6 – Violência sexual praticada contra a mulher pelo parceiro íntimo em 

diversas localidades do globo (2005) 

 

 

Fonte:  OMS (2012). 

 

O gráfico 6 aponta a violência sexual cometida contra as mulheres pelo menos 

alguma vez por um antigo parceiro íntimo. Verifica-se que assim como no gráfico 

anterior, a Etiópia (província) apresenta o maior índice dos demais países 

componentes da pesquisa, com 58,6%, em seguida o Brasil (província) com 49,7% e 

novamente o Peru (província) com 46,7%.  

No que tange ao índice de violência cometida por um parceiro atual, os países 

que apresentam o maior número são, novamente a Etiópia (província) com 44,4%, em 

segundo o Brasil (província) com 24, 2% e em terceiro, novamente, o Peru (província) 

com 22,9%. 
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Gráfico 7 – Violência física ou sexual ou ambos praticada contra a mulher pelo 

parceiro íntimo em diversas localidades do globo (2005) 

 

 

Fonte:  OMS (2012). 

 

O gráfico 7 diz respeito a violência física ou sexual, ou ambas, cometida contra 

as mulheres. No que que diz respeito à violência cometida pelo menos alguma vez, 

por um antigo parceiro íntimo, os países que apresentam o maior índice são a Etiópia 

(província) com 70,9%, o Brasil (província) com 61,7% e a Tanzânia (província) com 

55,9%. Já na segunda parte do gráfico onde diz respeito ao parceiro atual, os países 

que apresentam maior índice de violência são a Etiópia (província) com 53,7% e o 

Peru (província) com 34,2%. 

Os gráficos apresentados ilustram uma das diversas situações de violência 

cometida contra as mulheres, verifica-se que o direito à liberdade é retirado em 

diversos âmbitos da sociedade, inclusive por sujeitos que compõem o círculo familiar 

dessas mulheres, recolocando a argumentação apresentada anteriormente do qual as 

situações de vulnerabilidade podem ser fator motivacional para a busca de proteção. 

 Carmem Lussi (2009) discorre que a vulnerabilidade, não diz respeito à pessoa 

imigrante, mas sim à situação em que ela se encontra no ato migratório. 
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Não se refere à pessoa do migrante, mas à situação em que ela se encontra 
no ato migratório. Por isso, ao invés de falar em “vulnerabilidade dos 
migrantes”, é mais correto falar de “migrantes em situação de 
vulnerabilidade”, frisando, desta maneira, que a vulnerabilidade não é uma 
característica inerente à pessoa migrante, mas à situação em que ela se 
encontra. (CARMEM LUSSI, 2009 p.1). 

  

A autora aponta como passo inicial, três diferentes momentos de situações do 

ato migratório marcados por condições de vulnerabilidade: 1) situação de 

vulnerabilidade antes da própria migração, o que inclusive é um fator para ingressar 

no projeto migratório, mas que muitas vezes acaba por acompanhar essas pessoas 

onde quer que estejam; 2) situação daqueles que entram em condição de 

vulnerabilidade em razão da própria migração; 3) e por fim aqueles que são “atingidos 

por fatores que geram vulnerabilidades no local de chegada” (CARMEM LUSSI, 2009: 

p.1). 

Ainda nessa perspectiva, Carmem Lussi et al (2007) apontam que aplicar a 

abordagem da vulnerabilidade aos estudos migratórios, significa compreender que 

este imigrante é “mais vulnerável’’ uma vez que este tem mais possibilidade de ser 

“ferido’’, em todas as dimensões de construção do ato migratório. Por sua vez, 

também diz respeito às possibilidades efetivas de autonomia no desenrolar de suas 

estratégias de articulação, inserção e até sobrevivência na nova realidade. Dessa 

forma, incorporar as abordagens sobre a vulnerabilidade nos estudos migratórios, diz 

respeito aos impactos que o ato migratório tem em correlação com a dignidade 

humana.  

 De acordo com a ONU uma em cada cinco mulheres refugiadas são vítimas 

de violência sexual no mundo18. São inúmeros os noticiários que denunciam diferentes 

formas de violência cometida contra as mulheres refugiadas, seja na origem, quando 

estas ainda estão em seus países, seja em trânsito, quando estas se deslocam para 

outros países, e, até mesmo no destino. 

Entendemos que incorporar os diferenciais por gênero nas questões sobre 

refúgio se faz necessário, justamente por compreendermos que as mulheres são alvo 

de discriminação e violência por estarem inseridas numa lógica de gênero, onde tais 

dimensões são socialmente construídas de forma de desigual. Nesse sentido, como 

                                                           
18 Disponível em: http://www.onumulheres.org.br/noticias/uma-em-cada-cinco-refugiadas-sao-vitimas-

de-violencia-sexual-no-mundo/  

http://www.onumulheres.org.br/noticias/uma-em-cada-cinco-refugiadas-sao-vitimas-de-violencia-sexual-no-mundo/
http://www.onumulheres.org.br/noticias/uma-em-cada-cinco-refugiadas-sao-vitimas-de-violencia-sexual-no-mundo/
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foi apontado, a violência cometida contra estas mulheres é usada como forma de 

manter uma conduta forjada pelo patriarcado para controlá-las, logo, as mulheres 

refugiadas são ainda mais vulneráveis, pois ao se deslocarem de seus país de origem 

como forma de resistir aos projetos de dominação-exploração, as situações de 

vulnerabilidade, se deparam ainda com dificuldades na travessia e no acolhimento, 

que dizem respeito não apenas as violências de gênero, mas também, na 

ambientação a nova realidade. 

 

2.3. A questão do gênero no Estatuto do refugiado e o papel da ACNUR 

 

De acordo com Ana Leite (2018), ao analisarmos a Convenção das Nações 

Unidas relativa ao Estatuto dos Refugiados e as questões de gênero na sua atribuição, 

podemos verificar uma neutralidade, na medida em que desde sua definição, “não 

terem sido pensados para uma realidade de consciencialização e de não conformação 

face à violência e à discriminação da mulher’’ (ANA LEITE, 2018, p.30). Dessa forma, 

para além dessa neutralidade, a autora chama a atenção para uma omissão, ao passo 

que na descrição das discriminações do qual o indivíduo refugiado deve ser protegido, 

não existe uma especificidade no que diz respeito às discriminações cometidas contra 

as mulheres, em razão do gênero. 

Ao resgatarmos a definição “clássica’’ do refugiado temos a seguinte 

colocação: o imigrante refugiado é o indivíduo que em “razão de ser perseguido em 

virtude da sua raça, religião, nacionalidade, filiação em certo grupo social ou das suas 

opiniões políticas, se encontre fora do país de que tem a nacionalidade e não possa 

ou, em virtude daquele receio, não queira pedir a proteção daquele país; ou que, se 

não tiver a nacionalidade e estiver fora do país no qual tinha a sua residência habitual 

após aqueles acontecimentos, não possa ou, em virtude do dito receio, a ele não 

queira voltar’’ (Convenção Relativa ao Estatuto do Refugiado de 1951). 

De acordo com a autora, nota-se que esta definição equânime e ampla, que ao 

longo dos anos no Direito Internacional do Refugiado vem sendo interpretada, 

concede contrariedades para as mulheres que buscam o reconhecimento do status 

de refugiada. Verifica-se que dentro dessa contrariedade está o fato de o fundado 

temor da perseguição por motivos de gênero não ser explicitamente adotado na 

definição de refugiado: 
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[...] mesmo que se entenda que existe perseguição, a proteção poderá ser 
negada por falta de conexão com um dos motivos previstos. Frequentemente, 
as ofensas e os maus-tratos infligidos às mulheres, decorrentes de normas 
sociais repressivas, são interpretados, à luz da Convenção e do respetivo 
Protocolo, pelos avaliadores dos processos de atribuição do estatuto de 
refugiado, como podendo ser enquadradas e motivadas por pertença a 
“determinado grupo social” e não especificamente por razões de gênero – o 
que facilitaria uma aplicação mais heterogénea da proteção internacional 
através da figura do asilo e abrangeria um maior número de pedidos de 
mulheres vítimas de perseguição.  O fato de o perseguidor poder ser um 
membro da família ou da comunidade, conduz, muitas vezes, a que no 
processo de atribuição do estatuto de refugiado se caracterize a perseguição 
como revestindo natureza pessoal, em detrimento da sua correlação com um 
dos motivos enumerados (ANA LEITE, 2018, p.31). 

 

 

Assim, fica explicita a dificuldade que as mulheres refugiadas enfrentem para 

obter a concessão do refúgio, na medida que, embora estas possam adotar algumas 

estratégias de maneira a “facilitar’’ o processo, a falta de uma definição concreta no 

Estatuto do Refugiado acerca da perseguição por gênero dificulta a sua aplicabilidade. 

No que diz respeito ao ACNUR, mediante a estas situações de vulnerabilidade, 

ao qual as mulheres refugiados estão sujeitas, verifica-se que este órgão vem 

demonstrando preocupação em promover medidas de proteção às mulheres 

refugiadas, através de campanhas de sensibilização, de orientações abrangentes 

para os avaliadores, recomendando entrevistas com avaliadoras mulheres, de forma 

a garantir um conforto para as refugiadas e, sugestões de combate à violência sexual 

e de formas de assistência às vítimas: 

 

A missão e os inúmeros contributos realizados por parte do ACNUR, 
nomeadamente através da facilitação de orientações relativamente a pedidos 
motivados por questões de gênero – tendo vindo a recomendar que as 
mulheres pudessem integrar um “determinado grupo social” e a apelar aos 
Estados que adotem medidas apropriadas no que tange a esta questão - tem 
permitido desenvolvimentos positivos em matéria de asilo de gênero e vindo 
a impedir que a ausência de uma norma específica na Convenção das 
Nações Unidas relativa ao Estatuto dos Refugiados se configure como um 
entrave à concessão da proteção das mulheres que receiam regressar aos 
países de origem, nos quais serão confrontadas com incontáveis violações 
dos seus direitos (ANA LEITE, 2018, p.31). 
 

 

Vale salientar, que mediante inúmeras denúncias de violação contra as 

mulheres foi adotada a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a 

Violência Contra a Mulher - Convenção de Belém do Pará, de199419 e a Declaração 

                                                           
19 Adotada pela Assembléia Geral da Organização dos Estados Americanos em 6 de junho de 1994 e 
ratificada pelo Brasil em 27 de novembro de 1995. 
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Sobre a Eliminação da Violência Contra as Mulheres, de 197920. Ambas apresentam 

a seguinte preocupação: 

 

Para os fins da presente Declaração, a expressão “violência contra as 
mulheres” significa qualquer ato de violência baseado no gênero do qual 
resulte, ou possa resultar, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico 
para as mulheres, incluindo as ameaças de tais atos, a coação ou a privação 
arbitrária de liberdade, que ocorra, quer na vida pública, quer na vida privada 
( Artigo 1.º Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a 
Violência Contra a Mulher - Convenção de Belém do Pará, de1994  a 
Declaração Sobre a Eliminação da Violência Contra as Mulheres, de 1979). 

 

Mediante as inúmeras denúncias relatadas pelas mulheres refugiadas, na sua 

grande maioria, esses esforços têm-se revelado insuficientes, na medida em que este 

órgão depende que os Estados, receptores da população de refugiados, demostrem 

estar preocupados com o fomento e a aplicabilidade de políticas públicas específicas 

para as mulheres, o que retorna a questão de uma definição clara acerca da 

perseguição fundamentada pelo  gênero; para além disso, as respectivas declaração 

e convenção, dependem que os Estados se esforcem em torna-la universais e 

eficazes: 

 

Os comentários dos que se opõem à proteção destas mulheres, 
frequentemente revelam a resistência em aceitar que os direitos das 
mulheres são efetivamente direitos humanos. E, consequentemente, alvo de 
preocupação legítima dentro de uma estrutura internacional de direitos 
humanos, nos quais se incluem os direitos dos refugiados. É-se da opinião 
de que tais observações demonstram um apego à já gasta abordagem da 
divisão entre “esfera pública/ esfera privada”, que sustenta que não se 
deveria esperar que a lei do asilo abordasse assuntos pessoais ou familiares. 
Esta visão peca por ignorar o fato de que o verdadeiro propósito do regime 
de proteção internacional dos refugiados é providenciar um porto-seguro aos 
que a ele recorrem por motivos de perseguição, quando o seu Estado de 
origem não os quer ou não os consegue proteger. Não existe nenhum 
fundamento legítimo que justifique a exclusão das mulheres que veem os 
seus direitos violados deste tipo de proteção (ANA LEITE, 2018, p.32).  

 

Mesmo que embora as respectivas declaração e convenção reconheçam que 

toda mulher tem direito a uma vida livre de violência, tanto no âmbito público como no 

privado, cabe aos Estados receptores, desmitificar a ideia que a lei do refúgio não 

deve interferir nas questões pessoais e familiares, na medida em que esta visão é 

ultrapassada, pois, a evolução histórica do refúgio demonstra que a sua concessão 

                                                           
20 Proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas na sua resolução 48/104 de 20 de 
Dezembro de 1993.  
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não deve mais ser pautada na coletividade, deve-se considerar questões individuais, 

e isso significa considerar a perseguição e a violência de gênero, cometida contra 

mulheres. Enquanto aguardamos tais medidas, verificamos que, todos os dias, 

mulheres de todo o mundo são agredidas, mutiladas, escravizadas, traficadas, 

sujeitas à exploração sexual, vítimas de violência física e doméstica entre outros. Na 

maior parte dos casos, estas mulheres não encontram amparo legal e assistencial em 

seus Estados de origem, nem por parte daqueles nos quais busca proteção. 
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CAPÍTULO III – A VULNERABILIDADE FEMININA NO REFÚGIO E A 

POLÍTICA BRASILEIRA DE ACOLHIMENTO A REFUGIADA. 

 

Neste capítulo serão apresentados os motivos envolvidos para a solicitação de 

refúgio através das narrativas de mulheres refugiadas no Brasil Nosso objetivo 

consiste em mapear os aspectos de vulnerabilidade que cercam essas mulheres no 

âmbito de origem, trânsito e destino, nesse sentido, essas analises nos permitirá 

verificar a efetividade das políticas específicas para mulheres em situação de refúgio 

e as possibilidades efetivas de autonomia no desenrolar das estratégias de 

articulação, inserção e até sobrevivência na nova realidade. 

 

3.1. A questão do gênero e suas motivações de refúgio  

 

Nesta seção, buscaremos elucidar as experiências da mulher na situação de 

refúgio (origem e espaços de trânsito) e refugiada (destino) de forma a mapear os 

aspectos de vulnerabilidade que a cercam. Isso será feito a partir das narrativas à luz 

dos depoimentos dessas mulheres refugiadas e, também, a partir de notícias 

divulgadas nos diversos portais eletrônicos que, frequentemente, divulgam diferentes 

formas de violência.  

Assim sendo, retomando as discussões acerca da vulnerabilidade apresentada 

no capítulo anterior, entendemos por vulnerabilidade toda e qualquer situação de 

violência cometida contra as mulheres, seja ela física, sexual ou doméstica. Somamos 

a elas, os casamentos forçados, os ditames da indústria do sexo, a configuração de 

um mercado matrimonial global. Ou seja, interessa-nos considerar todo e qualquer ato 

que retire a liberdade de uma mulher, afetando sua capacidade de escolha.  

Diversos são os noticiários que denunciam as situações de vulnerabilidade em 

que a mulher refugiada está exposta, evidenciando as discussões apresentadas 

anteriormente. Há três diferentes momentos, que compõem o ato migratório, 

marcados por condições de vulnerabilidade: 1. a situação de vulnerabilidade antes da 

própria migração, o que inclusive é um fator para ingressar no projeto forçado de 

migração; 2. a condição de vulnerabilidade em razão da própria migração, e por fim 

3. os fatores de vulnerabilidades gerados no local de chegada” (CARMEM LUSSI, 

2009). 



55 
 

 “Refugiadas enfrentam agressões físicas, exploração e assédio sexual em sua 

jornada através da Europa’’, denuncia a Anistia Internacional21. O noticiário traz à tona 

os percalços que muitas meninas e mulheres refugiadas sofrem, vítimas de violência 

física, sexual e exploração em todas as fases dos seus percursos, inclusive em sua 

chegada em território europeu. De acordo com a reunião de notícias, 40 mulheres 

foram entrevistas, todas fugindo do contexto de guerra na Síria e Iraque, e se deparam 

com abusos cometidos por homens também refugiados, por membros atuantes de 

redes de tráfico de pessoas e até mesmo por funcionários da polícia local.  

Já no portal online de notícias da  Folha de S. Paulo apresenta seguinte 

reportagem: “Fugindo de abusos em casa, refugiadas sofrem violência na ida a 

Europa’’,22 o noticiarismo aponta relatos de mulheres que, ao cruzarem a fronteira 

para a chegada na Europa, dizem ter sofrido agressões sexuais, estupro e até 

contraíram HIV, bem como em casos onde algumas mulheres decidem tomar injeções 

anticoncepcionais durante a viagem, por saberem que é grande a probabilidade de 

estupro, e  que esses abusos sexuais, ocorrem “em todas as etapas da viagem’’ e 

afetam “quase todas’’ as mulheres migrantes e refugiadas. 

Em outra resenha de notícias disponibilizada pelo portal online da Folha de São 

Paulo, “Prostituição de venezuelanas avança com imigração em massa no Norte’’23, 

é relatada a imigração em massa de venezuelanas ao Brasil. Nesses casos, desde 

2016, dezenas de refugiadas venezuelanas vem se prostituindo no entorno da 

chamada Feira do Passarão, no bairro Caimbé, principal ponto da atividade na capital 

de Roraima, a reportagem relata que neste ano, duas pessoas já foram presas numa 

operação policial por exploração de venezuelana para fins sexuais. De acordo com a 

reportagem, foram encontradas cerca de 150 prostitutas em bares próximos à feira, 

onde o idioma predominante é o espanhol. As refugiadas relatam que cobram 

aproximadamente R$ 80 por programa, o que seria quase o salário médio mensal no 

seu país de origem. Em geral, afirmam ter como meta guardar dinheiro para buscar a 

família na Venezuela ou mandar recursos para que possam se manter. 

                                                           
21 Disponível em: https://anistia.org.br/noticias/refugiadas-enfrentam-agressoes-fisicas-exploracao-e-
assedio-sexual-em-sua-jornada-atraves-da-europa/ 
22 Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2017/07/1899191-fugindo-de-abusos-em-casa-
refugiadas-sofrem-violencia-na-ida-a-europa.shtml 
23 Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/04/1879719-prostituicao-de-
venezuelanas-avanca-com-imigracao-em-massa-no-norte.shtml 

https://anistia.org.br/noticias/refugiadas-enfrentam-agressoes-fisicas-exploracao-e-assedio-sexual-em-sua-jornada-atraves-da-europa/
https://anistia.org.br/noticias/refugiadas-enfrentam-agressoes-fisicas-exploracao-e-assedio-sexual-em-sua-jornada-atraves-da-europa/
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2017/07/1899191-fugindo-de-abusos-em-casa-refugiadas-sofrem-violencia-na-ida-a-europa.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2017/07/1899191-fugindo-de-abusos-em-casa-refugiadas-sofrem-violencia-na-ida-a-europa.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/04/1879719-prostituicao-de-venezuelanas-avanca-com-imigracao-em-massa-no-norte.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/04/1879719-prostituicao-de-venezuelanas-avanca-com-imigracao-em-massa-no-norte.shtml
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Dentro dessa perspectiva, de acordo com Carmem Lussi et al (2007), e, como 

apontado no capítulo anterior, a noção de vulnerabilidade está intrinsecamente ligada 

a compreendermos que o/a imigrante, independentemente do gênero, é “mais 

vulnerável’’ uma vez que este/a tem mais possibilidade de ser “ferido/a’’, em todas as 

dimensões de construção do ato migratório, e, as resenhas de notícias apontados, 

evidenciam essa condição de vulnerabilidade. Dessa maneira, o que significa ser 

mulher e ser refugiada? 

Analisar a situação da mulher que se desloca em busca do refúgio, significa 

considerar que as condições vulneráveis que esta mulher traz consigo, vão além dos 

fatores que envolvem os demais imigrantes no seu ato migratório, tais como, a 

adaptação a nova cultura, a inserção na nova sociedade, a dificuldade com a língua 

do país de destino, as redes de apoio, considerando a migração familiar, as condições 

econômicas deste imigrante tanto no país de destino como no de origem, entre outros. 

Isso porque além desses fatores, a mulher refugiada carrega consigo uma dupla 

vulnerabilidade, a de ser mulher e estar facilmente suscetível a violência de gênero, 

e, as condições vulneráveis já citadas anteriormente.  

Não obstante, se ainda nessas condições, adicionarmos o fato desta imigrante 

refugiada sair em busca de refúgio sozinha, ou, se esta possue dependentes 

econômicos no seu país de origem, ou até mesmo se estas não têm recursos 

financeiros para pagar pela viagem, o seu grau de vulnerabilidade aumenta, na 

medida que isso significa considerar que essas mulheres acabam tornando-se um 

“alvo fácil’’ para serem assediadas, exploradas, violentadas física e sexualmente, e 

até mesmo coagidas pelos traficantes de pessoas, refugiados homens e policiais a 

terem relações sexuais, seja nos espaços de origem, trânsito e destino.  

Assim, reforçando o que aponta a autora, concluímos que, ao ser “mais 

vulnerável’’ e ter uma maior possibilidade de “ser ferido’’ também diz respeito das 

possibilidades efetivas de autonomia no desenrolar das estratégias de articulação, 

inserção e até sobrevivência na realização do projeto forçado de migração. Desse 

modo, inserir as discussões sobre a vulnerabilidade nos estudos migratórios 

femininos, diz respeito ao impacto que o ato migratório tem em correlação com a 

dignidade humana dessas refugiadas. 

Ao retomarmos a discussão apresentada no capítulo I acerca do papel das 

instituições envolvidas na concessão do refúgio bem como todo o caminho percorridos 

pelos solicitantes, nos permite visualizar como todo o processo é burocrático, e requer 
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tempo para que de fato este refugiado/a possua a efetiva proteção nacional. 

Resgatando as discussões sobre vulnerabilidade feminina, este processo traz à tona 

como as situações de vulnerabilidade da mulher refugiada se atualizam, desde a sua 

saída do país de origem, ao trânsito e até que de fato esteja em território nacional, 

com o estatuto de refugiada reconhecido. De forma a elucidar o que aqui estamos 

pontuando, na próxima seção, iremos analisar as experiências de mulheres na 

situação de refúgio (origem e espaços de trânsito) e de refugiadas (destino) no Brasil, 

de forma a mapear os aspectos de vulnerabilidade que as cercam e, como esse 

processo burocrático dificulta uma proteção efetiva. 

 

3.2. Depoimentos de mulheres refugiadas no Brasil 

 

O refúgio feminino no Brasil como apontado no primeiro capítulo, vem 

apresentando um enorme crescimento, de acordo com os dados do relatório Global 

Trends (2016) do ACNUR, 49% das pessoas refugiadas no mundo eram mulheres 

somente no ano de 2016. No Brasil, no ano de 2010 a 2015, as mulheres 

representavam cerca de 19,2% da população solicitante de refúgio, cujo o total nesses 

anos era de 15.898 solicitações. No ano de 2016, das 10.308 solicitações de refúgio 

recebidas, 32% foram feitas por mulheres. Já no ano de 2017, das 10.145 solicitações 

de refúgio reconhecidas 30% foram concedidas para mulheres, evidenciando a 

participação feminina nos fluxos de deslocamento forçado.   

As narrativas das mulheres refugiadas apontam que os motivos dos 

deslocamentos são diversos, implicando em vivências de situações vulneráveis que 

as deixam expostas. Isso significa considerar que além da perseguição de gênero 

sofrida por refugiadas, muitas mulheres sofrem com a perda de seus filhos, familiares 

e maridos nas guerras. Na maioria dessas circunstâncias, estas mulheres se veem 

em uma situação na qual precisam assumir uma postura de liderança, posição que 

via de regra não estão acostumadas. Não obstante, como apontado na seção anterior, 

a violência física, sexual e doméstica também está presente nas narrativas das 

trajetórias dessas mulheres.  

Ademais, de maneira a ilustrar essas situações de vulnerabilidade, nesta 

seção, iremos apresentar alguns depoimentos de mulheres refugiadas e solicitantes 

de refúgio no Brasil. Tendo em vista a dificuldade em se realizar a pesquisa de campo, 

e simultaneamente, verificando a necessidade de se analisar o fenômeno, esses 
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depoimentos foram retirados de sítio eletrônicos cujos objetivos são dar voz a essas 

mulheres refugiadas. Além da ONU, que disponibiliza histórias de diversos 

refugiados/as pelo mundo, o projeto e documentário Vidas Refugiadas, criado em 

2016, também evidencia as experiências de mulheres em situação de refúgio. Nesta 

mesma linha de pensamento, o projeto Rostos da Migração traz histórias de 

imigrantes e refugiados em fotos e textos, revelando as dificuldades e os custos 

emocionais ligados ao ato migratório. Dessa forma, o objetivo desses projetos 

consiste em desmitificar a ideia do imigrante e refugiado enquanto um problema para 

a sociedade de destino, além de dar protagonismo a essas pessoas e compreender 

que o deslocamento traz consigo um motivo, um rosto, uma história, que na maioria 

das vezes, envolve situações de dor e sofrimento. 

Os depoimentos a seguir dizem respeito ao projeto Vidas refugiadas. Por ter 

sido criado em 2016, o documentário não apresenta uma atualização da situação 

dessas mulheres no Brasil, entretanto, evidencia o que nesta pesquisa estamos 

chamando a atenção para as situações de vulnerabilidade; ser “mais vulnerável’’ por 

apresentar uma maior possibilidade de “ser ferido’’ bem como ilustrar o que Marcia 

Oliveira (2008) aponta como uma necessidade de se elaborar estudos com uma 

análise muito específica dos processos de deslocamentos compulsório, a partir das 

experiências que só as refugiadas vivenciam em suas intimidades, enquanto 

mulheres. 

 

• Maria 

“Maria é uma mulher. Maria é uma mulher negra. Maria não quer ser 

politicamente correta com sua aparência. Maria não quer aparentar ser quem ela não 

é. Maria não cala sua boca’’’. Historiadora e antropóloga, Maria nasceu em Cuba, na 

época em que registrou seu depoimento, a solicitante de refúgio tinha 40 anos, era 

divorciada e sem filhos. De acordo com seu relato, por se impor de maneira clara 

contra o regime vigente no país, lhe tiraram sua liberdade e o direito de trabalhar:  

 

“Minha situação estava realmente desconfortável no meu país, meus eixos 

temáticos como pesquisadora, como antropóloga e historiadora, tinham me 
levado a uma posição cada vez maior de radicalidade. Possivelmente foi isso 
que chamou atenção da segurança política do meu país sobre mim, então já 
não me permitiram mais trabalhar. A linha do meu celular foi bloqueada, 
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quando eu reclamei me disseram que meu nome nunca mais teria uma linha 
de celular.24’’ 

 

De acordo com o depoimento dado ao projeto Vidas Refugiadas, Maria passou 

sofrer perseguições de um militar, que passava informações do seu destino por 

telefone. Os espaços públicos nacionais já não a recebiam mais, logo em seguida, 

Maria foi totalmente privada da sua liberdade física, acadêmica, profissional, de 

opinião e manifestação. 

 

‘’Misteriosamente alguém conseguiu entrar em minha casa e conseguiu 
chegar até meu escritório só para levar meu computador. Começaram a 
atacar diretamente minha família e, especialmente a minha mãe que, claro, é 
uma mulher idosa e que não tem nada a ver com o mundo da política. E, a 
partir daí, começaram uma série de acontecimentos que me levaram a 
concluir que realmente eu não podia continuar no país. A polícia política tinha 
se aproximado de mim para avisar que não iria me matar, mas me deixaria 
em cadeira de rodas.’’ 

 

Com medo de ser assassinada, Maria saiu de Cuba e chegou até o Brasil: 

 

‘’A partir desse momento, pela primeira vez, sim, eu senti medo. Eu nunca 
tinha pensado que a revolução, aquela coisa que me contaram na infância e 
que meu pai ajudou a construir, podia ser tão sinistra. Sabia que eu não queria 
ser um mártir, porque há muito tempo conclui que a gente tem que viver para 
fazer! Nenhum governo se importa que as pessoas morram. Os governos 
ficam muito, muito, muito mais fortes quando as pessoas morrem. As pessoas 
que podem realmente articular pensamento, morrem. Eu sabia que era muito 
fácil para eles se desfazerem de mim. Então, eu sabia que era o momento de 
que devia sair do país. Não sabia como. Mas eu tinha que sair.  Por isso estou 
no Brasil. Eu já tinha decidido duas coisas: Eu não iria para a cadeia, porque 
no meu país as mortes são bem estranhas e muitas vezes acontecem nas 
cadeias ou nos hospitais.’’ 

 

Maria veio para o Brasil com o desejo de recomeçar sua vida e, finalmente, 

publicar o livro que foi censurado em seu país de origem. Possui o documento de 

solicitante de refúgio desde 2014. 

 

•     Jeannete 

Nacionalidade e país de origem omitidos por questões de segurança, Jeannete 

é cabelereira, casada e mãe de 4 filhos. Foi forçada aos 14 anos de idade a se casar 

com um mulçumano, com quem teve 4 filhos. Após a morte de seu primeiro marido, 

                                                           
24 Depoimento disponível em: http://vidasrefugiadas.com.br/maria/   

http://vidasrefugiadas.com.br/maria/
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retornou a casa de seus pais e começou a trabalhar para sustentar sua família. 

Segundo seu relato, anos depois, conheceu um homem cristão, do qual se apaixonou. 

Sendo este um matrimônio concebido fora das tradições islâmicas, Jeannete decidiu 

casar-se secretamente, mantendo a relação em segredo, entretanto, sua relação foi 

descoberta. Jeannete conta que teve sua casa invadida por familiares liderados pelo 

seu pai, da qual arrancaram-na e ao seu marido “aos tapas e pontapés”. Ambos foram 

espancados em praça pública. Além da tortura física, Jeannete declarou que a casa 

do casal foi completamente queimada e que ela testemunhou, “em pé, seu marido ser 

enterrado vivo”. 

 

‘’Minha história é uma história triste. Eu tenho 4 filhos. A razão dos meus 
problemas é porque eu casei com um homem cristão, os muçulmanos não 
podem casar com os cristãos. Eu desobedeci a meu pai. Naquela noite, nós 
estávamos dormindo, eu e meu marido, e eles arrombaram a porta e nos 
espancaram intensamente. E esse foi o dia em que eu perdi meu marido. Me 
bateram e me levaram de volta e disseram que eu levei vergonha para nossa 
família e religião. Eles o empurraram em um buraco, havia um buraco e 
disseram que ele foi empurrado para dentro do buraco.25’’ 
 

 

De acordo com seu depoimento dado ao projeto Vidas Refugiadas, na 

sequência, Jeannete foi arrastada de volta para a casa dos pais. Na mesma noite, 

com o apoio e a ajuda financeira da mãe, Jeannete fugiu para um país vizinho porque 

sabia que seu pai seria obrigado a matá-la, para honrar a família. 

 

‘’Nesta mesma noite, minha mãe me entregou parte do seu dinheiro e disse 
que eu deveria fugir porque quando o dia nascesse, eles teriam que cumprir 
a lei dos muçulmanos. Então, eu tive que fugir, correndo de arbusto em 
arbusto. Enquanto eu falo, eu ainda sinto as cicatrizes na minha cabeça, e 
meu pé quebrou. Isso foi por causa do espancamento. Então eu fiquei 
pensando: O homem já morreu. E eu decidi ir embora. Se eu tiver que morrer, 
me deixem morrer, me deixem ir... Eu decidi, naquele dia, abandonar tudo. 
Porque eu não tinha outra opção. Eu não tive condições de levar meus filhos. 
Quando eu estava correndo, lutando pela minha vida, como eu poderia lutar 
também pela deles?’’26 
 
 

Mesmo estando em um país vizinho, Jeannete relata que temia pela sua vida, 

portanto contou com a ajuda do seu patrão para conseguir um visto e organizar sua 

vinda para o Brasil, onde possui o documento de solicitante de refúgio no Brasil, desde 

2014. Após 4 meses no Brasil, Jeannete relata que reencontrou seu marido, e 

                                                           
25 Depoimento disponível em: http://vidasrefugiadas.com.br/jeannete/  
26 Depoimento disponível em: http://vidasrefugiadas.com.br/jeannete/ 

http://vidasrefugiadas.com.br/jeannete/
http://vidasrefugiadas.com.br/jeannete/
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descobriu que o mesmo não estava morto, conseguiu a ajuda de algumas pessoas 

que presenciaram a situação e resolveram o ajudar. 

 

‘’Eles simplesmente chegaram e disseram que eu iria deixar aquele país e ir 

ao Brasil. E eu perguntei: ''Quem eu conheço no Brasil? “Eu nunca viajei 

antes''... Eu disse: “Como eu vou fazer?’’ E ele me disse: “Você é uma mulher. 

“Você tem que ter força para sair daqui''. Eu sou livre, entende? Mas isso me 

custou ter que refazer a vida aqui. Então, depois de 4 meses eu estava no 
meu quarto, ainda lembro daquele dia. Eu ouvi alguém bater na minha porta 
e pensei que ia morrer naquele dia, eu pensei que era algum outro problema. 
Então, quando eu abri a porta, a pessoa disse que havia alguém perguntando 
por mim lá embaixo e que ele se chamava Mohammed Kallon. Minha mente 
parou... Mohammed Kallon? Eu desci de elevador e a primeira pessoa que vi 

foi meu marido. Eu comecei a chorar... perguntando: “Onde estão meus 

filhos?’’ Desde aquela noite eu nunca vi ou pisei naquele lugar de novo. Mas 
meu problema agora são meus filhos que estão em casa. Esse é o meu 
problema. Não consigo dormir. Eu sinto a falta deles... Eu sinto muito a falta 
deles... Eu vim para esse país para salvar a minha vida e a minha paz.’’27 
 
 

• Alice 

Para mim, ser refugiada é ser livre! Artista, Alice nasceu em Burkina Faso, na 

época, a refugiada tinha 24 anos, era solteira e sem filhos. Vivendo sob a proteção de 

seu pai, Alice morava na Costa do Marfim, quando em setembro de 2002, eclodiu a 

guerra civil no país e Alice foi obrigada a retornar ao seu país de origem, Burkina Faso, 

para concluir seu estudo em secretariado, profissão permitida para mulheres. Apesar 

de gostar de estudar, ela declara que sua “alma sempre foi artística” e, assim, 

começou a ter aulas de teatro, escondida da sua família. Ela conta que logo se 

reconheceu enquanto jovem feminista e começou a questionar o papel reservado às 

mulheres nas sociedades africanas. Quando seu pai descobriu, obrigou-a a se casar 

com um homem de 60 anos, na esperança de que esse matrimônio fosse salvar seu 

futuro. 

 

‘’Eu trabalhava com arte porque essa é a minha paixão. Eu entendo que a 
arte é um meio de comunicação. Um meio de comunicação confiável para 
transmitir uma mensagem. Para mim, esse era o trabalho ideal, porque eu 
me sentia livre. Eu trabalhava escondido. Meus pais não sabiam, mas, 
quando meu pai descobriu disse que eu teria que abandonar por não ser um 
trabalho digno para mulheres... é difícil. Por isso, muitas jovens meninas 
renunciam às suas carreiras, á suas ambições para fazer aquilo que não 
querem, aquilo que não amam.’’28 
 

                                                           
27 Depoimento disponível em: http://vidasrefugiadas.com.br/jeannete/ 
28 Depoimento disponível em: http://vidasrefugiadas.com.br/alice/  

http://vidasrefugiadas.com.br/jeannete/
http://vidasrefugiadas.com.br/alice/
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De acordo com seu depoimento dado ao projeto Vidas Refugiadas, Alice relata 

que na cultura do seu país de origem, as mulheres não podem desobedecer às ordens 

dadas por seus pais sem serem banidas do núcleo familiar. Resistindo a perda de sua 

liberdade, Alice arquitetou sua fuga em segredo e veio ao Brasil. Sua decisão foi 

encarada pela família como um ato de rebeldia e profunda desobediência. 

 
 

‘’Você sabe... na África existe aquilo que chamamos de tradicionalismo. Se 
uma menina é solteira, ela não tem o direito e deixar a casa do seu pai. Ela 
deve ficar até seu casamento. Para uma mulher, ser independente é difícil. 
Frequentemente, os pais fazem a besteira de promover o casamento dos 
seus jovens filhos com pessoas velhas... sinceramente... isso acontece muito. 
Não é possível sair desse círculo... se você romper é como se estivesse 
desonrando os seus pais, é uma falta de respeito... e, você corre o risco de 
ser banida da família. Há certos atos que não podemos fazer, que não 
podemos realizar. Se renegada da família, ser retirada não ter mais o direito 
de usar seu sobrenome. ''Ela foi renegada, ela não faz mais parte dessa 
tribo.’’29 
 

 
 

No depoimento registrado, Alice diz que sonha em poder regressar ao seu país, 

enquanto mulher livre, realizada, e feliz para provar ao seu pai estava errado por 

querer escolher seu futuro. No Brasil, possui o documento de refugiada, reconhecida 

pelo governo brasileiro.  

 

‘’Quando falamos de refúgio e migração, sempre aparecem os homens. Mas 
todos devem saber que existem mulheres que estão aqui e que precisam do 
seu apoio, da sua ajuda. São pessoas com experiência, são pessoas 
inteligentes, letradas, que estudaram, que conhecem, que atravessaram dois 
continentes para chegar até aqui, isso quer dizer alguma coisa. Eu fui embora 
porque quero provar ao meu pai que posso ser muito mais do que ele imagina. 
Que ele errou ao tentar tomar decisões no meu lugar. Sendo uma garota, eu 
posso fazer tudo como um homem. A mensagem que eu queria transmitir ao 
povo brasileiro é de aprender a aceitar os migrantes e refugiados, de 
compreendê-los, de tentar entender porque vieram para cá. Nós não 
desejamos, mais isso pode acontecer com qualquer um!’’30 

 

 
 

• Silvye 

Advogada, Silvye nasceu na República Democrática do Congo. Na época em 

que migrou, a refugiada tinha 34 anos, casada e mãe de 4 filhos. De acordo com seu 

depoimento dado ao projeto Vidas Refugiadas, Silvye casou-se jovem com um 

militante político que lutava contra o regime ditatorial instalado na República 

                                                           
29 Depoimento disponível em: http://vidasrefugiadas.com.br/alice/  
30 Depoimento disponível em: http://vidasrefugiadas.com.br/alice/  

http://vidasrefugiadas.com.br/alice/
http://vidasrefugiadas.com.br/alice/
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Democrática do Congo e, com ele, teve seus filhos. Em um dado momento, recebeu 

a notícia da prisão arbitrária do marido, e, temendo pela sua vida e de seus filhos, 

decidiu sair do país: 

 

‘’Foi á noite. Eu estava dormindo. Eles chegaram na minha casa para 
procurar meu esposo. Meu esposo não estava, e ficaram batendo em todo 
mundo. Bateram nos meus filhos, só para poder intimidar, para poder falar 
onde estava meu esposo, e não acharam ele. Levaram tudo... E assim que 
eu falei: não, não vou ficar mais.’’31 

 

 

Silvye relata que enfrentou muitos percalços em sua fuga, e que se direcionou 

até o porto mais próximo para tentar embarcar clandestinamente em um navio, rumo 

a um destino desconhecido. Na fuga, não houve tempo para recuperar sua filha mais 

velha, que estava na escola e ficou sob os cuidados da sua mãe. De acordo com sua 

narrativa, ela foi salva pela solidariedade da tripulação, e embarcou no porão de um 

navio. Ela conta que por não ver a luz do sol, nunca soube dizer quantos dias durou 

sua viagem. De acordo com seu depoimento, dado ao projeto Vidas Refugiadas ela e 

seus filhos foram alimentados com biscoitos e beberam a água que os tripulantes 

traziam até chegar no porto de Santos, litoral Paulista. Somente ao desembarcar que 

Silvye descobriu que estava no Brasil, atualmente possui o documente de refugiada 

reconhecida pelo governo brasileiro: 

 

‘’Quando eu decidi sair, eu senti como se estivesse sozinha no mundo... Sabe 
quando você fica sozinha no mundo né, e você luta a cada dia para conseguir 
o dia seguinte. É isso mesmo que eu estou sentindo aqui, hoje. Você vive o 
hoje para conseguir chegar no dia seguinte, foi esse sentimento que eu senti 
quando sai.’’32 

 

O depoimento a seguir foi retirado do projeto Rostos da Migração, 

disponibilizado em abril de 2017. Este traz a trajetória de uma imigrante refugiada do 

Marrocos, que chegou no Brasil em 2015.  

 

• Basma 

Chef de cozinha, nasceu do Marrocos, solteira e sem filhos. Fugiu do seu país 

de origem após sofrer agressões físicas e violência de gênero. 

                                                           
31 Depoimento disponível em: http://vidasrefugiadas.com.br/silvye/  
32 Depoimento disponível em: http://vidasrefugiadas.com.br/silvye/  

http://vidasrefugiadas.com.br/silvye/
http://vidasrefugiadas.com.br/silvye/
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‘’Eu saí, eu fugi do país por várias razões. Não quero colocar o burka. Eu não 
quero colocar o burka para que as pessoas me respeitem. Coloquei para 
trabalhar porque se eu sair com o cabelo á mostra, meu chefe vai me olhar 
querendo tirar vantagem. As mulheres sofrem muito. E nasci numa família 
liberal; meu pai foi professor de filosofia. Eu não consegui ser uma mulher 
submissa, mas tentei ser este tipo de mulher. Não falava nada, fui humilhada. 
Até um dia eu fui machucada e fui ao hospital com feridas... batida, queimada, 
ameaçada... ainda tenho as cicatrizes. Eu fugi da violência contra as 
mulheres; fugi porque tinha medo pela minha vida. Minhas experiências de 
desigualdades não são únicas. Tinha uma mulher que engravidou do 
namorado, ela não podia casar ou abri uma casa porque ela não tinha 
dinheiro. Quando o pai dela descobriu, matou sua filha... Ele não entrou na 
prisão, pois é um crime de honra. Não é somente política. É tudo. Vem da 
cultura, da política e da religião que permite a discriminação das mulheres, 
pois o homem pode tudo; você, a mulher, tem que ficar calada. Foi a polícia 
que me disse para fugir.’’33 

 
 
Basma relata que primeiro foi para a França, pois possuía um visto que lhe 

permitiu entrar no país, entretanto, ficou apenas dois meses lá, e como não conseguiu 

trabalho, segundo ela, em função da crise econômica vigente, preciso migrar 

novamente. Como não tinha mais recursos financeiros para se manter na França, 

Basma relata que viajou para o Brasil em maio de 2015, sem dinheiro e sem conhecer 

o português. No avião, Basma conta que conheceu uma marroquina que procurava 

por alguém que falasse francês para ficar com seus filhos:  

 

“Fiquei com ela só um mês, porque ganhava pouco. Trabalhava 24h por dia, 
sem descansar, morava com ela. Todos os dias. Ela tirou vantagem do ato 
deu não falar a língua e não conhecer ninguém. Eu saí da casa dela e fui pra 
ADUS34. Falei da minha vida, e que tinha formação em gastronomia, sou 
chefe de cozinha. Eu pedi se eles poderiam me ajudar a achar um trabalho, 
mas não conseguiram, então eu fui pra Mesquita Brasil. Não tenho religião, 
mas eu fui porque eles falam árabe. O Imam me ajudou a conseguir um quarto 
pra alugar no Brás. Eu saí e consegui trabalho em um restaurante libanês por 
quilo na Paulista.’’35 

 

Basma relata que ficou sete meses neste restaurante, onde obteve a 

oportunidade de aperfeiçoar os pratos da culinária árabe do local. 

 

‘’Depois de começar a falar a língua (portuguesa) eu voltei para a ADUS que 
me encaixou no Bazar que fazem na Vila Madalena. A ADUS oferece pouca 
ajuda para quem tem uma necessidade muito grande. Para as famílias com 
mãe, pai e filhos, deveria ter cesta básica, aluguel barato, escola para as 
crianças, mais trabalho. Estas coisas ajudam. O bazar não ajuda muito; eu 

                                                           
33 Depoimento disponível em: http://rostos.org/pt/2017/04/basma-2/  
34 Instituto de Reintegração do Refugiado Brasil. 
35 Depoimento disponível em: http://rostos.org/pt/2017/04/basma-2/  

http://rostos.org/pt/2017/04/basma-2/
http://rostos.org/pt/2017/04/basma-2/
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vendi um R$1000 e acabou. Ninguém me ajudou. E de lá eu sai e aluguei 
uma barraca que vi na Faria Lima, depois eu achei uma barraca na Itaim Bibi 
igual a que tem na Faria Lima para vender a comida marroquina. Eu 
trabalhava dia e noite, fazia a comida na casa. Aprendi a língua com livros 
internet... Tinha que aprender a língua para gerenciar minha empresa. Foi 
difícil, mas não impossível.’’36 
 
 

O depoimento a seguir foi disponibilizado pelo site da ONU, que visa apresentar 

a situação dos/as refugiados/as no Brasil. Por se tratar de uma reportagem, não 

apresenta uma atualização da situação desta solicitante de refúgio no Brasil, 

entretanto, este também evidencia a questão da vulnerabilidade. 

 

• Mariama 

Forçada a se casar aos 9 anos, deixou a Gâmbia em busca de uma vida melhor, 

atualmente é solicitante de refúgio no Brasil: 

 

‘’Nós sofremos um matrimônio infantil. Então eu venho de uma etnia de 
pessoas muito boas, muitas trabalhadoras, mas a educação não é muito 
valorizada. A alfabetização na nossa família é muito presente para o homem 
e para a mulher, mas, sobretudo, quando tem uma oportunidade, ela vai mais 
para o homem do que para a mulher. É por isso que eu quis conquistar os 
meus sonhos, eu quis me educar, ser uma mulher que além de esposa, queria 
ser uma mulher com a minha própria história, de conquistar meu próprio 
espaço. Eu quis estudar muito, o que não batia muito com o nosso costume, 
que a gente tinha lá. Apesar de tudo que a gente passa, a gente é muito mais 
do que isso. E, qualquer menina africana, ou de qualquer parte do mundo, se 
você enxerga que pode fazer alguma diferença, não espere, lute. Sabe, não 
vai ser nada fácil, mas a satisfação de vencer é muito maior que as dores. 
Então que eles nunca parem de lutar pelos seus sonhos.’’37 
 

 

3.3. As experiências de mulheres refugiadas no Brasil e a sobrevivência  

 

Podemos analisar, a partir dos depoimentos dessas mulheres refugiadas, 

demostram que ser uma migrante forçada significa viver na incerteza. Deixar o seu 

país de origem, e atravessar países, às vezes até continentes em situação de 

vulnerabilidade, buscando mais segurança, não quer dizer que estas mulheres 

estarão livres de situações de extrema vulnerabilidade. Todos esses dramas 

individuais, expressões corporificadas de dramas sociais e políticos, que foram 

relatados aqui, na maioria das vezes, não são superados com o percurso migratório, 

                                                           
36 Depoimento disponível em: http://rostos.org/pt/2017/04/basma-2/  
37 Depoimento disponível em: https://nacoesunidas.org/especial-refugiados-buscam-uma-nova-vida-
no-rio-de-janeiro-confira-o-video/  

http://rostos.org/pt/2017/04/basma-2/
https://nacoesunidas.org/especial-refugiados-buscam-uma-nova-vida-no-rio-de-janeiro-confira-o-video/
https://nacoesunidas.org/especial-refugiados-buscam-uma-nova-vida-no-rio-de-janeiro-confira-o-video/
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e acabam acompanhando essas migrantes que sobreviveram e sobrevivem à 

violência de gênero e à dominação patriarcal.  

Entendemos ser necessário pontuar que ser mulher também diz respeito a ter 

direito à vida, à segurança e à liberdade, entretanto, as diversas manifestações de 

violências cometidas contra essas mulheres, ressaltam que o poder do patriarcalismo. 

Como coloca Heleieth Saffioti (2001), nessa estrutura de dominação, onde se constitui 

a prática patriarcal ‘’os homens detêm o poder de determinar a conduta das categorias 

sociais nomeadas, recebendo autorização ou, pelo menos, tolerância da sociedade 

para punir o que se lhes apresenta como desvio’’ (p. 115).  

Desse modo, esta forma de ordenação social vai desencadear na dominação 

do homem sobre a mulher, e a violência cometida contra elas é usada como forma de 

manter o controle e o ordenamento moral das relações sociais nas quais estes 

agentes estão envolvidos. Todos os depoimentos reproduzidos acima manifestam 

empiricamente o argumento de Heleieth Saffioti.  

Assim, ir contra às normas sociais, culturais, religiosas, para uma mulher, 

significa estar exposta a situações de violência, e, a vulnerabilidade que acompanha 

essa condição. Intrinsicamente ligada a situação dessas mulheres, a vulnerabilidade 

– enquanto maior chance de ser ferida - não está apenas na violência do processo 

que expulsa estas mulheres de seus respectivos países, mas também se atualiza no 

processo de acolhimento e de integração dos países para os quais se destinam.  

Somado com toda a burocracia envolvida para a concessão do refúgio que 

apresentamos anteriormente, em suma, a problemática nos parece evidente quando 

a questão não é tratada com a emergência que a caracteriza. O trâmite burocrático 

leva tempo, para que de fato as refugiadas possam desfrutar da efetiva proteção 

nacional.  

Desta forma, é possível notar  que existe uma atualização dos riscos, na medida 

em que nesse processo de integração, elas enfrentam barreiras culturais e linguísticas 

(como foi o caso de Basma), os dramas existenciais e psicológicos decorrentes das 

violências sofridas no país de origem (como foi o caso de Jeanete), no trânsito e no 

destino (como foi o caso de Silvye), o medo, a incerteza, a busca pela paz e liberdade, 

(como foram os casos de Mariama, Maria e Alice). Assim, para essas mulheres, esses 

enfrentamentos dizem respeito a se ressignificar, se redescobrir no país de acolhida, 

significa ainda a busca por oportunidades permanentes de autonomia, lidar com 
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estratégias de inserção e permanência na nova realidade e, com todos os percalços 

enfrentados durante o ato migratório, está longe de ser uma tarefa fácil. 

Como apontado no capítulo anterior, os esforços adotados pelo ACNUR, para 

combater a violência praticada contra as mulheres, têm-se revelado insuficientes. 

Inclusive porque este órgão depende que os Estados receptores da população de 

refugiados/as demostrem preocupação com o fomento e a adoção de políticas 

públicas específicas para as mulheres. Não obstante, tanto a Convenção 

Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher quanto a 

Declaração Sobre a Eliminação da Violência Contra as Mulheres também dependem 

que os Estados se esforcem para torna-las universais, eficazes e efetivas. Entretanto, 

de acordo com os depoimentos das refugiadas, bem como todas as notícias aqui 

apresentadas, nota-se a existência de uma negligência dos Estados em tratar esses 

casos, como emergentes, não apresentando esforços em tonar as respectivas 

declaração e convenção em vigor. A exemplo disso, muitas mulheres relatam não 

existir uma separação entre homens e mulheres, dos banheiros e dormitórios nos 

campos de refugiados. 

Não obstante, no Brasil, atualmente, não existe um local de acolhida especifico 

para os/as refugiados/as em geral, nem mesmo para as mulheres. Quando há um 

acolhimento, estes/as são deslocados/as para os abrigos disponíveis, recolocando 

novamente a questão dessas mulheres estarem em situações vulneráveis e que as 

deixam expostas. 

Concluímos, esta argumentação, enfatizando que o processo burocrático tende 

a ser um fator importante para a atualização dos riscos, para reiterar a dominação do 

homem sobre a mulher. A violência cometida contra elas foi usada como forma de 

manter esta relação de dominação, e acaba sendo acionada novamente, na incerteza 

e no risco que advêm da falta de uma definição concreta no Estatuto do Refugiado 

acerca da perseguição por gênero, reforçando o que estamos chamando a atenção a 

todo momento neste texto: a mulher enquanto indivíduo é ‘’mais vulnerável’’ por 

apresentar uma maior possibilidade de ser ‘’ferida’’. Mediante as inúmeras denúncias 

relatadas pelas mulheres refugiadas sobre as diversas formas de violência, se faz 

necessário romper com essa resistência em admitir que o direito das mulheres em 

serem livres deve ser efetivamente reconhecido como parte dos direitos humanos, 

pois ‘’não existe nenhum fundamento legítimo que justifique a exclusão das mulheres 

que veem os seus direitos violados deste tipo de proteção’’(ANA LEITE, 2018, p.32).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Nosso objetivo nesta pesquisa consistiu em sistematizar as discussões acerca 

dos imbricamentos entre a globalização, o refúgio e as questões de gênero, em 

particular das situações de vulnerabilidade, buscando apontar um aporte especifico 

para as mulheres em situação de refúgio. Entendemos que esta investigação se fez 

necessária justamente por compreendemos que as mulheres são alvo de 

discriminação e violência justamente por estarem inseridas numa lógica patriarcal que 

ainda se encontra presente na sociedade e que estas sempre buscam, entretanto, 

formas de resistir. 

Ao observamos o quadro crescente de solicitações de refúgio no Brasil e no 

mundo, como foi colocado, procuramos demostrar que se o cenário do mundo 

globalizado se apresenta, por um lado, apontando para uma livre circulação de 

mercadorias, pois, este processo propiciou a diluição das fronteiras, logo, aumentado 

o consumo de produtos e favorecendo o crescimento econômico para os países; por 

outro, assistimos também a construção de muros fortificados e a adoção de barreiras 

para impedir a entrada de estranhos à nação. Assim, este processo acabou 

aumentando a assimetria entre as classes, na medida que o indivíduo que não se 

encontra em situação de status privilegiado pela lógica capitalista, torna-se, via de 

regra, marginalizado. Assim, o processo de globalização quando é relacionado à 

mobilidade humana, desencadeia uma lógica restritiva das fronteias, justamente por 

existir uma distinção entre os migrantes desejados e os indesejados. 

 Um outro quadro desta relação, diz respeito a um cenário dicotômico, pois, por 

um lado, o processo de globalização se apresenta como favorável, na medida que as 

evoluções tecnológicas proporcionam para que os meios de comunicação se ampliem, 

logo, oferecendo aos indivíduos diversas possibilidades de trocas que fomentam a 

migração e a mobilidade entre os países, entretanto, por outro lado, este cenário é 

perverso, ao passo que o acesso à mobilidade global não é para todos, configurando 

uma nova forma de estratificação social.  

Diante disso, impor limites de circulação implica em dificuldades que muitos 

imigrantes forçados enfrentam, visto que seus direitos lhes são tirados em seus países 

de origem e, em alguns casos, também nos países de destino.   

Ao trazermos à tona a questão da especificidade das mulheres, e sua relação 

com as barreiras físicas, e o acesso à mobilidade global como nova forma de 
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estratificação social, tornamos a análise do fenômeno muito mais complexa. Sendo 

as dimensões de gênero socialmente construídas, a relação de poder que o 

patriarcado exerce sobre estas mulheres faz com que o uso da discriminação e 

violência cometida contra estas seja usado como forma de manter uma conduta capaz 

de controlá-las, com efeito, as diferentes formas de “punição’’ são usadas para 

reforçar essa relação de poder.  

Logo, compreendermos as mulheres refugiadas como indivíduos mais 

vulneráveis, diz respeito a reconhecer as diversas formas de violência de gênero a 

qual estas estão submetidas. Todos os dias, mulheres de todo o mundo são 

agredidas, mutiladas, escravizadas, traficadas, sujeitas à exploração sexual, vítimas 

de violência física e doméstica entre outros. Não apenas isso, mas deslocar-se 

também diz respeito acerca dos percalços enfrentados nas barreiras culturais, 

econômicas, e as dificuldades na inserção da nova realidade que estas mulheres 

enfrentam quando conseguem migrar. Como foi apontado, na maior parte dos casos, 

estas mulheres não encontram amparo legal e assistencial em seus Estados de 

origem, nem por parte dos países aos quais se orientam em busca de proteção. 

Mesmo com todos os esforços que os órgãos atuantes nas questões de refúgio 

vem apresentando, verificamos que este têm se revelado insuficientes, possivelmente 

pela falta da inclusão da perseguição de gênero de forma explícita no Estatuto de 

Refugiado, e até mesmo no processo burocrático para a concessão de refúgio. 

A omissão dos acordos internacionais e dos países de acolhimento em 

reconhecer o direito ao refúgio em função da comprovação da exposição à violência 

de gênero de forma explícita e direta, pode ser um fator importante para a atualização 

dos riscos e, até mesmo para reiterar a dominação do homem sobre a mulher.  

Entendemos que os Estados receptores devem desmitificar a ideia que a lei do 

refúgio não deve interferir nas questões pessoais e familiares dessas mulheres, uma 

vez que como foi demostrado no panorama histórico do Direito Internacional do 

Refugiado, esta é uma visão ultrapassada, já que, a concessão do refúgio não deve 

mais ser pautada na coletividade, deve-se considerar questões individuais, e isso 

significa considerar a perseguição e a violência de gênero cometida contra mulheres.  

Portanto, se faz necessário seguir com as análises que aqui foram 

apresentadas, aprofundando os aspectos e as discussões que colocam em pauta as 

especificidades das mulheres na governança global do refúgio. 
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ANEXO A - Protocolo Provisório  

  

Documento Provisório de  
Identidade de Estrangeiro  

 

  
MINISTERIO DA JUSTICA   

COMITE NACIONAL PARA 
REFUGIADOS   DADOS DO ESTRANGEIRO  

   Nome:     

   Filiação:   

   Sexo:  

   Nacionalidade:  

   Assinatura:  

Protocolo n.: 
Validade:  

  
A Lei 9.474/1997 assegura ao portador deste documento  
que "em hipótese alguma será efetuada sua deportação 

para  fronteira de território em que sua vida ou liberdade 

esteja  ameaçada, em virtude de raça, religião, 

nacionalidade, grupo  social ou opinião política" (Artigo 7, 

§1)  
Este protocolo é documento de identidade válido em todo o  
território nacional e é prova da condição migratória regular  
do seu titular.  
O titular deste protocolo possui os mesmos direitos de  
qualquer outro estrangeiro em situação regular no Brasil e  
deve ser tratado sem discriminação de qualquer natureza.  

Foto  
3X4  

   Tipo do pedido:  

Solicitação nos termos da Lei  
9.474/1997  O titular deste protocolo deverá manter os seus contatos atualizados 

e comunicar a Policia Federal e ao CONARE em caso de qualquer 
alteração em seu telefone, endereço e email.  
  
 A comunicação pode ser feita pelos seguintes meios:  
 pessoalmente, na Delegacia de Polícia Federal mais 
próxima - por escrito, para o e-mail conare@mj.gov.br  
- pelo telefone (61) 2025-9225  

   Assinatura e carimbo:  

   Assinatura e carimbo:  
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ANEXO B - Formulário para interposição de recurso 
 
  

   
  

  
   FOTO  
  
 1. IDENTIFICAÇÃO  
  
Nome completo: ______________________________________________________________  
Prenome / Nome do meio / Nome de família  
  
Número do Protocolo de Solicitação de Refúgio: ___________________________________  
  
Sexo:   
Feminino    
Masculino  
  
Local de nascimento: __________________________________________________________  
País / Estado (Província)/ Cidade  
  
Data de nascimento: _____/______/_____  
     Dia/ mês/ ano  
  
Língua materna: ______________________________________________________________  
  
Outros idiomas/dialetos que você fala: ___________________________________________  
  
Estado civil: _________________________________________________________________ Você é 
nacional de algum país? De qual (ais)?  
Caso possua mais de uma nacionalidade, listar todas.  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  
  
2. CONTATOS  
  
Informe seus contatos no Brasil  
Endereço: ___________________________________________________________________ Cidade: 
______________________________________________________________________  
Estado: ______________________________________________________________________  
Telefone: ____________________________________________________________________  
E-mail: ______________________________________________________________________  
  
Caso não seja possível indicar um e-mail para contato, justifique.  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  
  
3. INFORMAÇOES SOBRE FAMILIARES QUE O ACOMPANHAM NO BRASIL  
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Nome do familiar que está  
no Brasil  

Data de 
nascimento  

Relação de parentesco 
(filho, pai, irmão, etc).  

Nacionalidade  

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

  
Você tem conhecimento de algum familiar que foi reconhecido como refugiado no Brasil? Em caso 
afirmativo, informe nome completo.  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
4. REPRESENTANTE  
  
Você tem um representante?  
  Sim   
  Não   
  
Em caso afirmativo, complete as informações abaixo:  
Nome completo do representante: _________________________________________________  
Número do documento de identificação: ____________________________________________  
Instituição (se aplicável): ________________________________________________________  
Número da OAB (se aplicável): ___________________________________________________  
Telefone para contato: __________________________________________________________  
Endereço: ____________________________________________________________________  
E-mail: ______________________________________________________________________  
  
5. INFORMAÇÕES DO RECURSO  
  
Assinale a opção adequada:  
  Você está recorrendo da decisão de 1ª instância do seu pedido de refúgio.     
   Você está recorrendo da decisão da perda da condição de refugiado.  
  
  
6. INFORMAÇÕES DA DECISÃO DE 1ª INSTÂNCIA  
  
Data da decisão de 1ª instância do CONARE: _____/______/_____  
Data da notificação da decisão de 1ª instância do CONARE: _____/______/_____  
Você recebeu uma cópia integral da decisão do CONARE?   
 Sim       
 Não   
  
7. FUNDAMENTOS DO RECURSO  
Descreva de maneira clara e concisa sob quais fundamentos você almeja recorrer sobre a decisão 
de primeira instância.   
Os fundamentos para apresentação de recurso podem indicar:  



78 
 

(a) eventuais erros de procedimento;  
(b) eventuais erros na aplicação da legislação pertinente;  
(c) eventuais erros na interpretação dos fatos;  
(d) apresentação de novos fundamentos, fatos ou provas; (e) outros motivos.  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________  
  
Você poderá usar páginas adicionais nesta seção, no entanto, você e seu representante devem 
assinar ao fim de cada página.  
Caso você tenha apresentado fundamentos ou provas não alegados anteriormente, explique por 
que não apresentou esses elementos antes da decisão do CONARE.  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________  
  
8. DOCUMENTOS  
Liste abaixo todos os documentos do país de origem e outros que você deseja utilizar como 
suporte ao seu pedido de revisão.  
  
DOCUMENTO 1: ___________________________________________________________ 
DOCUMENTO 2: ___________________________________________________________ 
DOCUMENTO 3: ___________________________________________________________ 
DOCUMENTO 4: ___________________________________________________________ 
DOCUMENTO 5: ___________________________________________________________  
  
Caso você não possua nenhum documento do seu país de origem, explique as razões.  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
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__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
9. MOTIVOS PELOS QUAIS VOCÊ PRECISA DA PROTEÇÃO INTERNACIONAL COMO REFUGIADO NO 
BRASIL  
Para responder a estas perguntas, consultar o Anexo I deste formulário.  
  
Eu solicito o reconhecimento ou a manutenção do status de refugiado porque possuo fundado 
temor de perseguição por:  
 raça  
    
 religião     
 nacionalidade  
    
 grupo social  
    
 opinião política  
    
 situação de grave e generalizada violação de direitos humanos  
    
 outros motivos.   
  
Explique:  
____________________________________________________________  
____________________________________________________________  
____________________________________________________________  
    
  
  
Eu solicito o reconhecimento ou a manutenção do status de refugiado, pois temo que poderei ser 
vítima de tortura ou tratamento cruel, desumano ou degradante caso retorne ao meu país de 
origem.  
 Sim  
 Não    
  
10. LISTA DE VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS  
  
COLOQUE UM “X” NA CAIXA ABAIXO PARA CONFIRMAR:  

(   )  Você respondeu corretamente todas as seções deste formulário em português.  

(   )  Você anexou cópias dos documentos relevantes ao caso e também informações que você 

gostaria que fossem consideradas.  

(   )  Você e seu representante assinaram este formulário.  

  
VOCÊ DEVERÁ APRESENTAR ESTE DOCUMENTO PESSOALMENTE EM QUALQUER UNIDADE DA 
POLÍCIA FEDERAL EM ATÉ 15 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO.  
11. DECLARAÇÃO  
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Declaração A 
  
Preencher somente quando o recorrente NÃO tenha contado com a ajuda de um  
intérprete.  
  
Eu declaro formalmente que as informações por mim emitidas são verídicas. Eu declaro que sou 
capaz de ler e escrever em português e que eu entendo todo o conteúdo do FORMULÁRIO PARA 
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO.  
  
Assinatura do solicitante: _____________________________________________________  
Local:_____________________________________________________________________  
Data:_____________________________________________________________________  
 

Declaração B 
  
Preencher somente quando tenha havido a participação de um representante.  
  
 Eu  declaro  formalmente  que  
_____________________________________________________________________ é meu 
representante para todos os assuntos relacionados à minha solicitação refúgio perante o Comitê 
Nacional para Refugiados.  
  
Desta forma, eu autorizo o CONARE a compartilhar com o representante designado as informações 
sobre meu caso e também as decisões tomadas acerca da minha solicitação de refúgio.   
  
Esta autorização é válida até a decisão final do CONARE sobre minha solicitação de refúgio ou até 
que eu encaminhe nova declaração notificando o CONARE que a pessoa mencionada acima não é 
mais meu representante.  
  
Assinatura do solicitante: _____________________________________________________  
Local:_____________________________________________________________________ 
Data:_____________________________________________________________________  
  
Dados do representante:  
Nome completo do representante: ______________________________________________  
Documento de identificação: __________________________________________________ 
Instituição (se aplicável): _____________________________________________________  
Número da OAB (se aplicável): ________________________________________________  
Telefone para contato: _______________________________________________________  
Endereço: _________________________________________________________________  
E-mail: ____________________________________________________________________  
  
  
________________________________________________________________ Assinatura do 
representante  
  
  

Declaração C 
  
Preencher somente quando tenha havido a participação de um intérprete.  
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Eu recebi assistência de um intérprete para ler e preencher este formulário e as informações por 
mim emitidas a ele são verídicas.  
Assinatura do solicitante: _____________________________________________________  
Assinatura do intérprete:______________________________________________________  
Local:_____________________________________________________________________  

Data:_____________________________________________________________________  
 

Declaração D 
  
Termo de Responsabilidade do Intérprete  
  
  
Eu_______________________________________________________________________, portador 
do documento de identidade______________________ declaro que, com respeito ao meu trabalho 
como intérprete, tenho a responsabilidade de:  
a) manter em sigilo toda e qualquer informação inédita que eu tome conhecimento na 
execução do meu trabalho e de não publicar qualquer relatório ou documento com base em 
informações obtidas durante as entrevistas;  
b) ser imparcial e livre de julgamentos no exercício da minha função;  
c) traduzir fielmente o que está sendo narrado;  
d) confirmar as informações declaradas pelo solicitante para garantir que estão devidamente 
traduzidas;  
e) realizar minhas atividades de maneira consistente com os padrões do CONARE em relação as 
questões culturais, de gênero e idade.  
f) reportar qualquer fato adverso que possa vir a afetar minha competência em realizar o 
trabalho imparcial como intérprete.  
  
Entendo que, se alguma das situações acima não for respeitada, o CONARE pode se recusar a aceitar 
meu trabalho como intérprete para fins do procedimento de solicitação de refúgio.  
  
Telefone para contato: _______________________________________________________  
Endereço: _________________________________________________________________  
E-mail: ____________________________________________________________________ Data: 
_____________________________________________________________________  
  
 ________________________________________________________________  

Assinatura do intérprete 
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 ANEXO C- Formulário de solicitação de reconhecimento da condição de refugiado  

 

1. IDENTIFICAÇÃO   
  

Nome(s): _________________________________________________  

  

Sobrenome (s): ______________________________________________  

          

Gênero: (    ) Feminino  (    ) Masculino  (    ) Outro         

Nome Social (se aplicável): ___________________________________________________ Conforme 

Decreto nº 8.727, de 28 de abril de 2016. 

Nome do pai: ______________________________________________________________   
  

Nome da mãe: _____________________________________________________________   
  

Data de nascimento: ______/______/______  (dia / mês / ano)  
                         
Estado civil:  (   ) Solteiro (a)   (   ) Casado (a)    (   ) União Estável  (   ) Separado(a)    (   ) Viúvo (a) (  ) 
Outro. Informe:____________  
  
Local de nascimento. País: ___________________ Estado ou Província:________________  
 Cidade ou Vila____________________________________________  
  
Nacionalidade: _____________________________________________________________  
Caso possua mais de uma nacionalidade, liste todas.  
  
Língua materna: ____________________________________________________________   
  
Outros idiomas/dialetos falados: ________________________________________________  
  
Etnia: ______________________________ Religião: ______________________________   
  
Último endereço no país de nacionalidade ou residência habitual: _____________________  
__________________________________________________________________________  
  
Indique se você se enquadra em alguma das situações a seguir, anexando os devidos elementos de 
prova material:  
  
(   ) pessoa menor de 18 anos de idade (   ) pessoa maior de 60 anos de idade (  ) portadora de doença 
grave. Especifique: __________________________________  (  ) portadora de deficiência, física ou 
mental. Especifique: _______________________   
  

2. DADOS DE CONTATO 
Telefone: ___________________________ E-mail: ________________________________ Endereço 
atual no Brasil: _____________________________________________________  
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________  

Foto  
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3. DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO/OUTROS DOCUMENTOS DO PAÍS 
DEORIGEM 

Tipo de documento (Ex:  
passaporte, documento de  
identidade  

Num. De 
Documento  

Local de expedição  Data de 
Expedição  

Data de 
Validade  

1.  
    

2.  
    

3.  
    

4.  
    

5.  
    

Caso você não possua nenhum documento do seu país de origem, explique as razões. Esses 
documentos poderão ser obtidos no futuro?  
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________  

4. EDUCAÇÃO 
Grau de Escolaridade: ______________________________________________________  
Liste as instituições de educação que você frequentou:  

Nome da instituição  País e cidade  Curso realizado  Data de início e de fim  

    

    

    

          

5. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL  
  
Liste as atividades profissionais que você exerceu nos últimos cinco anos:  
  

Trabalho desempenhado  País e cidade  Nome da instituição  Data de início e de fim  
  

        

        

        

  

6. SERVIÇO MILITAR / COMBATE  
  
Você prestou serviço militar, ou esteve envolvido em situações de combate em seu país de 
nacionalidade ou de residência habitual?    (   ) Não (    ) Sim Caso tenha respondido “SIM”, informe:   



84 
 

a) se o serviço foi prestado de maneira compulsória, por exigência da lei de seu país, ou se foi 
prestado voluntariamente __________________________________________________ 
__________________________________________________________________________  
b) o período que prestou serviço miliar ou esteve envolvido em situações de combate 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________  
c) suas responsabilidades e cargos que ocupou 
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________  
d) descreva com detalhes que tipos de situação de combate você esteve 
envolvido__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________  
  

7. INVESTIGAÇÕES OU ACUSAÇÕES CRIMINAIS   
  
Você já foi preso, detido, interrogado, processado ou condenado, em razão de investigações ou 
acusações de práticas de crime?     (    )   Não  (    ) Sim  
Caso tenha respondido “SIM”, forneça detalhes (onde, por quais motivos e por quanto tempo) e se 
passou por julgamento formal.  
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________  
  
  

8. CIRCUNSTÂNCIAS DA SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO  
Explique as razões pelas quais você deixou seu país de nacionalidade ou residência habitual e buscou 
proteção como refugiado no Brasil. Descreva de forma detalhada, todos os fatos importantes: 
acontecimentos, sua experiência pessoal ou as medidas que foram adotadas contra você ou contra 
membros de sua família e que o(a) levaram a abandonar seu país de nacionalidade ou residência 
habitual. Descreva especialmente situações envolvendo violações de direitos por conta de sua 
raça/etnia, religião, nacionalidade, opinião política, ou pertencimento a grupo social especifico. Se 
possuir provas dos fatos narrados, apresente uma cópia junto com esse formulário. Se necessitar de 
mais espaço, utilize o verso e outras folhas.  
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________  
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Você ou algum membro de sua família já pertenceu ou se associou a algum grupo ou organização em 
seu país de origem, tais como, partido político, sindicato, grupo estudantil, religioso, paramilitar, 
milícia, organização de guerrilha, patrulha civil, grupo de direitos humanos, imprensa ou mídia? (   ) 
Não  (   ) Sim  
  
Caso tenha respondido “SIM”, informe:   
a) quem e em qual período esteve envolvido com o grupo ou organização? 
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________  
  
b) qual o grupo ou organização esteve envolvido?   
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________  
c) quais eram as atividades ou funções que realizava junto a esse grupo ou organização? 
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
Você buscou proteção do Estado, governo ou autoridades locais em seu país de origem ou residência 
habitual?  (   ) Não  (   ) Sim  
Caso tenha respondido “SIM”, explique que tipo de proteção você buscou e quais medidas foram 
adotadas pelo seu país. Se respondeu “NÃO”, explique os motivos para não ter buscado a proteção de 
seu país de origem ou residência habitual.    
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________  
O que aconteceria se você ou algum membro de sua família regressasse ao seu país de nacionalidade 
ou país de residência habitual?   
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________  
Você acredita que poderia sofrer tortura, ou alguma ameaça à sua integridade física ou mental ou à 
sua liberdade, caso regressasse ao seu país de origem ou residência habitual? Forneça detalhes:   
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________  

9. PROTEÇÃO INTERNACIONAL 
Já solicitou refúgio no Brasil ou outro país?      (   ) Não  (  ) Sim Caso tenha respondido “SIM”, informe:  
a) local em que solicitou refúgio: ______________________________________ 
b) data da solicitação de refúgio: ______________________________________  
  
Já foi reconhecido como refugiado?    (   ) Não  (   ) Sim.     
Caso tenha respondido “SIM”, informe:  
a) país em que foi reconhecido como refugiado: __________________________   
b) data em que foi reconhecido como refugiado: __________________________  
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Você possui documentos sobre seu pedido anterior de refúgio? (   ) Não (   ) Sim.    
  
Caso tenha respondido “SIM”, apresente uma cópia desse(s) documento(s).  
  

10. VIAGEM  
  
Data de saída do país de nacionalidade ou país residência habitual:____________________ dia/ mês/ 

ano   
Meio de transporte utilizado para chegar ao Brasil _________________________________  
__________________________________________________________________________  
  
Data de chegada ao Brasil: _____/_____/_____ Local de entrada: _____________________  
  
Indique o seu itinerário completo, desde a saída do país de origem até chegar ao Brasil:  
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________  
  
Você retornou ao seu país de origem ou residência habitual depois de ter entrado no Brasil? 
  (   ) Não (   ) Sim.  Caso tenha respondido “SIM”, informar:  
  
a) Quando você retornou ao seu país de nacionalidade ou residência habitual? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________  
b) Por que você retornou ao seu país de nacionalidade ou residência habitual? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________  
  
c) Indique as circunstâncias e contexto (detalhes) do seu retorno ao país de nacionalidade ou 
residência habitual.  
 _________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________   
  

11. INFORMAÇOES SOBRE FAMILIARES  
  

11.1 Familiares e/ou dependentes que permaneceram no país de origem ou em outro país:  

   
Nome Completo  

Data de nascimento  Parentesco/ 
Relação  

Nacionalidade  

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

  
11.2 Familiares e/ou dependentes que acompanham o solicitante no Brasil e para os quais se 
pretenda a extensão dos efeitos da condição de refugiado:  
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Nome Completo  

Data de nascimento  Parentesco/ 
Relação  

Nacionalidade  

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

* Para cada um dos familiares mencionados deve ser preenchido o Anexo II, de Identificação de Familiares para 
Extensão da Condição de Refugiado.  
Existem crianças ou adolescentes, menores de 18 anos, que o (a) acompanham no Brasil?   
(   ) Não  (   ) Sim.   
  
Se você não é o pai ou mãe da criança ou adolescente, você tem todos os documentos legais ou 
autorização por escrito que permitam cuidar ou viajar com ele? (   ) Não  (   ) Sim  
Caso tenha respondido “SIM” para a pergunta anterior, informe quais são estes documentos. Caso 
tenha respondido “NÃO”, explique a razão para não portar os documentos ou autorização legal para 
viajar com a crianças ou adolescente.  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________  Você tem 
conhecimento de algum familiar que é solicitante de refúgio ou que foi reconhecido como refugiado 
no Brasil? Em caso afirmativo, informe o nome completo:  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________  
    

12. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES   
Escreva outras informações que você entenda que são importantes para o CONARE analise o seu 
pedido de refúgio.   
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________  
  
  
  
  
  

13. DECLARAÇÃO DECLARAÇÃO A  
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Eu declaro sob as penas da legislação brasileira, que as informações por mim emitidas são verídicas.  
Nome: ___________________________________________________________________  
Local e data: ______________________________________________________________  
Assinatura: _______________________________________________________________  
  

DECLARAÇÃO B 
  

Termo de Responsabilidade do Intérprete   
Preencher somente quando tenha havido a participação de um intérprete.  
  
Eu, _________________________________________________, portador do documento de 
identidade  ____________________________________,  domiciliado  à 
__________________________________________________________________, telefone 
________________, e-mail ____________________, declaro que, com respeito ao meu trabalho como 
intérprete, tenho a responsabilidade de:  
  
a) manter em sigilo toda e qualquer informação que eu tome conhecimento na execução do meu 
trabalho e de não publicar qualquer relatório ou documento com base em informações obtidas 
durante as entrevistas;   
b) ser imparcial e livre de julgamentos no exercício da minha função;   
c) redigir as respostas do solicitante no idioma do formulário, registrando fielmente todas as 
informações por ele prestadas;   
d) confirmar as informações declaradas pelo solicitante para garantir que estão devidamente 
traduzidas;   
e) realizar minhas atividades de maneira consistente com os padrões do CONARE em relação as 
questões culturais, de gênero e idade.   
f) reportar qualquer fato adverso que possa vir a afetar minha competência em realizar o 
trabalho imparcial como intérprete.   
  
Entendo que, se alguma das situações acima não for respeitada, o CONARE pode se recusar a aceitar 
meu trabalho como intérprete para fins do procedimento de solicitação de refúgio.   
  

______________________________________ 
Assinatura do intérprete 
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ANEXO D - Termo de Declaração  

  

  

Nome do declarante: ____________________________________________________  
Data de nascimento:  ___/___/____  
Nome do pai: __________________________________________________________  
Nome da mãe: _________________________________________________________  
Cidade e país de nascimento: _____________________________________________  
Nacionalidade: _________________________________________________________  
Gênero: masculino (   ) feminino (   )  
Estado Civil: ___________________________________________________________  
Fala o idioma português? _________________________________________________  
Em caso negativo, especificar o idioma:______________________________________  
Intérprete(s) nomeado(s): _________________________________________________  
Brasil (passaporte ou Carteira de Identidade): _________________________________  
Cidade e data de saída do país de origem: ___________________________________  
Local (ais) onde fez escala antes de sua chegada no Brasil, indicando o tempo de permanência em cada 
localidade:  
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________  
Cidade, local e data de entrada no Brasil:  
______________________________________________________________________  
Motivo de saída do país de origem ou de proveniência: (descrever de forma sucinta a situação do país 
de origem e o temor de retornar):  
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
  
Já solicitou refúgio anteriormente? __________________________________________  
Em caso positivo, indicar:   
País(es):  
______________________________________________________________________  
Data(s):  

Grupo familiar que o (a) acompanha no Brasil (esposo(a), filhos(as), pais e outros):  
Nome completo:  
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________  
Filiação:  
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________  
Data de nascimento:  
___/____/____  
___/____/____  
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___/____/____  
Relação de parentesco:  
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________  

(Se necessitar de mais espaço, utilize o verso e outras folhas). 
 Familiares que permanecem no país de origem (esposo(a), filhos(as), pais):  
Nome completo:  
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________  
Filiação  
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________  
Data de nascimento:  
___/____/____  
___/____/____  
___/____/____  
Relação de parentesco:  
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________  

(Se necessitar de mais espaço, utilize o verso e outras folhas). 
 Nada mais havendo a informar, foi o(a) declarante cientificado(a) que deverá manter todos os dados 
e endereço atualizados perante a Coordenação Geral de Assuntos para Refugiados para futuras 
notificações, bem como de que o seu não comparecimento poderá gerar o arquivamento da sua 
solicitação.  
______________________________________________________________________  
  
Local / Data:___________________________________________  
  
Assinam o presente termo:  
  
Autoridade: ____________________________________________  
  
Escrivão: ______________________________________________  
  
Solicitante de refúgio: ____________________________________  
  
Intérprete(s): ___________________________________________  
  
Assinatura: ____________________________________________  
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               Ministério da Justiça  

    Secretaria Nacional de Justiça  

                                        Conare - Comitê Nacional para os Refugiados  

  

   

ANEXO E - Termo de Responsabilidade  

    

Através deste instrumento, eu,                    , 

nacional do(a)            ,  portador do   RNE     , reconhecido 

como refugiado pelo Estado brasileiro em   /   /   , declaro estar ciente que a saída do território 

nacional com destino ao meu país  de origem pelo período de    /   / à 

_____/   /   ocorrerá  sob  minha  completa responsabilidade, reconhecendo a 

impossibilidade do Governo brasileiro em blindar a proteção que me foi concedida pelo período e 

local acima mencionado.  

Declaro ser de livre e espontânea vontade que deixo o território, assumindo os riscos 

desta conduta.  

For fim, sabendo ser absolutamente irrealizável a extensão da viagem, declaro o meu 

retorno ao Brasil em   /   /     

  

  

,   de   de 20 

  

  

Assinatura  
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