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RESUMO 

 

 

O presente trabalho monográfico tem como objetivo de apresentar a pesquisa realizada com os 

refugiados do conflito sírio em Angra dos Reis e no Rio de Janeiro. Através de entrevistas e 

observação direta e participante foi possível analisar diferentes eixos envolvidos na temática, 

tais como as opiniões dos refugiados a respeito do processo de refúgio. Utilizando o método 

etnográfico e pesquisa documental, o trabalho propõe descrever as políticas públicas para 

refugiados no Brasil, focalizando o ponto de vista das pessoas afetadas pelo conflito na Síria. 

Tendo o objetivo de observar o processo de refúgio, foram analisadas as políticas públicas 

envolvidas com o tema através de um mapeamento e de um levantamento de dados qualitativos. 

Registrou-se o discurso de atores da gestão do refúgio, tendo entrevistas realizadas com os 

funcionários das principais instituições envolvidas, como por exemplo o CONARE e a Cáritas, 

e com os refugiados nas duas cidades. O primeiro capítulo se refere a Introdução ao tema. 

Mostro nele as razões para o meu interesse na pesquisa e em qual método me baseei para a 

realização do trabalho. O segundo capítulo, apresenta as políticas para refugiados e migrantes 

existentes e as suas trajetórias, buscando mostrar que existem diversas legislações a respeito do 

tema. No terceiro capítulo, exploro o trabalho de campo realizado e em como as legislações e 

políticas públicas citadas no capítulo anterior afetam a vida dos refugiados. Por fim, averiguo 

na conclusão, baseado nos relatos coletados, a falta de políticas públicas específicas para os 

refugiados e as dificuldades enfrentadas por essas pessoas na burocracia do processo de refúgio. 

 

Palavras-chave: Refugiados Sírios, Políticas Públicas, Angra dos Reis, Rio de Janeiro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

This undergraduate thesis aims to understand Syrian refugee communities in refuge process in 

the Brazilian cities of Angra dos Reis and Rio de Janeiro. We analyzed different issues 

involving the refugees' opinions through interviews, direct observation and participant 

observation. Using the ethnographic method of documentary research, the study proposes to 

describe the public policies for refugees in Brazil, focusing on the refugees' point of view. Also, 

mapping and data collection was used to observe the refuge process. In addition, interviews 

with officials of the main institutions involved, such as CONARE and Caritas, along with 

refugees from both cities. The first chapter explains the reasons for this study and the 

methodology used. In the second chapter, I present the policies for refugees and migrants and 

their crusade to show several legislations already existent on the subject. On the third and final 

chapter, I explore how the legislation cited in the previous chapter affects the lives of the 

refugees. Lastly, I inquire in the conclusion, based on collected stories, the deficiency of 

specifics public policies to refugees and the difficulties faced by them in the bureaucracy refuge 

process. 

 

Keywords: Refugees, Syrians, Public Policies, Angra dos Reis, Rio de Janeiro. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

 

 

A pesquisa que aqui vos apresento se formou através de trabalhos financiados por 

instituições de pesquisa como a FAPERJ e o CNPq, mediante bolsa de Iniciação Científica, 

tanto do tema abordado nesse trabalho, quanto em outro que trabalhei juntamente com minha 

orientadora e com uma colega do curso1. Graças às pesquisas realizadas durante a minha 

graduação, tanto para as bolsas de pesquisa quanto de alguma disciplina específica que pedia 

uma abordagem interdisciplinar, consegui desenvolver com mais clareza e objetividade esta 

pesquisa. Foi através das conversas realizadas em campo e das entrevistas com os interlocutores 

que me interessei por pesquisa antropológica e observação direta e participante. 

Desde que entrei na Universidade Federal Fluminense, meu principal foco consistia em 

participar de um grupo de pesquisa para aprender as técnicas necessárias para me tornar um 

pesquisador. Através das aulas de Introdução a Antropologia, conheci minha orientadora - que 

na época realizava trabalho de campo com as comunidades ciganas no estado do Rio de Janeiro. 

Como já havia apresentado um trabalho relacionado à temática durante o ensino médio, fiquei 

curioso com o que mais poderia aprender sobre os ciganos. Após diversas conversas com ela, 

comecei a realizar trabalho de campo com ciganos na cidade de Angra dos Reis. Ao mesmo 

tempo que iniciei a pesquisa, consegui uma vaga para realização de estágio na Secretaria 

Municipal de Educação de Angra dos Reis e, a partir disso, comecei a pesquisar as políticas 

públicas para as comunidades ciganas em Angra dos Reis.  

Recebendo financiamento da Universidade Federal Fluminense através de bolsa de 

Iniciação Científica FOPIN - Programa De Fomento À Pesquisa Das Unidades Do Interior Ou 

Fora De Sede – obtive diversos resultados e cheguei a algumas conclusões a respeito da 

organização das políticas educacionais de Angra dos Reis. Foi notado que muitas das políticas 

existentes na esfera federal e que teoricamente deveriam ser aplicadas municipalmente eram 

descartadas ou não tinham eficácia. O MEC – Ministério da Educação – forneceu uma cartilha 

em 2006 denominada “Documento Orientador Para Os Sistemas De Ensino” como uma forma 

de orientar as escolas federais, estaduais e municipais a criarem um plano para os estudantes 

                                                           
1 Anteriormente, realizei pesquisa de iniciação científica financiada pelo programa FOPIN-UFF onde pesquisava 

populações ciganas no município de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. O trabalho de pesquisa foi desenvolvido 

juntamente com uma colega do curso, Mariana Regina Bezerra Guerreiro, que participava do mesmo projeto, só 

que financiado pelo CNPq, além de Gleice dos Santos Barata e Debora de Moraes, alunas de graduação que 

participavam do grupo de pesquisa e auxiliavam na pesquisa com a comunidade cigana de Angra dos Reis. 
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ciganos. Contudo, o que notei ao longo da pesquisa de Iniciação Científica, é que em Angra dos 

Reis, não havia conhecimento de tal material tanto por parte dos gestores na Secretaria de 

Educação quanto por parte do Conselho de Educação Municipal.  

Ao apresentar os resultados da pesquisa com a população cigana em um Congresso 

Municipal2, as autoridades desses órgãos que estavam presentes ficaram interessadas por tal 

cartilha e decidiram criar um plano municipal voltado para os ciganos que viviam na cidade. 

Mas, depois de um tempo, o projeto foi esquecido pelos gestores fazendo com que as escolas 

continuassem a enfrentar os problemas voltados para essa questão, sendo o principal deles a 

rotatividade da maioria das crianças ciganas, que por serem “nômades”, acabam por não 

concluir nem um semestre do ano letivo.  

Assim, um dos pontos principais era a inexistência de integração entre as esferas 

municipal, estadual e federal, e a não continuidade das políticas públicas educacionais voltadas 

especificamente para essa minoria. A prefeitura de Angra se absteve em muitas das decisões 

nessa parte, ou por não conhecer as questões abordadas pela cartilha ou por não ter a iniciativa 

precisa de introdução ao campo. Nos Congressos Municipais, como a Conferência do Plano 

Municipal de Educação, em que o assunto era abordado na presença de autoridades e gestores 

locais, a justificativa para o não comprometimento com a temática era a falta de verba e o 

estereótipo negativo que tinham em relação às comunidades ciganas.  

Logo, antes de finalizar o trabalho com a comunidade cigana, minha co-orientadora 

apareceu com uma nova proposta: a de participar em um projeto sobre os refugiados do conflito 

sírio. Como a mesma estava a estudar os refugiados para uma pesquisa de pós-doutorado, surgiu 

a ideia de eu auxiliá-la nas entrevistas e coleta de dados. Depois de pensar sobre a questão (até 

porque eu não tinha conhecimento relacionado ao tema de refugiados) e após realizar algumas 

pesquisas e ler reportagens sobre esse tema, me prontifiquei a participar da pesquisa. Através 

das reuniões do NuPoP3 – Núcleo de Pesquisa em Políticas Públicas, que é coordenado por 

Mirian Alves de Souza e por Frederico Policarpo de Mendonça Filho4 - e das reportagens que 

                                                           
2 A pesquisa foi divulgada no I Congresso de Diversidade Cultural e Interculturalidade de Angra dos Reis, que 

tinha como objetivo proporcionar mais um espaço de discussão e formação aos diferentes sujeitos que atuam no 

campo da diversidade cultural e da educação, possibilitando o diálogo intercultural por meio da participação efetiva 

desses sujeitos na contribuição da construção de políticas públicas para a cidade de Angra dos Reis (IEAR, 2015). 
3O Núcleo de Pesquisa em Políticas Públicas – NuPoP – é um grupo de pesquisa ligado ao NEOM - Núcleo de 

Estudos do Oriente Médio - e INEAC – Institutos de Estudos Comparados em Administração Institucional de 

Conflitos - na UFF. Possui duas linhas de pesquisa: Construção de identidades ciganas na esfera pública e Políticas 

públicas sobre drogas. Ver em: < http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/2527607849972022 >. 
4 Em todas as reuniões que eram realizadas pelo grupo, Frederico sempre auxiliava e comentava os trabalhos de 

campo que eram apresentados afim de auxiliar nas pesquisas realizavas. Foi graças a ele que consegui dinheiro 
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eu li para entender melhor sobre tal tema, acabei me identificando com a questão e adentrando 

em uma bolsa de Iniciação Científica do PIBIC - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

Científica financiada pelo CNPq-UFF.  

Juntamente com as pesquisas online, foquei na pouca bibliografia existente sobre o tema 

no Brasil. Foi graças a dissertação de mestrado “Um campo de refugiados sem cercas”: 

etnografia de um aparato de governo de populações refugiadas” escrita por Vanessa Perin em 

2013, a tese de doutorado “(Des)Integrando Refugiados: Os Processos do Reassentamento de 

Palestinos no Brasil” de Sônia Cristina Hamid em 2012, e a tese de Angela Facundo “Êxodos 

e refúgios. Colombianos refugiados no Sul e Sudeste do Brasil” de 2014, que consegui ampliar 

os conceitos pré-existentes. Além das produções escritas por meus orientadores, outras 

bibliografias fizeram com que eu compreendesse como é feito o processo de refúgio, como as 

instituições reagem de acordo com as demandas levantadas pelos refugiados e como os próprios 

refugiados enxergam o sistema burocrático a que são obrigados a passar. Essas produções 

contribuíram diretamente para a minha pesquisa, já que eu era totalmente leigo em tal assunto.  

Assim, com um embasamento teórico mais fortificado, iniciei a pesquisa em campo. 

Através da rede social do Facebook, eu identifiquei a existência de uma família de sírios na 

cidade de Angra dos Reis. Com isso, minha pesquisa foi desenvolvida em duas cidades: Angra 

dos Reis e Rio de Janeiro, ambas localizadas no estado do Rio de Janeiro.  

No caso de Angra, eu analiso a perspectiva do refúgio através de uma família composta 

por quatro indivíduos (dois homens – Faruk5 e Mohammad, uma mulher - Nyn e um bebê - 

Hamand). Faruk e Nyn são casados, sendo que Mohammad é pai de Nyn e Hamand filho de 

Nyn com Faruk. Antes de se refugiar no Brasil, Faruk se mudou para Dubai em busca de 

emprego, onde conheceu Nyn e se casou. Ela, do norte da África, estava cursando faculdade de 

Administração, enquanto que ele já era doutor em negócios. Após o casamento, eles tentaram 

voltar para Síria, mas por causa da guerra precisaram se refugiar na Turquia, passando depois 

pelo Líbano e, por último, pelo Catar até chegar no Brasil. Tentaram o refúgio aqui, pois não 

tinham dinheiro suficiente para comprar a passagem e ir para os Estados Unidos, nem tinham o 

visto necessário e, na Europa, os barcos6 de refugiados estavam sempre superlotados e 

perigosos. Assim, chegaram primeiramente em São Paulo onde Nyn – que já estava grávida 

                                                           
suficiente (através das diárias da bolsa de pesquisa) para ir a campo e realizar as entrevistas necessárias para os 

meus trabalhos acadêmicos. 
5 Todos os nomes utilizados nessa pesquisa são fictícios afim de preservar a identidade dos interlocutores.  
6 Em sua grande maioria, esses barcos eram controlados por traficantes de pessoas (ANISTIA INTERNACIONAL, 

2016). 
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desde Dubai – ganhou o filho Hamand. Lá ficaram cerca de um ano, onde Faruk trabalhava em 

uma loja de ferragens até que ouviu que na Ilha Grande7 (uma ilha de Angra que recebe diversos 

turistas de toda parte do mundo) havia emprego para quem soubesse falar outras línguas. 

Seguindo o “chamado divino”8, como ele mesmo mencionou, a família chegou na cidade de 

Angra, mas por não haver empregos disponíveis, ele ficou cerca de um mês desempregado, 

recebendo apoio de pessoas que resolveram os ajudar. Após conseguir permissão da prefeitura, 

ele iniciou a venda de produtos árabes (esfirras, pão sírio, etc.) e com o pouco de dinheiro que 

juntou, conseguiu pagar a passagem para que o sogro viesse morar com eles no país. Quando 

comecei a pesquisa com Faruk, ele já estava há um ano e seis meses no Brasil. Contudo, a 

documentação oficial de refúgio não havia sido expedida e o mesmo estava com um papel 

temporário para que as instituições reconhecessem o mesmo. Além disso, ele não recebia 

nenhuma espécie de auxílio para viver no Brasil, nem ajuda da assistência social municipal que 

decidiu ignorar a situação9. Após um ano pesquisando e o entrevistando, ele e sua família 

conseguiram o status definitivo de refugiado. Sua condição melhorou, o que possibilitou que 

juntamente com um amigo, ele iniciasse um negócio próprio como empreendedor.  

Já no Rio de Janeiro, além de ouvir os relatos dos refugiados, focalizei nas instituições 

e entidades envolvidas no processo de refúgio. Observei principalmente a Cáritas 

Arquidiocesana do Rio de Janeiro (Cáritas/RJ), entidade ligada à igreja católica que realiza o 

acolhimento dos refugiados, localizada no bairro de Botafogo-RJ; e a Masjid El Nur (Mesquita 

da Luz)10 que representa a maior comunidade de muçulmanos na cidade do Rio de Janeiro, 

sendo relevante pelo fato de a grande parte dos refugiados sírios pertencerem a tal religião. 

Sobre a Mesquita, Gisele Fonseca, ao citar o líder religioso da SBMRJ, argumenta que 

                                                           
7 A Ilha Grande, faz parte de um arquipélago de 187 ilhas e ilhotas, localizada na Baia da Ilha Grande, costa oeste 

do Estado do Rio de Janeiro, região também conhecida como Costa Verde. É área pública e mais de 80% do 

território pertence à União. São áreas protegidas e administradas pelo INEA (Instituto Estadual do Ambiente) 

(ILHAGRANDE, 2017). 
8 Segundo Faruk, Alá (Deus) havia lhe mostrado em um sonho que ele e sua família deveriam ir para Angra dos 

Reis afim de melhorar sua vida. Esse fato se remete à Hégira, quando o profeta Maomé, fugindo de Meca por estar 

sendo perseguido, encontra refúgio na cidade de Medina, realizando uma caminhada espiritual de importância 

solene à comunidade islâmica. 
9 Digo isso, pois, através do trabalho de campo e do levantamento de material, a família de Faruk estava ganhando 

visibilidade através de diversas reportagens de jornais locais e regionais. A equipe de jornalismo da prefeitura de 

Angra dos Reis chegou a compartilhar uma foto na rede social do Facebook, incentivando a população a consumir 

os produtos dele. Todas as vezes que eu o indaguei, Faruk sempre respondia que não recebia nenhuma espécie de 

auxílio ou cesta básica e que chegou a procurar a assistência social. Todavia, seu chamado não era atendido e ele 

precisava recorrer a amigos para poder ao menos se alimentar.  
10 A Masjid El Nur é mantida pela SBMRJ - Sociedade Beneficente Muçulmana do Rio de Janeiro 

(http://www.sbmrj.org.br/), e se localiza na Rua Gonzaga Bastos, 77 - Tijuca - Rio de Janeiro (RJ). Ver em: 

http://filhadaalvorada.blogspot.com.br/2011/09/mesquitas-do-brasil-mesquita-do-rio-de.html 
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“[...] a mesquita, além de um centro ritual, também ocupa uma função importante na 

vida prática da comunidade, uma vez que é no seu espaço que os assuntos relativos à 

comunidade são expostos, debatidos e julgados. Desta forma, a mesquita marca-se 

tanto como um espaço onde há, em linhas gerais, o compartilhamento de uma “visão 

de mundo islâmica” quanto uma arena de disputas e conflitos entre seus membros 

[...]” (CHAGAS, 2006:48). 

 

 

Além disso, outras instituições são de grande importância para a pesquisa, como a 

própria Polícia Federal, que realiza um acompanhamento durante o processo de refúgio; o 

CONARE (Comitê Nacional para os Refugiados) que é um dos principais órgãos que julga os 

casos de refúgio; o ACNUR (Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados) órgão 

vinculado a ONU (Organização das Nações Unidas) que representa uma instituição 

internacional; e as instituições públicas a nível local.  

 

 

1.1 Discussão teórica e questão a ser analisada 

 

Como pode-se notar, existem algumas questões para se analisar a respeito da vinda da 

família de Faruk para Angra dos Reis. A cidade de Angra dos Reis fica localizada na região sul 

do Estado do Rio de Janeiro. Possuindo 365 ilhas em seu litoral, a cidade é a única que abriga 

uma Usina Nuclear no Brasil. Sua importância história é de sumo conhecimento já que foi umas 

das cidades que obteve maior tráfico negreiro do Brasil, além de possuir povos indígenas que 

aqui habitam até hoje. “A construção do Estaleiro Verolme, na década de 50 e a instalação de 

um terminal de desembarque pela Petrobrás, impulsionaram o progresso local” (ANGRA, 

2004). Atualmente, o Estaleiro Brasfels11 movimenta grande parte da economia do município. 

Logo, por ser uma cidade com potencial econômico e paisagens naturais reconhecidas 

internacionalmente, Angra atrai anualmente dezenas de estrangeiros, ou por trabalho ou por 

lazer. Isso é um fato a ser considerado para a escolha de Faruk em se mudar com a família para 

a cidade, já que seu conhecimento em inglês o possibilita trabalhar no turismo. Entretanto, como 

já visto, a economia local se estagnou, o que fez com que Faruk e a família procurassem ajuda 

através da população local. 

Visto que a prefeitura não o auxiliou como esperava, ele inicialmente começou a 

adicionar as pessoas na rede social do Facebook, afim de se relacionar socialmente com a 

                                                           
11 Hoje o antigo Estaleiro Verolme é o Keppel Fels Brasil S.A. que foi criado em março de 2000. Empresa do 

Grupo Keppel FELS, de Cingapura, e tem como objetivo principal atender ao Mercado de Construção Naval e 

Offshore de Óleo e Gás (FONSECA, 2009). 
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população e conseguir estabelecer redes que o dessem assistência, como comida e itens básicos 

para bebês. Isso ficou evidenciado através de uma colega do curso de políticas públicas que o 

conhecia através das redes sociais. Segundo ela, ele estava conversando com diversas pessoas 

afim de fazer amizade.  

Uma outra questão a ser abordada é da presença de libaneses em Angra dos Reis. Pelo 

histórico de embarcações do município, onde o porto era considerado um dos mais importantes 

do país para exportação e importação, diversos libaneses migraram para a cidade. Com isso, a 

presença deles é significantemente relevante nas políticas e no comércio. Após estabelecer 

redes de contato, Faruk acabou se aproximando da comunidade libanesa de Angra dos Reis 

recebendo moradia (alugada) por um preço mais justo. Essa comunidade está concentrada 

principalmente no beco do Assad, no bairro da Japuíba, localizado a aproximadamente 8 km do 

centro da cidade. Basicamente a Japuíba é um bairro de grande concentração, já que circunda a 

Rodovia Rio-Santos, possuindo diversos comércios. Dito isso, a relação de Faruk com os 

libaneses é importante já que os mesmos o deram suporte durante um longo período de tempo. 

Todavia, não nos atentaremos a essa questão nessa pesquisa12.  

Diante do exposto, a figura de Faruk se faz central para este trabalho. Através de seus 

relatos e do acompanhamento de sua rotina, foi possível perceber os problemas institucionais 

envolvidos, como a burocracia existente em torno do status de refugiado no Brasil. Assim, este 

trabalho tem como questão central, descrever as políticas públicas para refugiados no Brasil, 

focalizando o ponto de vista dos refugiados.  

Ao analisar as políticas e legislações existentes focando na perspectiva dos refugiados, 

cria-se um olhar intersetorial das políticas públicas, onde o enfoque não se dá em quem faz as 

políticas, mas sim em quem as recebe. Com isso, será possível responder outras perguntas, 

como: O Estado atende às necessidades dos refugiados? Como os refugiados enxergam as 

instituições que os auxiliam no refúgio? Como eles veem o processo de refúgio? Como é o 

auxílio dado pelo governo ou por outra instituição na perspectiva do refugiado? 

Além disso, o trabalho será norteado de produções bibliográficas pertinentes ao assunto 

e que auxiliem em um embasamento teórico mais abrangente do tema. Nomes como Perin 

(2013), Pinto (2007), Souza (2016), Barreto (2010), Facundo (2014), Hamid (2012) foram 

                                                           
12 Sobre a questão levantada, Paulo Hilu aborda diferentes visões sobre a trajetória, o contexto de origem e as 

atividades econômicas exercidas pelos imigrantes em seu livro “Árabes no Rio de Janeiro – uma identidade plural”. 

(PINTO, 2010). 
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trabalhados para que se possa entender os conceitos a respeito das políticas e do processo 

envolvido com os refugiados. 

Teorias criadas por autores que trabalham o tema serão de suma importância para 

analisar e compreender os problemas gerados nas legislações criadas para refugiados. A ideia 

da securitização será observada nos diálogos levantados através da pesquisa. “Por securitização 

entendemos o processo político e intelectual de identificação de um objeto como ameaça, 

concluindo, assim, que o assunto deve passar a constar no domínio (e na agenda) da segurança” 

(REIS; BRANCANTE, 2009). Reis e Bracante em seu texto “A ‘securitização da imigração’: 

mapa do debate” apontam e definem claramente o que é a securitização e como ela afeta os 

imigrantes de uma maneira pejorativa. Os mesmos acabam sendo tratados como uma ameaça a 

segurança nacional do país pela Polícia Federal, fato que pode ser confirmado por Ângela 

Facundo: 

 

“Assim, amalgamam-se os critérios de segurança com os de atendimento humanitário 

a serviço da “adequada seleção dos refugiados” como um processo unificado, como 

um continuum que oscila entre o humanitário e o securitário, entre a repressão e a 

compaixão” (FACUNDO, 2014). 

 

 

Sobre a Cáritas e seu papel, Vanessa Perin traz apontamentos que devem ser abordadas 

na pesquisa afim de confirmar ou negar o que será observado em campo. Através de sua 

dissertação, ela realizou trabalho de campo em São Paulo onde observou questões que acabam 

se tornando parecidas com as enfrentadas na cidade do Rio de Janeiro. Entre elas, está o fato de 

que os funcionários da Cáritas acabam por “fugir” de perguntas óbvias, ou até mesmo acabam 

por responder de forma genérica questões que deveriam ter um aprofundamento maior para que 

haja um melhor entendimento.  

 

“Os próprios funcionários eliminavam parte das explicações justificando com ‘mas 

isso você já cansou de ver, né’ e só eram mais detalhistas quando eu solicitava que me 

explicassem alguma questão, para que eu tivesse um registro do assunto, uma vez que 

as entrevistas eram gravadas” (PERIN, 2013:27). 

 

 

Logo, a análise das legislações e de sua trajetória se faz relevante para entender como 

as políticas públicas para refugiados se consolidam no Brasil. O estudo dos atores envolvidos 

também permitirá que se possa observar as legislações por diferentes perspectivas. Entretanto, 

o enfoque do refugiado e a suas narrativas serão as principais análises a serem observadas ao 

longo do trabalho, o que possibilita enxergar a política de uma maneira sub setorial e não 

somente sob setorial.  
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1.2 Metodologia 

 

Para realizar esta monografia, adotei o método etnográfico incluindo elementos da 

pesquisa social, como entrevistas, levantamento de dados e mapeamentos. O mesmo foi 

escolhido pelo fato de que essa se baseia em uma pesquisa qualitativa, onde a realização de 

observação direta e participante e o levantamento de dados através de inúmeras entrevistas estão 

diretamente ligados a etnografia.  

Primeiramente, precisei transformar o exótico em familiar e o familiar em exótico, assim 

como Da Matta sugere em seu texto “O ofício de Etnólogo, ou como ter ‘Anthropological 

Blues”. Para isso, estranhei intelectualmente a situação do refúgio para que conseguisse realizar 

a pesquisa.  

 

“O processo de estranhar o familiar torna-se possível quando somos capazes de 

confrontar intelectualmente, e mesmo emocionalmente, diferentes versões e 

interpretações existentes a respeito de fatos, situações. O estudo de conflitos, disputas, 

acusações, momentos de descontinuidade em geral é particularmente útil, pois, ao se 

focalizarem situações de drama social, pode-se registrar os contornos de diferentes 

grupos, ideologias, interesses, subculturas, etc., permitindo remapeamentos da 

sociedade” (VELHO, 1978:12).  

 

 

Ou seja, mesmo pesquisando sobre o assunto de refúgio, precisei considerar a situação 

como nova na realidade brasileira, pois caso entrevistasse um interlocutor com saberes pré-

produzidos, estaria direcionando a pesquisa para o que eu entendia da situação, não levando em 

conta os relatos apresentados ao longo da produção deste trabalho, objetivando uma hipótese 

“dura”13. Necessitei ainda, estabelecer cuidado com os atores envolvidos para que, dependendo 

do ator, este não interrompesse o meu trabalho.  

 

“[...] para descobrir é preciso relacionar-se e, no momento mesmo da descoberta, o 

etnólogo é remetido para o seu mundo e, deste modo, isola-se novamente. O oposto 

ocorre com muita frequência: envolvido por um chefe político que deseja seus favores 

e sua opinião numa disputa, o etnólogo tem que calar e isolar-se” (DA MATTA, 

1978).  

 

 

                                                           
13 Ao dizer que objetivaria uma hipótese “dura”, estaria me referindo à uma hipótese sem referencial teórico o 

suficiente que embasasse o meu argumento. Esse referencial teórico não seria somente os textos de literatura 

acadêmica, mas também seria fruto das entrevistas realizadas no trabalho de campo. 
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 A metodologia utilizada consiste na realização de observação direta e participante nas 

principais entidades envolvidas com o refúgio, sendo algumas delas: a Polícia Federal, a Cáritas 

Arquidiocesana do Estado do Rio de Janeiro e a Mesquita da Luz (Masjid El Nur)14; durante 

um período de doze meses. A utilização da técnica da observação direta consistiu na observação 

do recebimento dos refugiados na Cáritas e em algumas atividades realizadas pela mesma – 

tanto em seu interior quanto eventos externos15. Essa técnica, consisti ainda na observação das 

Orações Salat al-Jumu’ah organizadas nas sextas-feiras na Mesquita. Para a realização de 

observação participante, foi necessário me inserir na vida dos refugiados afim de ser 

reconhecido entre eles. A inserção é importante e relevante, pois: 

 

“[...] há uma série de fenômenos de grande importância que não podem ser registrados 

através de perguntas, ou em documentos quantitativos, mas devem ser observados em 

sua plena realidade. Denominemo-los os imponderáveis da vida real. Entre eles se 

incluem coisas como a rotina de um dia de trabalho, os detalhes do cuidado com o 

corpo, da maneira de comer e preparar as refeições [...] a maneira sutil, mas 

inquestionável, em que as vaidades e ambições pessoais se refletem no 

comportamento do indivíduo e nas reações emocionais dos que o rodeiam” 

(MALINOWSKI, 1922:55). 

 

 

Assim, o envolvimento direto nas atividades diárias executadas pelos refugiados 

permitiu que eu observasse de maneira direta e participativa nas atividades do dia-a-dia dos 

interlocutores, pois muito do que acontece com os mesmos, desde eventos ou fenômenos 

instantâneos acabam por não serem transmitidos corretamente somente com a entrevista, 

fazendo com que dados importantes passem despercebidos. Ambas as observações são 

consideradas como parte integrante da pesquisa, já que a mesma foi realizada levando em conta 

a nova ideia de antropólogo trazida por Malinowsky e apresentada por Clifford em seu livro “A 

experiência etnográfica”: “Malinowsky nos dá a imagem do novo ‘antropólogo’: acocorando-

se junto a fogueira; olhando, ouvindo e perguntando; registrando e interpretando a vida 

trobriandesa” (CLIFFORD, 2011:25). Entrevistas abertas e conversas informais são realizadas 

com membros das entidades anteriormente destacadas e outros atores relevantes, como agentes 

do estado e de organizações envolvidas com as políticas de imigração e refúgio. O convívio 

                                                           
14 A Mesquita se torna relevante para a pesquisa, visto que 92,1% da população da Síria tem identidade religiosa 

islâmica. Contudo, os representantes do local deixaram claro que não realizam nenhum tipo de ação com os 

solicitantes de refúgio, tendo uma parceria com a Cáritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro para que esta auxilie 

os refugiados. 
15 Durante a pesquisa, foi possível acompanhar alguns eventos oferecidos pela Cáritas. Interiormente, acompanhei 

uma roda de debate - parceria realizada com a Secretaria de Saúde e Educação no município do Rio de Janeiro – 

que teve o intuito de inter-relacionar os refugiados entre si. Já externamente participei da Feira Multicultural com 

Refugiados comemorando o dia Mundial do Refugiado, evento realizado em parceria com o Museu do Amanhã 

na Praça Mauá. Nele, refugiados de diversas nacionalidades apresentavam comidas típicas para a população 

presente no local.  
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social com os interlocutores se torna fundamental para levantar perguntas a respeito do contexto 

em que vivem os mesmos. Além disso, ao acompanhar os interlocutores em suas atividades 

diárias, foi possível observar - do ponto de vista do refugiado – como era o processo de refúgio. 

Isso ampliou os conceitos adquiridos por mim com base no processo de refúgio, permitindo que 

eu olhasse de uma maneira mais prática o andamento das documentações e os problemas 

burocráticos enfrentado pelos refugiados, como por exemplo, o longo período de tempo de 

espera entre a solicitação de refúgio e o status definitivo de refugiado. 

É a partir desta questão que levo em conta os ensinamentos passados por Roberto 

Cardoso de Oliveira em seu livro “O Trabalho do Antropólogo: Olhar, Ouvir, Escrever”. Assim, 

segundo ele, o Olhar e o Ouvir antropológico se basearia na disciplina, enquanto que o Escrever 

seria a verdadeira alma do exercício de pesquisa (OLIVEIRA, 1996). Nesse caso, quando 

realizei observação direta e participante, olhava e ouvia tudo constantemente de acordo com o 

que é permitido pela ética e moral16. Nada do que observava era distorcido ou fora da realidade 

do acontecimento em si. Contudo, no momento de escrever, eu coloquei minhas perspectivas e 

subjetivações na pesquisa, além da minha interpretação para os fatos relatados e objetivados. É 

na escrita deste texto que mostro meus pensamentos e filosofias internas a respeito de tudo 

relatado e observado.  

 

“Tentarei mostrar como o "Olhar, o Ouvir e o Escrever" podem ser questionados em 

si mesmos, embora num primeiro momento possam nos parecer tão familiares e, por 

isso, tão triviais, a ponto de nos sentimos dispensados de problematizá-los; todavia, 

num segundo momento - marcado por nossa inserção nas ciências sociais - essas 

"faculdades" ou, melhor dizendo, esses "atos cognitivos" delas decorrentes, assumem 

um sentido todo particular, de natureza epistêmica, uma vez que é com tais atos que 

logramos construir o nosso saber” (OLIVEIRA, 1996). 

 

 

Um fato curioso para a escrita desse trabalho, é a própria noção subjetiva em considerar 

qual o lado “certo” em todas as entrevistas feitas. De um lado temos o Estado que cria políticas 

de “cima para baixo” e do outro temos os refugiados. No sistema social atual, cria-se uma 

dualidade entre os atores, onde um é considerado o “correto” e o outro o “errado”. Essa 

polarização é efeito de uma construção sociocultural, que obriga o ser humano a escolher entre 

dois atores que possuem seus prós e contras. Becker, em seu texto “De que lado estamos?” 

                                                           
16 Para tal, utilizo os conceitos de ética e moral trazidos por Goldenberg onde, ética seria um conjunto de regras e 

preceitos que disciplinam o comportamento humano. Já moral refere-se à boa conduta, bons costumes, preceitos e 

princípios estabelecidos pela sociedade que denotam honestidade e atitude correta (GOLDENBERG, 2011). 
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quebra esse paradigma mostrando que faz parte do sistema hierárquico em que vivemos, e que 

para realizar uma pesquisa sensata temos que obedecer a moral. 

 

“Cuándo nos acusamos nosotros mismos y a nuestros compañeros sociólogos de 

realizar investigaciones sesgadas? Pienso que uma inspección de algunas instancias 

representativas mostrará que laacusación surge, em uma classe importante de casos, 

cuando lainvestigación da crédito a la perspectiva de um grupo subordinado em 

alguna relación jerárquica. Em el caso de la desviación, la relación jerárquica es 

moral” (BECKER, 1967:91). 

 

 

Por fim, a pesquisa monográfica contemplou pesquisa bibliográfica e documental 

relevante para a questão do refúgio e não apenas em uma perspectiva antropológica. O ponto 

de vista de outras áreas do conhecimento como direito, ciência política e relações 

internacionais, foi considerado de modo a desnaturalizar os dados coletados e que se referem 

mais especificamente ao contexto institucional do refúgio nas cidades de Angra dos Reis e Rio 

de Janeiro. Isso é importante pois, a visão comparativa de diversas áreas possibilita uma leitura 

mais aprofundada do tema tratado. A análise mais assídua das leis existentes proporcionou uma 

melhor observação do andamento das políticas públicas para refugiados e a sua execução. 

Assim, todo o material apresentado nessa monografia terá como embasamento leis, materiais 

produzidos por pesquisadores, entrevistas com representantes das principais instituições 

responsáveis pelo refúgio, além dos relatos coletados pelo trabalho de campo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

CAPÍTULO 2 

AS POLÍTICAS IMIGRATÓRIAS E A TRAJETÓRIA DA LEGISLAÇÃO 

PARA REFUGIADOS 

 

 

Para avaliar as legislações existentes sobre refúgio, é necessário entender um pouco 

sobre a sua história. A tabela a seguir, traz em ordem cronológica, todos os eventos que serão 

tratados neste capítulo, de 1941 até 2017. 

TABELA 1. Convenções e Legislações criadas para refugiados no Brasil e no Mundo 

 

Pode-se dizer que o refúgio é narrado desde os primórdios da humanidade, onde 

populações se deslocavam obrigatoriamente para outros continentes por diversas causas, tanto 

sociais quanto naturais, sendo principalmente por guerras. Com o advento da Revolução 

Industrial e a entrada na Era Moderna, diversas pessoas se refugiavam em outros continentes 

por serem perseguidos políticos da monarquia ou de outro sistema que começava a desabrochar. 

Através dos anos, observa-se o surgimento de novas causas, inclusive religiosas, para que as 

Convenções e Legislações criadas para refugiados no Brasil e no 

Mundo 

1941 Decreto-Lei nº 3.175 

1943 Convenção das Bermudas 

1946 Princípios da Condição de Refugiado pela Assembleia das Nações Unidas 

1947 Criação da OIR 

1950 Substituição da OIR pela ACNUR 

1951 Convenção de Genebra 

1956 Criação da Cáritas Brasil 

1960 Ratificação da Convenção de Genebra pelo Brasil 

1969 Decreto-Lei nº 941 

1977 Abertura do ACNUR no Rio de Janeiro 

1980 Estatuto do Estrangeiro 

1984 Convenção de Cartagena 

1991 Portaria Interministerial nº 394 

1997 Lei nº 9.474 

1998 Resolução 03/UFMG 

2005 Criação da Rubrica no Orçamento o Governo Federal para refugiados 

2016 Lei nº 142/SP 

2017 Lei nº 13.445 
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pessoas procurassem asilo em outros países ou instituições, fazendo com que obtivéssemos o 

conceito moderno de refugiado.  

  
“O tema do refúgio é tão antigo quanto a humanidade. Por razões políticas, religiosas, 

sociais, culturais ou de gênero, milhões de pessoas já tiveram que deixar seus países 

e buscar proteção internacional em outros. A pesquisa histórica identifica que regras 

bem definidas para refúgio já existiam na Grécia antiga, em Roma, Egito e 

Mesopotâmia. Naquela época, o refúgio era marcado pelo caráter religioso, em geral 

concedido nos templos e por motivo de perseguição religiosa” (BARRETO, 2010:12). 

 

 

Entretanto, “O fim da Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa e a ruína do Império 

Otomano colocaram o mundo diante de movimentos massivos de pessoas, com cerca de 1,5 

milhão de deslocados e refugiados” (BARRETO, 2010:14). Esses eventos trouxeram grandes 

consequências para a sociedade do século XIX e instituíram o primeiro grande ciclo de 

imigração17 e refúgio do planeta. O Brasil, após o fim da escravidão, viu nessa situação uma 

oportunidade para mudar a imagem do país, incentivando a vinda dos europeus com uma 

legislação que permitia a emissão de apólices de até 600 contos de réis para auxiliar no 

pagamento das passagens e no adiantamento de 20 mil-réis a cada família imigrante, tornando 

suas fronteiras abertas aos Europeus ainda em 1987. Porém, “Com a Segunda Guerra Mundial, 

o problema dos refugiados tomou proporções jamais vistas. Dezenas de milhões de pessoas se 

deslocam por diversas partes do mundo, a maioria sob fuga do delírio expansionista nazista” 

(BARRETO, 2010:14). Foi a partir disso que o segundo grande ciclo de imigrantes e refugiados 

se iniciou no planeta, tendo desembocado juntamente com a crise de 1929, onde as economias 

mundiais se viram à beira do colapso, inclusive na Síria e no Líbano. Nesse período, diversas 

pessoas aproveitaram e se refugiaram economicamente no Brasil, afim de reconstruir suas vidas 

contribuindo para o comercio e para a economia, principalmente nas cidades de São Paulo e do 

Rio de Janeiro18. Mesmo com o número crescente de pessoas refugiadas no Brasil, o mesmo 

não tinha nenhuma legislação específica até então para o caso dos refugiados. Esse tema era 

ainda desconhecido por grande parte dos governos que insistiam em o encaixar dentro do 

conceito de migrante.  

                                                           
17 Não podemos esquecer que na história houveram diversos outros eventos que se caracterizaram como refúgio, 

por exemplo, a vinda da Família Real Portuguesa para o Brasil em 1808, quando Portugal estava prestes a ser 

invadido por Napoleão Bonaparte. 
18 Mesmo em pouca escala, a presença das populações migrantes era visivelmente significativa na cidade do Rio 

de Janeiro, mas em menor quantidade se comparada a São Paulo. 
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Por causa das grandes ondas de migração que vinham acontecendo no mundo, definiu-

se, em 1943, na Convenção das Bermudas19, um conceito abstrato de refugiado, onde este seria 

“todas as pessoas de qualquer procedência que, como resultado de acontecimentos na Europa, 

tiveram que abandonar seus países de residência por terem em perigo suas vidas ou liberdade, 

devido a sua raça, religião ou crenças políticas” (BARRETO, 2010:14). Logo após, 

 

“Em 1946, a Assembleia Geral das Nações Unidas estabeleceu alguns princípios, 

próprios da condição de refugiado: o problema do refúgio tem alcance e caráter 

internacional; um órgão internacional deve ocupar-se do futuro do refugiados e 

pessoas deslocadas; e a tarefa principal consiste em estimular o pronto retorno dos 

refugiados a seus países e ajudá-los por todos os meios possíveis” (BARRETO, 

2010:14). 

 

 

É importante relembrar esse fato, pois foi a primeira vez que os organismos 

internacionais decidiram se unir em prol da causa dos refugiados. Como muitos dos países se 

viam afetados direta e indiretamente pela problemática, a ideia de criar um órgão fiscalizador e 

executor de programas se tornou realidade através da Assembleia. O fato ainda de ser exposto 

a não obrigação pelos países de fazer com que o refugiado volte para seu país de origem foi 

outro princípio almejado e conquistado pela mesma.  

Em 1947, foi criada a Organização Internacional de Refugiados – OIR – com o intuito 

de controlar e fiscalizar a situação dos refugiados pós-segunda guerra. Entretanto, a legislação 

que o acompanhava, definia o refugiado como sendo o de origem étnica alemã que, por causa 

da guerra, poderia ser defendido pelos princípios da organização. Após uma série de polêmicas, 

em 1950, a OIR foi substituída pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados 

(ACNUR). “Como organização humanitária, apolítica e social, o ACNUR tem dois objetivos 

básicos: proteger homens, mulheres e crianças refugiadas e buscar soluções duradouras para 

que possam reconstruir suas vidas em um ambiente normal” (ANUR, 2016). Basicamente ele 

funciona como uma agência que auxilia os refugiados, independente da causa que os motiva a 

deixar o país de origem. O ACNUR também não objetiva refugiado como sendo somente o 

Europeu, mas abrange todas as populações étnicas que sofrem por perseguições de algum tipo, 

independentemente de suas crenças, raça, etnia, etc. Percebe-se assim, que esse foi o cerne que 

abriu caminho para a Convenção de 1951.  

                                                           
19 A Conferência de Bermuda foi uma conferência internacional entre o Reino Unido e os Estados Unidos realizada 

de 19 de abril de 1943 a 30 de abril de 1943, em Hamilton, Bermuda. O tema da discussão foi a questão dos 

refugiados judeus que haviam sido libertados pelas forças aliadas e aqueles que ainda permaneciam na Europa 

ocupada pelos nazistas (WIKIPEDIA, 2017). 
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Após todos os acontecimentos vivenciados pela sociedade do século XIX e XX, viu-se 

que o mundo necessitava de um conceito da palavra refugiado que abrangesse as 

especificidades dos indivíduos. “Seguindo decisão da Assembléia Geral de 1950 (Resolução n. 

429 V), foi convocada em Genebra, em 1951, uma Conferência de Plenipotenciários das Nações 

Unidas para redigir uma Convenção regulatória do status legal dos refugiados” (ANUR, 2016). 

Logo, 

 

“Em seu artigo 1º, a Convenção de 1951 define o termo refugiado como toda pessoa 

que, como resultado de acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951 e 

devido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raça, religião, 

nacionalidade, por pertencer a determinado grupo social e por suas opiniões políticas, 

se encontre fora do país de sua nacionalidade e não possa ou, por causa dos ditos 

temores, não queira recorrer à proteção de tal país; ou que, carecendo de nacionalidade 

e estando, em consequência de tais acontecimentos, fora do país onde tivera sua 

residência habitual, não possa ou por temor fundado não queira regressar a ele” 

(BARRETO, 2010:15). 

 

 

Todavia, a Convenção trouxe consigo um problema que impediu com que diversos 

países colocassem o asilo em prática. Ele se refere ao fato de que só era considerado refugiado 

pela Convenção aqueles que saíram de seus países por causa dos eventos relatados antes de 

1951. Para contornar isso, em 1967, foi proposto a eliminação do trecho que limitava o conceito 

de refugiado, abrangendo assim todos aqueles que deixaram o seu país de origem após 1951. 

Em 1984, houve em Cartagena, na Colômbia, um colóquio que seguindo a linha da 

Convenção de 1951 queria dar amplitude ao conceito de refugiado. Nele, foi decidido que 

refugiado não era somente a pessoa que saia de seu país por causa de alguma perseguição, mas 

aquele que deixava o mesmo pelo definhamento do ordenamento social de seu país e da 

violação dos direitos humanos. Seriam considerados refugiados segundo a Declaração de 

Cartagena, “àqueles cujos países de origem tenham entrado em processo de degradação política 

e social e tenham permitido violência generalizada, violação de direitos humanos e outras 

circunstâncias de perturbação grave da ordem pública” (BARRETO, 2010:16). Foi a partir 

desse colóquio, que o conceito de refugiado atendeu também as pessoas que tinham seus 

direitos humanos violados, não se limitando somente a perseguição política. 

 

 

2.1 O Caso do Brasil: formação e implementação das políticas para imigrantes e 

refugiados 
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Inicialmente, o Brasil teve uma política de imigração aberta voltada principalmente para 

os povos Europeus. Mas em 1941, através do Decreto-Lei nº 3.175, houve a completa suspensão 

dos vistos temporários e permanentes que eram fornecidos a todos que desejavam entrar no 

país. Logo, a imigração e o refúgio ficaram restringidos no Brasil durante um período 

aproximado de quatro anos. “Em 1945, o fim do regime Vargas e a entrada de Eurico Gaspar 

Dutra na presidência marcariam a reabertura da política imigratória [...]” (HAMID, 2012:92). 

Porém, essa política seria novamente marcada pela presença do “branqueamento” da população, 

onde as famílias europeias seriam as mais cotadas para as poucas vagas disponíveis no processo 

de imigração, marcado fortemente por cotas. Nesse período, alguns setores estatais e parcelas 

da opinião pública se tornaram relutantes a aceitar refugiados no país (PERIN, 2013:54), 

havendo uma polarização de opiniões. De um lado, estavam aqueles que priorizavam a 

segurança nacional, acreditando que os refugiados poderiam ser perigosos ao país, causando 

distúrbios e desordem pública. De outro, estavam os que acreditavam que os refugiados eram 

altamente qualificados, auxiliando nas indústrias e reduzindo o preço de importação de mão de 

obra para os empresários (HAMID, 2012:94). A recepção dos refugiados se deu também por 

pressão de órgãos internacionais, como a ONU, que estabeleciam acordos específicos com o 

Brasil. Isso acarretou diretamente na adoção da Convenção de 1951 pelo Brasil, que ratificou 

os termos somente em 1960 com vetos, proibindo o direito de associação e do trabalho 

assalariado ao refugiado. 

 

“O processo de integração local dos refugiados era viabilizado por meio de 

instituições estatais (hospedarias de imigrantes), encarregadas de lhes prover 

acomodação, alimentação, tratamento médico e transporte interno. A recepção dos 

refugiados também contava com o apoio das organizações internacionais, que 

auxiliavam com transporte marítimo e financiamento das despesas iniciais dos 

refugiados europeus no país. O Estado brasileiro se valeu, nessa medida, da relação 

estabelecida com as organizações internacionais, para propiciar a vinda desses 

estrangeiros” (MOREIRA, 2012, p.95 in PERIN, 2013:53). 

 

 

Após o golpe militar de 1964 e a mudança de um regime democrático para um 

autoritário, a política interna e, principalmente, a externa sofreram reformulações e mudanças 

legislativas significativas no âmbito da imigração e do refúgio. O governo ditatorial poderia 

expulsar do país qualquer cidadão que fosse contra o regime autoritário ou que exercesse perigo 

à segurança nacional através das ideias anticomunistas difundidos na época, de acordo com o 

Decreto-Lei nº 941/69 que definia a situação jurídica do estrangeiro no Brasil. 

 

“O problema da admissão de refugiados no Brasil tem aspectos diretamente ligados 

aos interesses de segurança nacional. Qualquer iniciativa que vise a acolher número 
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significativo de populações refugiadas deverá levar em conta:- a necessidade de 

rigorosa seleção no sentido de evitar a entrada no país de elementos desajustados ou 

elementos integrantes de grupos terroristas; - os inconvenientes que poderão advir 

com a abertura de exceções, tendo em vista a tendência conhecida de indicar-se o 

Brasil, por suas condições geofísicas e raciais, como país ideal para acolher as massas 

de populações refugiadas existentes no mundo; - o interesse da política externa 

brasileira em manter equidistância em relação aos conflitos localizados em outros 

continentes, particularmente àqueles que podem repercutir no âmbito interno” 

(Arquivo Nacional, Secretaria Geral do Concelho de Segurança Nacional, 1972 apud 

MOREIRA, 2012, p.100 in PERIN, 2013:54). 

 

 

Ao mesmo tempo, muitos países latino-americanos estavam enfrentando um período de 

instabilidade política causada pelos governos ditatoriais, fazendo com que o ACNUR decidisse 

abrir um escritório na cidade do Rio de Janeiro em 197720, para auxiliar diretamente no tráfego 

e no reassentamento de refugiados ou pessoas perseguidas pelos governos autoritários. 

Entidades religiosas, como a Comissão de Justiça e Paz e a Cáritas Arquidiocesana, 

contribuíram no acolhimento e na recepção dos refugiados que estavam sendo perseguidos pelas 

ditaduras de outros países durante o governo autoritário. 

 

“Nesse período, certas entidades religiosas de São Paulo e Rio de Janeiro assumiram 

um importante papel na recepção, proteção e encaminhamento desses refugiados, 

tornando-se, após o fim da ditadura, um dos principais atores a reivindicar a criação 

de um regime local de proteção aos mesmos” (HAMID, 2012:97). 

 

 

A partir de 1980, com o movimento de redemocratização ganhando força e o fim da 

ditadura em 1984, o fluxo de refugiados tendeu-se a aumentar graças a presença do ACNUR 

em território brasileiro. Movimentos ligados aos direitos humanos contribuíram fortemente para 

o direcionamento da política imigratória desse período em diante, já que muitos dos que eram 

perseguidos durante o regime autoritário se refugiavam em outros países. As mudanças na área 

legislativa ganharam evidencia no tema de refugiados. “Estas dizem respeito, principalmente, 

a uma mudança dos aspectos legislativos referente à definição de refugiado, assim como dos 

procedimentos que envolveriam a concessão do refúgio” (HAMID, 2012:99). Com influência 

do ACNUR, foi o fim também da reserva geográfica, na qual, somente era reconhecido como 

refugiado membros de famílias europeias. 

 

“Na primeira tentativa de levantamento dessa reserva, em 1986, o Brasil recebeu 50 

famílias de refugiados iranianos que professavam a fé Bahá’í e que por essa razão 

sofriam limitação de seus direitos naquele país. Era o primeiro grupo de refugiados 

não europeus que foi recebido de forma ilimitada no Brasil, numa forte demonstração 

                                                           
20 Mesmo abrindo um escritório na cidade do Rio de Janeiro em 1977, a presença do ACNUR só seria admitida 

cinco anos depois, em 1982.  
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de que a reserva geográfica não poderia mais continuar valendo” (BARRETO, 

2010:18). 

 

 

Com uma política que favorecia a entrada de refugiados, o Brasil se destacou entre 

outros países do Cone-Sul, estabelecendo uma maior abertura com a ONU e se beneficiando de 

diversos acordos estabelecidos pelo órgão internacional. Isso acabou gerando uma maior 

entrada de pessoas no país. Em 1990, ocorre a vinda de centenas de refugiados angolanos para 

o Brasil, pelo fato de possuir aqui um consulado aberto a pedidos de vistos; diferente dos 

pertencentes a países europeus e dos Estados Unidos (HAMID, 2012:100). Em 1993 o número 

de refugiados acolhidos no país passa de 322 para 1042 e no ano seguinte começa a se 

configurar o Centro de Acolhida para Refugiados pela Caritas Arquidiocesana de São Paulo 

(PERIN, 2013:57). Todavia, o Brasil ainda não tinha uma lei específica para o caso dos 

refugiados, amparando-os apenas pela portaria interministerial nº 394 regida pelo Ministério da 

Justiça em 1991 “com o dispositivo jurídico de proteção a refugiados, estabelecendo uma 

dinâmica processual para a solicitação e concessão de refúgio” (BARRETO, 2010:18). Através 

do desencadeamento do aumento no número de solicitações de refúgio nas principais cidades 

do país, viu-se a necessidade de criar um dispositivo legal que ampliaria o conceito de refugiado 

e que permitiria a plena proteção dos direitos e deveres do refugiado dentro do território 

brasileiro. Uma lei própria para esses indivíduos, que não se basearia somente em uma portaria 

interministerial emergencial. 

 

 

2. 2 A criação do CONARE e o processo de refúgio no Brasil 

 

Após as medidas implementadas no Brasil, o número de refugiados aumentou 

significantemente no país, fazendo com que o governo agisse para criar uma nova legislação 

para proteger e dar assistência aos refugiados no contexto brasileiro; além de inovar na criação 

de um órgão responsável por tal demanda pondo em prática os termos da Convenção de 1951 

assinada e ratificada no Brasil. Muitos foram os debates acirrados para efetivar tal legislação, 

já que a ideia de dualidade entre refugiados ainda era presente na sociedade brasileira. O Brasil 

estava entrando em um período de neoliberalismo em sua política, obrigando o Estado a 

privatizar e difundir ideias capitalistas e anti-assistencialistas. Foi no meio desse período de 

contradições, que em nosso país, se criou uma das leis consideradas mais humanitárias do ponto 

de vista do refúgio: a lei nº 9.474 de 22 de julho de 1997. “A lei brasileira, redigida em parceria 
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com o Acnur e com a sociedade civil, é considerada hoje pela própria ONU como uma das leis 

mais modernas, mais abrangentes e mais generosas do mundo” (BARRETO, 2010:19). Assim,  

 

“[...] ela estabelece uma ampliação da definição de refugiado, dado que além da 

incorporação das definições sugeridas pela Convenção de 1951 e do Protocolo de 

1967, também é incorporada a proposta da Declaração de Cartagena, de 1984, que 

reconhece como refugiado aquele que foi obrigado a deixar seu país devido à grave e 

generalizada violação dos direitos humanos – aumentando o rol de pessoas que 

poderiam ser beneficiadas pela mesma” (HAMID, 2012:101). 

 

 

Ela se torna moderna e vanguardista a partir do momento em que permite a entrada de 

refugiados não somente por uma perseguição já iniciada, mas também, ao permitir a entrada de 

pessoas que saíram de seus países ao terem algum direito humano infringido. Com isso, o 

Estado cria um aparato de proteção sócio humanitária aos refugiados que chegam ao Brasil, 

fornecendo-os maneiras mais cabíveis de proteção dos direitos humanos sem a necessidade de 

estar vinculado a algum tipo de cota ou referência para justificar seu motivo de refúgio. Segundo 

a lei,  

 

“Será reconhecido como refugiado todo indivíduo que: I – devido a fundados temores 

de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões 

políticas, encontre-se fora de seu país de nacionalidade e não possa ou não queira 

acolher-se à proteção de tal país; II – não tendo nacionalidade e estando fora do país 

onde antes teve sua residência habitual, não possa ou não queira regressar a ele, em 

função das circunstâncias descritas no inciso anterior; III – devido à grave e 

generalizada violação de direito humanos, é obrigado a deixar seu país de 

nacionalidade para buscar refúgio em outro país” (BRASIL, 1997). 

 

 

Outro fator sancionado juntamente com a lei foi uma política de reassentamento para 

esses refugiados. “Com base em critérios como tamanho, atividade econômica e origem étnica 

da população, o Ministério da Justiça escolheu determinadas cidades para a fase inicial do 

programa de reassentamento” (MACOLINI; ANDRADE, 2002). Os governos locais se 

comprometeram em auxiliar nas necessidades dos projetos, recebendo ajuda tanto do governo 

federal quanto do ACNUR que, “em março de 2001, uma missão do Acnur visitou quatro 

cidades brasileiras, escolhidas pelo Ministério da Justiça para sediar os projetos-piloto de 

reassentamento a serem coordenados pelo CONARE” (MACOLINI; ANDRADE, 2002). 

A lei, além do caráter humanitário, trouxe consigo a criação de um órgão superior 

responsável por todos os casos de refúgio no país: o CONARE - Comitê Nacional para os 

Refugiados. Ele é composto por representantes dos ministérios da justiça, trabalho, relações 

exteriores, saúde, educação e esporte, do departamento de Polícia Federal e de um órgão 
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representante da sociedade civil (cargo ocupado atualmente pela Cáritas Arquidiocesana). Ao 

ACNUR é permitido participar das reuniões do CONARE, com voz, mas sem direito a voto 

(PERIN, 2013:58). Hamid (HAMID, 2012) aponta em sua tese que a junção entre Estado, 

Sociedade Civil e Órgão internacional, formam uma “ação tripartite” importante para o 

funcionamento dos pedidos de refúgio, possibilitando que cada órgão possa ter uma fiscalização 

mais direta e integrada na avaliação e criação de legislação pertinente e de cada pedido de 

refúgio solicitado para entrar no país. Indica ainda um modelo a ser seguido por outros países 

graças a inovação e integralização entre as ações postas em prática pelo CONARE.  

 

“A maior novidade desse órgão é que ele é misto, é público-privado, e dele participam 

vários segmentos de governo que, já naquele primeiro momento embrionário, 

sentavam à mesa para discutir os aspectos de integração social e laboral, de saúde, do 

diploma e do estudo no Brasil. A lei prevê ainda que desse órgão também participam 

a ONU, através do Acnur, e a sociedade civil, por meio da Cáritas Arquidiocesana do 

Rio de Janeiro e da Cáritas de São Paulo, compondo-se de um órgão tripartite: 

governo, sociedade civil e Nações Unidas” (BARRETO, 2010:19).  

 

 

Ainda, segundo o Ministério da Justiça, o CONARE instituiu desde a sua criação: 1) 

Descentralização: três unidades descentralizadas, quais sejam: São Paulo, Rio de Janeiro e Porto 

Alegre; 2) Fortalecimento da equipe: 10 novos consultores, 4 servidores públicos e lançou a 

chamada para voluntários; 3) Qualidade: foi criado e padronizado um banco de dados sobre as 

informações de país de origem, atualizado constantemente; 4) Tecnologia: foi implementado e 

aprimorado o sistema de processo eletrônico, além da utilização da videoconferência para 

realizar entrevistas com solicitantes que não se encontram onde o CONARE possui unidades 

descentralizadas; 5) Refúgio em números: foi instituída a publicação anual dos pedidos, 

concessões e indeferimentos dos pedidos, bem como dados sobre as nacionalidades; 6) 

Sensibilização: em 2015, foi circulada uma importante campanha de sensibilização sobre o que 

é o refúgio e quem são seus potenciais beneficiários (NOGUEIRA, 2016). 

Além desses, houveram diversos outros avanços para possibilitar a integração social dos 

refugiados no contexto brasileiro. Dentre esses, o principal está na ampliação do prazo de 

validade do Registro Nacional do Estrangeiro (RNE) de dois anos para cinco anos. Isso 

possibilita que o solicitante de refúgio se desloque no território com um maior período de 

tempo, até ter seu status de refugiado aceito pelos representantes do CONARE. Entretanto, o 

que na verdade se observa é que o prazo aumentado foi dado pois, a alta demanda de solicitações 

faz com que o processo de refúgio fique cada vez mais demorado, chegando a durar cerca de 

um ano ou mais para que o solicitante de refúgio obtenha o status final de refugiado. Projetos 
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como o PRONATEC - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - e o 

Refugiado Empreendedor também foram instituídos pelo CONARE para os refugiados. 

Entretanto, mesmo possuindo demanda, os projetos tiveram sua descontinuação, fazendo com 

que os refugiados procurassem novas formas (principalmente ONGs) de se profissionalizar e 

aprender o idioma português.  

Juntamente com o CONARE, o processo de refúgio foi reformulado e adaptado a 

legislação referente ao Estatuto do Refugiado de 1997. Simplificadamente, o processo é 

baseado em três etapas: 1) O pedido de refúgio na Polícia Federal; 2) Entrevista com o 

CONARE; 3) Decisão proferida pelo CONARE. 

De início, assim que chega no Brasil, o estrangeiro que vem a pedir refúgio deve 

imediatamente seguir até a Polícia Federal, onde preencherá um termo de declarações, 

informando seus dados e contatos, para após fazer uma identificação junto a PF que recolherá 

as digitais juntamente com seis fotos de identificação. “A solicitação do refúgio é gratuita e 

dispensa a presença de advogado. E o ingresso irregular no Brasil não impede o pedido de 

refúgio” (KANNENBERG, 2015). Em seguida, o CONARE analisará as solicitações de refúgio 

e em caso de confirmação positiva da documentação, marcará uma entrevista com o solicitante 

analisando todas as informações prestadas no formulário e conferindo sua veracidade. Enquanto 

esperam pela decisão provisória do CONARE, o estrangeiro fica portando um documento 

provisório que garante que está em situação regularizada no país, não permitindo sua 

deportação. “Com o protocolo provisório, o estrangeiro adquire o direito de ter carteira de 

trabalho, podendo exercer trabalho remunerado, além de CPF e de acessar os serviços públicos” 

(KANNENBERG, 2015). Por último, em caso positivo de decisão, o CONARE permite a 

expedição da RNE para o refugiado, assegurando permanência, proteção e todos os direitos ao 

refugiado pelo Estado Brasileiro. Por outro lado, em caso de decisão negativa, o refugiado tem 

o direito de recorrer ao pedido em até quinze dias corridos a partir da decisão proferida pelo 

CONARE. “Aqueles que não forem considerados refugiados e não estiverem necessitando de 

nenhuma outra forma de proteção internacional (caso seja violado outro direto humano) 

poderão ser enviados de volta aos seus países de origem” (KANNENBERG, 2015). 

 

 

2.2.1 A lei nº 13.445/2017 
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Após um pouco mais de 20 anos, um projeto de lei do Senado, nº 288/2013, foi aprovado 

pelo Senado e pela Câmara dos deputados, pelo substituto nº 7/2016 em Brasília no dia 18 de 

abril de 2017. Sancionada pelo presidente Michel Temer em 25 de maio de 2017 através da lei 

nº 13.445/2017, ela é, nas palavras do presidente do CONARE, Beto Vasconcelos, “dinâmica, 

flexível, moderna”. 

Essa nova lei veio para substituir o antigo Estatuto do Estrangeiro criado na década de 

1980 pela ditadura militar, que estabelece uma série de restrições a migração, sendo esta vista 

como um perigo a nação e a segurança da população. No novo modelo, a incorporação de 

direitos humanos e do intercambio cientifico e cultural está presente em praticamente todo o 

seu texto. O aumento na punição de pessoas que traficam migrantes também foi outro fator que 

impulsionou a aprovação do projeto. 

 
“De acordo com o projeto, a moradia no Brasil é autorizada para os casos previstos 

de visto temporário e também para o aprovado em concurso; para beneficiário de 

refúgio, de asilo ou de proteção ao apátrida (sem pátria); para quem tiver sido vítima 

de tráfico de pessoas, de trabalho escravo ou de violação de direito agravada por sua 

condição migratória; a quem já tiver possuído a nacionalidade brasileira e não desejar 

ou não reunir os requisitos para readquiri-la. Todos terão que ser identificados por 

dados biográficos e biométricos” (BAPTISTA; VILAR, 2017). 

 

 

Percebe-se assim, que a lei garante mais direitos aos migrantes do ponto de vista dos 

direitos humanos e sociais, pois, além de garantir uma maior possibilidade de mobilidade dentro 

do território, possui mecanismos capazes para fiscalizar e proteger os indivíduos, além de 

substituir as velhas ideias implementadas com o Estatuto do Estrangeiro. É claro que em 

compensação, temos a Lei nº 9.474/97, umas das legislações mais avançadas do mundo para 

refugiados. Contudo, refugiado e migrante, mesmo sendo muitas vezes confundidos entre si, 

tem suas especificidades. Refugiado é aquele indivíduo obrigado a deixar seu país, ou por causa 

de conflitos armados ou perseguições. “Com frequência, sua situação é tão perigosa e 

intolerável que devem cruzar fronteiras internacionais para buscar segurança nos países mais 

próximos” (EDWARDS, 2015). Já o migrante escolhe se deslocar para outro país, 

principalmente para encontrar uma melhor condição de vida. “Os migrantes escolhem se 

deslocar não por causa de uma ameaça direta de perseguição ou morte, mas principalmente para 

melhorar sua vida em busca de trabalho ou educação, por reunião familiar ou por outras razões” 

(EDWARDS, 2015).  

Nos últimos anos, o Brasil tem se tornado um país cada vez mais atrativo para os 

migrantes e refugiados. Agora, a nova lei de migração ampliará e simplificará o processo de 
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entrada no país, associando-se juntamente com a lei de refúgio que permite a entrada de diversas 

nacionalidades em nosso território. É claro que não podemos esquecer que no Brasil existem 

diversos problemas estruturais e que a migração de outras populações acarretará na sobrecarga 

dos serviços públicos. Contudo, não se deve interromper os fluxos migratórios. 

 

“Obviamente, não se trata de uma tarefa fácil, já que bens públicos são finitos e as 

diferenças culturais são por vezes difíceis de administrar devido aos estigmas e 

preconceitos. Mas entendemos que a nova Lei de Migração deve ser pensada, como 

diz Deisy Ventura, para o mundo real: ou seja, mundo onde apesar de quaisquer 

obstáculos as pessoas migram. Conforme diversos exemplos ao redor do mundo 

demonstram, são ineficazes todas as tentativas contenção dos fluxos migratórios pela 

via repressiva de endurecimento do controle fronteiriço. Apertar o controle serve 

apenas para incentivar meios alternativos como os coiotes, que aumentam ainda mais 

os abusos contra os migrantes e instigam insegurança para a população em geral” 

(CONECTAS in ASANO; TINO, 2017).  

 

 

Essa lei ganhou força principalmente com a entrada de milhares de haitianos no Brasil 

em um curto período de tempo. Segundo dados da Polícia Federal e do IBGE, estima-se que 

hoje haja 1,2 milhões de pessoas migrantes no Brasil, o que representa cerca de 1% da 

população brasileira (MRE in ASANO; TINO, 2017). Mesmo parecendo insignificante em vista 

aos 206 milhões de habitantes no país, esse número representa um alerta as autoridades 

competentes para controlar os serviços públicos e não deixar que haja uma sobrecarga de 

serviços. A lei defende ainda a flexibilização de mobilidade dos migrantes, permitindo livre 

circulação no território brasileiro. Entretanto, a Polícia Federal, que é um dos órgãos que mais 

controla a entrada de migrantes e refugiados no Brasil, poderá enfrentar problemas com a nova 

legislação, já que a fiscalização será reduzida em prol de uma maior liberdade. Ferraz 

(FERRAZ, 2016), acentua a omissão do projeto nos casos das prisões arbitrárias feitas pela 

Polícia Federal. A Polícia Federal exigiu que o parágrafo único do artigo 51 “Ninguém será 

privado de sua liberdade, por razões migratórias, exceto nos casos previstos nesta Lei” se 

transformasse em princípio geral. Segundo ela, “o novo projeto de lei acaba sendo omisso e 

autorizando que essas prisões continuem acontecendo nos mesmos moldes que testemunhamos 

hoje” (FERRAZ, 2016).  

 

 

2.3 A Cáritas Arquidiocesana e o seu papel frente ao acolhimento 
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Juntamente com a construção das legislações de refúgio no Brasil e no mundo, uma 

instituição ganhou e vem ganhando um papel importante na contribuição e na realização de tais 

políticas: a Cáritas Arquidiocesana. Ela “é uma ONG da igreja católica presente em 200 países 

e territórios, ramificada em outras instituições localizadas, denominadas Cáritas Nacionais” 

(PERIN, 2013:66). Desde 1948, a Igreja vem criando uma série de programas para ajudar 

pessoas atingidas por catástrofes naturais, tendo a iniciativa de criar um órgão interno próprio 

com tal finalidade. “Em 1950, então, institui-se oficialmente, a Cáritas Internationalis 

responsável por este trabalho de captação e distribuição de recursos a nível internacional, 

destinados às populações vítimas de catástrofes em todo o mundo” (PERIN, 2013:66).  

Fundada em 1956 no Brasil, a Cáritas defende as atividades humanitárias de forma geral, 

não focando somente em um grupo de risco, mas tentando estabelecer uma rede de auxílio para 

todos os indivíduos marginalizados e excluídos pela sociedade contemporânea. Fomentando 

diversos programas e tendo a iniciativa de criar outros, ela está presente na dianteira para 

prevenir e diminuir diversos danos.  

 

“Todas essas ações visam sempre um objetivo: transformar! Cáritas Brasileira é 

mudança. Queremos que as pessoas excluídas, nos campos social, político e 

econômico possam também escrever sua história e, ao mesmo tempo, ser atores e 

atrizes principais dela” (CÁRITAS, 2013). 

 

 

No que tange aos refugiados, a Cáritas é uma das poucas instituições que propõe ajuda 

aos solicitantes de refúgio. Recebendo apoio do ACNUR e do Ministério da Justiça, ela acaba 

estabelecendo convênios21 diretamente do governo federal para auxiliar essas populações de 

risco. O auxilio se dá antes e durante o processo de pedido de refúgio. Tendo o apoio de uma 

equipe técnico-jurídica-social, realiza diversos trabalhos com os refugiados, podendo ajudar na 

documentação e na tradução do preenchimento dos relatórios dados pela Polícia Federal aos 

refugiados.  

Um importante detalhe realizado pela Cáritas é na recepção a esses refugiados. O papel 

da Polícia Federal é focado no controle e proteção das fronteiras, realizando os procedimentos 

necessários a assegurar tal fator. Na Cáritas, o refugiado é recebido e direcionado a uma 

entrevista prévia para que consiga assegurar alguns benefícios já que a barreira linguística ainda 

                                                           
21 Dados recolhidos em: 

<http://www.portaltransparencia.gov.br/convenios/convenioslistageral.asp?bogus=1&Pagina=1&TextoTextoPes

=C%E1ritas> Acesso em: 08 de agosto de 2017. 
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é forte na sociedade e nas instituições. A distribuição de alimentos e roupas que geralmente são 

doadas pela própria população é um outro fator importante, já que a maioria dos indivíduos 

vem para o Brasil com poucos recursos. 

 

“Os refugiados recebem apoio jurídico, psicológico e social  por meio de atividades 

de orientação jurídica diversa, acompanhamento das solicitações de refúgio e 

encaminhamentos para instituições afins; atendimento psicológico individual e em 

grupo; curso de português e orientação e encaminhamentos nas áreas de trabalho, 

educação, saúde, documentação, capacitação profissional, cultura e lazer e geração de 

renda, com o objetivo de facilitar sua integração na sociedade brasileira” (CÁRITAS, 

2013). 

 

 

Assim, a Cáritas se tornou uma instituição que tem um dos papéis mais importantes do 

processo de refúgio: o de acolher. Os programas e convênios estabelecidos ajudam a direcionar 

o refugiado para obter o status permanente de refugiado e uma qualificação técnico profissional 

adequada no país.  

 

 

2.4 Contexto do Conflito Sírio 

 

Atualmente, podemos classificar o conflito na Síria como uma das maiores crises 

humanitárias desde a Segunda Guerra Mundial. Em março de 2011, na cidade de Der’a, sul da 

Síria, crianças e adolescentes, entre dez e quinze anos, escreveram no muro de sua escola o 

lema da revolução tunisiana: “O povo quer a queda do regime”. Por causa do que escreveram, 

estes adolescentes foram torturados violentamente pela polícia secreta do estado sírio. Esse fato 

repercutiu na cidade gerando forte comoção de seus moradores que, em solidariedade e movidos 

pela indignação frente ao ocorrido, iniciaram uma onda de protestos contra o regime de Bashar 

al-Assad. Até esse momento, diferente de outros países árabes, a Síria não registrava conflitos 

passíveis de associação com as insurreições de 2011 (SOUZA, 2016). 

O conflito sírio, teve início após alguns setores da população se queixarem dos altos 

níveis de desemprego, corrupção e falta de liberdade política e de expressão por parte do 

governo de al-Assad22. Entretanto, veículos internacionais midiáticos, como alguns programas 

televisivos e páginas da internet, defendem que o conflito se iniciou por contradições religiosas 

                                                           
22 Ver: < http://www.bbc.com/portuguese/internacional-37472074 > 
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tendo como principal ator o Estado Islâmico23. Como Paulo Hilu Pinto argumenta, os discursos 

em torno da nação (Síria) são culturalmente construídos a partir do idioma religioso, 

compartilhado por diferentes sujeitos políticos (PINTO, 2013). Existiriam, portanto, grupos que 

estavam cansados dos altos custos de alimentos e altos índices de desempregos. Contudo, por 

outro lado, tinham-se grupos de grandes comerciantes de tecidos e especiarias, que apoiavam o 

regime ditatorial. Logo, como registra Paulo Pinto, os protestos em sua forma inicial não 

estariam centrados nos lares de uma elite urbana e da classe média síria, mas sim nas áreas 

urbanas e rurais empobrecidas e politicamente marginalizadas pelo novo modelo de governo 

construído por Assad, isto tudo somado a uma violenta repressão por parte do aparelho estatal 

e corrupção predatória por parte dos agentes de governo (PINTO, 2013:207). A intensa 

repressão do governo e os levantes que deram início a primavera árabe, fizeram com que 

milhares de pessoas saíssem do país desde 2011. 

 

“Estima-se que 7,6 milhões de pessoas estão deslocadas no interior da Síria e 

que 13,5 milhões precisam de assistência humanitária. O número de refugiados 

registrados atinge 4,8 milhões. Mais de 4 milhões de sírios estão em países 

vizinhos, os quais abrigam, portanto, 90% do total de deslocados. Os países 

que mais recebem refugiados do conflito sírio são Turquia, Líbano e Jordânia” 

(SOUZA, 2016).  

 

 

O levante se dá basicamente por camponeses e pela classe operária, que cansados com 

as más condições de trabalho e com a pouca oferta de emprego decidiram ir contra o regime. A 

grave crise trabalhista local, com um número de desemprego altíssimo, foi um dos principais 

motivos para o levante. O governo, ao invés de criar políticas trabalhistas e de incentivo interno 

a industrialização, preferiu intensificar a corrupção fazendo disto um estopim para as 

manifestações. Como explica o antropólogo Paulo Pinto, os manifestantes consistiam 

principalmente de camponeses e membros da classe operária síria provenientes de regiões e de 

parcelas da população que foram colocadas à margem das reformas liberais promovidas por 

Bashar al-Assad. A burguesia industrial e comercial de Damasco e Alepo, por sua vez, 

beneficiadas diretamente por estas reformas, não se mobilizaram em favor dos protestos contra 

o regime de Assad (PINTO, 2013:206). Por isso, Damasco e Alepo, lugares de boa parte da 

elite urbana síria, não foram palco de conflitos de oposição, sendo, ao contrário, lugares de 

                                                           
23 O Estado Islâmico (EI) é um grupo muçulmano extremista fundado em 2004 no Iraque, inicialmente como um 

braço da rede terrorista Al-Qaeda– com o qual romperia posteriormente. Eles consideram os xiitas como infiéis 

que merecem ser mortos e afirmam que os cristãos têm que se converter ao Islã, pagar uma taxa religiosa ou 

enfrentar a pena de morte (G1, 2014).  
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protestos de apoio ao regime baathista24 de Assad. O envolvimento posterior de Alepo no 

conflito, no entanto, não impediu que a cidade se configure como foco central de destruição, 

sobretudo nos últimos meses de 2015 e nesse primeiro semestre de 2016. Até 2013 existiam 

dois milhões de pessoas vivendo em Alepo. Atualmente, estima-se o número de 400 mil 

(SOUZA, 2016). 

 

FIGURA 1. Sírios em países vizinhos e na Europa 

 

Além disso, o conflito sírio agravou o sectarismo religioso entre dois grupos: os xiitas e 

os sunitas25. Com a ascensão dos grupos jihadistas26 como mais um grupo conflitante, o 

                                                           
24 O baathismo é uma mistura de socialismo, nacionalismo e pan-arabismo. Predominantemente secular, essa 

ideologia é frequentemente contrastada com a de outros governos árabes no Oriente Médio, que tendem a ter 

inclinações para o fundamentalismo islâmico e a teocracia. (WIKIPÉDIA, 2017). 
25 Os xiitas surgiram após o assassinato do quarto sucessor de Maomé, o califa Ali (601-661), também primo e 

genro do profeta. Como Maomé não indicou um sucessor, os califas – chefes de Estado – assumiram a liderança 

da comunidade muçulmana. Depois da controversa posse de Ali, porém, uma parte dos muçulmanos – os 

autodenominados "shiat Ali", ou "partidários de Ali", em tradução livre – passou a defender que a única liderança 

legítima para o Islã deveria vir da linhagem direta de Maomé. Já os sunitas, termo que deriva da palavra Sunna – 

documento sagrado que narra as experiências de Maomé em vida –, assumiram uma visão mais ortodóxica e 

pragmática do Islã após a morte do profeta. Diferentemente dos xiitas, eles reconhecem a liderança dos primeiros 

califas que assumiram a liderança da comunidade islâmica após 632, e não apenas Ali, genro e primo do profeta. 

(CAMPOS, 2015).  
26 Jihadistas entendem que a luta violenta é necessária para erradicar obstáculos para a restauração da lei de Deus 

na Terra e para defender a comunidade muçulmana, conhecida como umma, contra infiéis e apóstatas (pessoas que 

deixaram a religião). O termo "jihadista" não é usado por muitos muçulmanos porque eles acreditam que se trata 

de uma associação incorreta entre um conceito religioso nobre e a violência ilegítima. Em vez disso, eles usam o 

termo "pervertidos", com a ideia de que muçulmanos envolvidos em atos violentos se desviaram dos ensinamentos 

religiosos (BBC, 2014). 
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problema tornou-se ainda maior, envolvendo, não só a Síria e os países vizinhos, mas as grandes 

potências ocidentais (DE ANDRADE, 2011 in LACERDA; SILVA; NUNES, 2015).  

 

 

2.4.1 Legislações criadas para os refugiados do conflito sírio no Brasil 

 

Com um número cada vez maior de refugiados no mundo, principalmente os originários 

do conflito sírio, o governo brasileiro aderiu a algumas facilitações para a entrada dessas 

pessoas no país. Por serem perseguidas, elas acabam eliminando a maioria de seus documentos, 

pois como estão correndo risco de vida, qualquer identificação poderia prejudicar a si ou a sua 

família. O local de desembarque também se torna um problema para o refugiado, pois, se 

observarmos o caso brasileiro, o indivíduo teria que se deslocar por diversos territórios até 

chegar a uma cidade que inicia o processo de refúgio, dependendo do local que ele entrar no 

país. Foi por isso que o CONARE anunciou que os sírios poderão solicitar um visto especial 

para vir para o Brasil em 2013. “A nova norma, que já está em vigor, vale por dois anos e pode 

ser prorrogada” (FELLET, 2013). A dificuldade anterior se dava sobretudo a documentação 

necessária para conseguir o visto de turismo, documento que garante a vinda para o Brasil. 

Entre os documentos estavam comprovantes de emprego, extrato bancário dos últimos seis 

meses e carta convite. A questão ignorada pelos órgãos responsáveis era a do contexto que a 

Síria vem enfrentando desde 2011, deixando milhares de pessoas sem suas casas e sem 

emprego. Entretanto, com a flexibilização “as mesmas regras que o Brasil adota para os 

haitianos, os postulantes ao visto terão de comprovar residência na Síria, apresentar atestado de 

antecedentes criminais e pagar taxa de US$ 200 (R$ 440) ” (FELLET, 2013). Em 2015, essa 

regra foi prorrogada por mais dois anos. "Diante do agravamento do conflito, o governo federal 

optou pela prorrogação e continuidade de uma importante medida humanitária que vinha 

adotando nos últimos anos" (VASCONCELOS in BARRUCHO, 2015).  

 

“Sobre os indivíduos forçosamente deslocados por conta do conflito armado na 

República Árabe da Síria, a Resolução Normativa n° 20 do CONARE prorrogou a 

vigência da Resolução Normativa n° 17 do CONARE que trata da concessão de vistos 

humanitários aos sírios que manifestem vontade de buscar a proteção do refúgio no 

Brasil” (MJ, 2016). 

 

 

Com a medida, o número de solicitações de vistos para o Brasil cresceu de tal forma que 

hoje atinge a marca de 7 mil vistos desde o início do conflito. Parcerias estabelecidas com o 
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ACNUR na identificação e exploração da documentação para os refugiados foi outro ponto 

implementado com a prorrogação da medida.  

 

 

GRÁFICO 1. Solicitações de refúgio entre 2010 e 2015 no Brasil 

 

No campo de políticas públicas, algumas medidas vêm sendo implementadas focando 

não somente os refugiados sírios, mas todos os refugiados de forma geral. O governo de Minas 

Gerais aprovou a Resolução nº 03/98, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), onde 

passou a aceitar refugiados nos cursos de graduação, desde que os mesmos apesentassem uma 

documentação oficial expedida pelo CONARE (MILES; CARLET, 2015). Isso foi um passo 

significativo na área educacional para esses indivíduos, pois com a guerra, milhares de pessoas 

deixaram seus países sem mesmo terminar o ensino médio. Essas medidas poderão influenciar 

diretamente os refugiados incentivando uma especialização e produção de mercado de trabalho. 

Outra medida positiva foi a eliminação do termo “refugiado” na identificação da carteira de 

trabalho pelo Ministério do Trabalho, substituindo por “estrangeiros com base na lei 9.474/97” 

(MILES; CARLET, 2015), possibilitando uma igualdade e uma menor xenofobia por parte dos 

contratantes. Sabe-se que muitos refugiados hoje sofrem por termos pejorativos e por 

preconceitos estabelecidos sobretudo no mercado de trabalho. Más condições, abuso e até 

mesmo atividades escravistas são descobertas nas principais cidades do Brasil utilizando mão 

de obra de outros países – sendo muitos refugiados. Assim, uma maior fiscalização por parte 

do Ministério do Trabalho foi outro fator importante. Houve ainda em 2005, a criação de uma 

rubrica no Orçamento Federal voltada para os refugiados (MILES; CARLET, 2015). O dinheiro 
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é destinado a convênios com instituições para fortalecer a acolhida e as atividades envolvendo 

os indivíduos. A destinação de verba a esses programas foi significantemente relevante pois o 

tema do refúgio vem se tornando cada vez mais importante no país, que atualmente recebe um 

número consideravelmente satisfatório de recursos para a realização de políticas públicas aos 

refugiados. No que tange a área de saúde,  

 

“[...] vale destacar a criação do primeiro Centro de Referência para a Saúde dos 

Refugiados, instalado no Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, com o 

objetivo de capacitar profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS) para atender os 

refugiados e refugiadas. Sua relevância está centrada no fato de que os refugiados 

chegam ao País com dificuldade de comunicação, traumas psicológicos em razão das 

guerras e da violência que sofreram. São casos que requerem maior sensibilidade na 

acolhida, atenção às condições emocionais e psíquicas, e particular consideração por 

parte dos profissionais da saúde” (MILES; CARLET, 2015). 

 

 

Deve-se observar ainda as medidas que foram e estão sendo tomadas a nível local, com 

destaque para o Município de São Paulo. Em 2016, São Paulo foi a primeira cidade do Brasil a 

adotar uma legislação própria - Lei 142/2016 - para lidar com os casos de refúgio. Instituindo 

uma série de diretrizes para a política imigratória, a Lei foca na acessibilidade aos serviços 

públicos pela população de refúgio, facilitando o acesso à assistência social, à educação, aos 

serviços públicos de saúde e às oportunidades de trabalho e de empreendedorismo (CHRISPIM, 

2016). Sendo uma das principais cidades a receber refugiados por conta do aeroporto 

internacional situado em Guarulhos e das diversas oportunidades que tem para oferecer no 

campo do trabalho, o governo municipal tomou a iniciativa juntamente com a sociedade civil, 

através de audiências públicas, para criar tal legislação. “Essa legislação promove o respeito 

aos direitos humanos dos imigrantes e refugiados e estabelece princípios valiosos no 

município” (MARQUEZ in CHRISPIM, 2016). 

Essa iniciativa da cidade de São Paulo é notável, pois abre as portas das políticas 

públicas para a realidade imigratória vivida pelo país. Sabe-se que os serviços públicos no 

Brasil já são sobrecarregados e deficitários obrigando muitas pessoas a aderirem planos 

privados. Entretanto, diversos refugiados chegam sem documentação e sem dinheiro, tendo um 

entrave maior para receber apoio público. Com essa legislação municipal, esses entraves 

poderão ser diminuídos e observados com maior precisão. Isso pois, a legislação foi pensada 

localmente e não no âmbito federal como a lei nº 9.474/97, possibilitando um melhor 

entendimento do funcionamento da máquina pública e de seus serviços. Essa integralização de 

política é importante para se pensar no assunto e deveria ser tema de diversas audiências pública 
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em cidades de todo o país, principalmente nos polos que mais recebem solicitantes de refúgio. 

A qualificação dos servidores para lidar com esses indivíduos e a realização de campanhas 

publicitárias são outro ponto importante para se observar nessa legislação. O funcionário 

precisa receber apoio para que consiga lidar com casos fora de seu cotidiano. O treinamento e 

a informação se faz assim necessário para que os funcionários consigam lidar com diferentes 

situações que podem ocorrer durante o dia. A associação com campanhas se torna relevante 

pois o conhecimento dos casos faz com que a sociedade civil tenha uma maior participação 

tanto na criação de futuras legislações quanto na atividade cotidiana de atendimento e 

informação. É importante frisar que o refugiado também precisa receber apoio informativo, 

para que não fique perdido entre as instituições ou caia em um limbo indefinido de regras 

jurídicas. “Vai ser muito importante o trabalho de conscientização dos imigrantes de que essa 

lei existe e que podem se valer dela. E aos poucos é possível ir reforçando junto aos serviços 

públicos o direito que os imigrantes têm em acessá-los” (MIGRAMUNDO, 2016). Existem 

ainda serviços oferecidos pelos CRAI – Centros de Referência e Apoio ao Imigrante – que 

proporcionam uma maior execução da lei. Eles realizam apoio jurídico e psicológico para os 

imigrantes além de ajudar em informações básicas, desde a entrada até em como é feito e qual 

a documentação necessária para o pedido de refúgio. Além disso, são oferecidos cursos 

culturais que mostram como é a cultura do Brasil, e de linguagem, para adaptar o imigrante ao 

novo contexto local. Assim, essa legislação veio a atribuir uma obrigatoriedade aos órgãos 

municipais no que se refere a imigrantes e refugiados, fazendo com que os serviços sejam 

executados e implementados de uma maneira mais eficaz e direta.  
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CAPÍTULO 3 

A FUNCIONALIDADE DA LEI E DAS POLÍTICAS SOB PERSPECTIVA DOS 

REFUGIADOS 

 

 

Observando a análise realizada no capítulo anterior, podemos perceber que a lei nº 

9.474/97 trouxe grandes mudanças no âmbito do refúgio e da migração. A criação do CONARE 

e a simplificação do processo de refúgio contribuíram para uma melhor fiscalização e controle 

do andamento da documentação. Entretanto, não podemos esquecer que a lei possui as suas 

falhas, principalmente no que tange a sua execução. Nesse capítulo, analisarei os problemas 

encontrados em campo, sob a perspectiva dos interlocutores.  

Existem hoje no Brasil diversas políticas que, em tese, deveriam auxiliar os indivíduos 

que pedem auxilio no Brasil. Contudo, ao invés de serem políticas específicas para os 

refugiados, o governo optou por incluí-los nos programas já existentes, como o Bolsa Família 

e o Minha Casa Minha Vida. Os meus interlocutores, entretanto, deixaram claro em todo o 

momento que não conseguiram receber nenhum desses auxílios, mesmos tendo conhecimento 

sobre os mesmos.  

Assim como contou, Faruk – meu interlocutor de Angra - precisou da ajuda de algumas 

pessoas que, até então, eram estranhas para ele, para conseguir se manter e se estabelecer em 

um local considerado dignamente habitável. Com o pouco dinheiro que trouxe, ele teve que 

viver em um apartamento sem estrutura sanitária e sem um espaço adequado a quantidade de 

integrantes da família, em São Paulo. Logo que teve seu filho e ao se mudar para Angra, a 

dificuldade em se manter em uma cidade com um alto padrão de vida se mostrou evidente. Nem 

o Governo Federal ou o Estadual ou o Municipal prestaram qualquer tipo de auxílio para ele. 

Se não fosse pelo esforço próprio, ele e sua família estariam passando por diversas dificuldades. 

Faruk conseguiu aos poucos uma licitação para poder vender produtos árabes, como comida, 

na cidade de Angra dos Reis. Ao ser questionado sobre os programas sociais que 

“supostamente” seriam oferecidos pelo governo, Faruk explicita: “... nunca recebi nada. A gente 

vai na Polícia e eles não sabem falar a nossa língua, mandam a gente pra Cáritas. De lá a gente 

precisa voltar pra Polícia pra conseguir pelo menos uma resposta. A partir daí, se você não 

correr atrás, eles não tão nem aí. ” Completa ainda: “Bolsa Família? Nem sei o que é. Mas não 

tenho. Não ganhei nem uma cesta básica. A única coisa que me deram foi o CPF e a Carteira 

de Trabalho para poder ir no hospital e trabalhar. ” Com o depoimento dele, é possível notar 
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que existe uma lacuna entre o recebimento do refugiado e o acolhimento do mesmo. Ao abrir 

as fronteiras do país e instituir uma lei de refúgio humanitária, o Brasil adquiriu ampla 

visibilidade internacional se tornando um pioneiro com tal medida. Contudo, o Estado não 

investiu adequadamente em outra parte importante do processo de refúgio: o acolhimento. 

Como muitos indivíduos arriscam tudo para sair de seu país, os refugiados precisam do mínimo 

de dignidade humana para conseguir viver em outro país. A ausência de uma política de 

acolhimento acaba por deixar esse detalhe nas mãos de ONGs e instituições privadas que 

associadas com a sociedade civil criam maneiras de auxiliar tais pessoas. Todavia, é o Estado 

que tem a responsabilidade de assumir compromissos e convênios para um melhor atendimento 

aos refugiados.  

Um outro problema levantado por Faruk foi a deficiência de instrução dos funcionários 

da Polícia Federal. Segundo ele, era comum ter que esperar horas e horas para ser atendido até 

a chegada de um tradutor, pois nenhum dos funcionários do local sabiam outra língua sem ser 

o português. Ele relatou que mesmo já tendo conseguido o status de refugiado no Brasil, 

continua indo frequentemente para a Polícia Federal afim de ajudar em questões relacionadas 

aos refugiados. Às vezes ele realiza tradução simultânea, as vezes ele auxilia o refugiado com 

o processo; tudo informalmente, mas que segundo ele, é solicitado pela própria Polícia Federal. 

Em um determinado momento da pesquisa, cheguei a visitar a sede de imigração da Polícia 

Federal em Angra dos Reis. Inicialmente, foi complicado achar o local, já que a maioria das 

pessoas que eu abordava não sabiam da existência do mesmo. Graças as placas informativas e 

a guarda municipal, consegui me localizar e achar o departamento de imigração. O lugar era 

cercado por grades, sendo localizado no centro da cidade de Angra dos Reis, na frente da praça 

principal.  Ao entrar no local, a sala de espera estava com diversos imigrantes, possuindo poucas 

cadeiras, as paredes desagastadas e cheia de papéis informativos sobre regularização de 

imigração. Havia somente uma funcionária no local fazendo atendimento, e ambas as salas eram 

integradas. Os imigrantes que ali estavam presentes, vinham da China e da Filipinas, afim de 

realizar trabalho no estaleiro da Brasfels27. Esses imigrantes estavam esperando um tradutor 

específico que era mandado pela própria empresa para realizar uma tradução simultânea 

juntamente a funcionária, para regularizar a situação dos mesmos no Brasil. Isso pode ser visto 

também no relato de Sila, trazido por Mirian Alves em seu paper: 

                                                           
27 O Estaleiro Brasfels fica localizado no bairro de Jacuecanga, a aproximadamente 7 km do centro de Angra dos 

Reis. Sendo um dos maiores estaleiros do Brasil, ele recebe pessoas de diversos países afim de realizar trabalho 

na construção de navios e no controle de carga.  
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“Na PF, Sila foi recepcionada por um funcionário que desistiu de atendê-la por não 

falar e compreender inglês. Esse funcionário, no entanto, rapidamente acionou o único 

agente do posto que poderia viabilizar o atendimento. Sila então foi atendida por outro 

funcionário que, embora não falasse inglês muito bem, foi capaz de perguntar o que é 

era preciso para registrar a solicitação de refúgio” (SOUZA, 2016:8). 

 

 

Interlocutores do Rio, Ibrahim e Karim, relataram os mesmos pontos a respeito do 

atendimento na Polícia Federal. Irmãos, Ibrahim está no Brasil há aproximadamente 3 anos e 

auxilia os refugiados dando aulas de árabe ao mesmo tempo que faz Universidade. Já seu irmão, 

Karim, auxilia vendendo comida árabe em uma barraquinha próxima ao metro de Botafogo, na 

cidade do Rio de Janeiro. Ambos os irmãos, passaram pelas mesmas questões apontadas por 

Faruk, enfrentando filas e demora no atendimento. Eles citaram a existência de uma pessoa na 

Polícia Federal que constantemente arruma “confusão” com os refugiados e que em um 

determinado dia, ela disse que eles eram “obrigados” a falar português, pois “era aqui que iriam 

morar”.  

Considerando os fatos relatados por Ibrahim e Karim, podemos associar o mesmo a 

lógica da securitização. “Por securitização entendemos o processo político e intelectual de 

identificação de um objeto como ameaça, concluindo, assim, que o assunto deve passar a 

constar no domínio (e na agenda) da segurança” (REIS; BRANCANTE, 2009). Logo, os 

refugiados acabam por receber, da Polícia Federal, uma imagem de ameaça à segurança 

nacional perdendo o vínculo de proteção humanitária. Isso pode ser observado com o que 

aconteceu com Faruk, que desde que chegou ao Brasil não recebeu nenhuma instrução direta 

da Polícia Federal ou auxílio financeiro e psicológico, sendo tratado, na visão dele, como “uma 

possível ameaça”. Os próprios interlocutores acabam por confirmar essa questão através das 

entrevistas. É como se aplicassem o conceito de sujeição criminal28 nessas pessoas. Angela 

Facundo acaba por confirmar essa ideia em sua tese:  

 

“Assim, amalgamam-se os critérios de segurança com os de atendimento humanitário 

a serviço da “adequada seleção dos refugiados” como um processo unificado, como 

um continuum que oscila entre o humanitário e o securitário, entre a repressão e a 

compaixão. ” (FACUNDO, 2014) 

 

                                                           
28 Através de suas pesquisas, Misse observou que a polícia militar do estado do Rio de Janeiro acabava por atuar 

antecipadamente pelo fato de acreditar que um determinado indivíduo tinha as características para se tornar um 

possível meliante. Assim, sujeição criminal seria definir fenótipos (muitas vezes preconceituosos e relacionado a 

classe, gênero, raça, etc.) sobre aquele que um dia será bandido e a partir de aí evitar e justificar a ação violenta da 

PM sobre essas pessoas. (MISSE, 2008). 
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É possível ainda observar que ao chegar no Brasil e se dirigir diretamente para a Polícia 

Federal, o indivíduo adquire para si um impacto emocional maior por ter que se dirigir a um 

órgão de segurança e não um departamento específico de imigração e refúgio. Ao mesmo 

tempo, observando os relatos coletados em campo, alguns funcionários da Polícia Federal 

acabam por estereotipar os refugiados, os associando ao Estado Islâmico e aos grupos de guerra. 

Esses relatos coletados, podem ser associados com a situação ocorrida na Europa. Segundo Reis 

e Bracante, “O tom alarmista – e em muitos casos racista – adotado por estes políticos na direção 

da securitização não só da imigração, mas de qualquer influência muçulmana na Europa, só 

prejudica a compreensão mútua. ” (REIS; BRANCANTE, 2009). Logo, a grande fuga de 

refugiados para o Leste Europeu, fez com que muitos dos países, com receito do domínio 

muçulmano em seu território, fortificassem suas fronteiras e aumentassem as medidas para 

bloquear a imigração. Isso influenciou negativamente a população local aumentando o ódio 

contra a cultura oriental e os casos de xenofobia. 

Contudo, essa utilização da securitização como forma de mascarar o preconceito, deixa 

de lado os pontos positivos e favoráveis adquiridos com a vinda desses refugiados. Como bem 

lembram os autores: “As vantagens econômicas e culturais da imigração são imensas, e a 

securitização só deve existir se for para eficientemente eliminar a criminalidade transnacional, 

e não simplesmente antagonizar os indivíduos culturalmente diferentes” (REIS; 

BRANCANTE, 2009).  

O problema principal do Brasil, nesse caso, seria a carência de políticas públicas 

específicas. Como foi visto, São Paulo teve a iniciativa de instituir, através de audiências 

públicas e participação popular, legislações que auxiliam e complementam a vida dos 

migrantes. Entretanto, sabe-se que por mais que as legislações sejam modernas e primárias, o 

Brasil possui dificuldades para executar tais leis. Isso pode ser baseado na ideia do 

Constitucionalismo simbólico trazido por autores como Regina e Oliveira29. Segundo eles, a 

nossa constituição é uma das mais completas e dedicadas do mundo. Possui artigos detalhados 

e bem distribuídos. Todavia, ela acaba por ser uma constituição simbólica, já que a maioria das 

leis existe somente no papel (OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2011). Isso é o que ocorre 

principalmente com as leis migratórias, onde os protocolos e etapas acabam por não serem 

                                                           
29 “Criticada por uns, pelo detalhismo de suas disposições, justifica-se essa sua característica pela tradição de alto 

grau de descumprimento da legislação ordinária no país, a exemplo do que ocorre com a legislação trabalhista 

criada nas décadas de 1930 e 1940 e inscrita na Consolidação das Leis do Trabalho — CLT —, cujo cumprimento 

ainda é motivo de frequentes demandas judiciais por parte dos trabalhadores“ (OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2011:06). 
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aplicados de acordo com a legislação vigente. Assim, por mais que tenhamos diversas 

legislações referentes ao assunto de refúgio ou migração, de nada adianta não pôr em prática 

tudo o que foi discutido. As políticas públicas servem para preencher e complementar o espaço 

entre a teoria e a prática a ser seguida. Se tivermos políticas que executem uma determinada 

obrigatoriedade ou fiscalização, o poder dos órgãos poderá ser ampliado para que os mesmos 

possuam técnicas mais eficiente, pois a eficiência das leis é o que faz com que as políticas sejam 

eficazes. A Constituição Brasileira possui mecanismos para que todas as pessoas sejam tratadas 

com dignidade humana, implementando os direitos humanos. Mesmo que os refugiados ou 

migrantes não sejam reconhecidamente cidadãos naturais brasileiros, eles possuem o direito, 

como seres humanos, de ter pelo menos o básico que garanta dignidade a eles. Podem assim, 

ser inseridos na ideia de mínimo existencial30. Sarmento (2010) o define como o mínimo que 

uma pessoa precisa para poder viver, ou seja, seria o atendimento das necessidades materiais 

humanas essenciais que correspondem a garantia de condições básicas de vida. Assim, para se 

oferecer o mínimo, o Estado – que ganha um papel fundamental de interventor – precisa criar 

o serviço para que tal ideia seja usufruída. Por mínimo, se entende como o essencial, ou seja, 

sem uma determinada coisa, o indivíduo pode sobreviver ou não. Para que se possa ser 

entendido esse ponto, analisarei o exemplo da cesta básica. Sabe-se que pelas condições do 

Nordeste, muitas famílias vivem na seca extrema, não possibilitando o cultivo de hortaliças e 

outros produtos para a alimentação, pois também há falta d’água e as cidades são afastadas dos 

grandes centros. É nesse momento que o Estado utiliza do mínimo existencial, pois, ao oferecer 

a cesta básica para essas famílias, está possibilitando a sobrevivência das mesmas, garantindo 

assim o direito à vida, presente no artigo 5º da nossa constituição. Diferente disso, a necessidade 

está relacionada com o que o indivíduo necessita, tendo condições próprias para adquirir sua 

necessidade. 

Sarmento vê um problema nessa separação e exemplifica claramente. Se um paciente 

precisa de um remédio para sobreviver, sendo que este não tem condições para compra-lo, é 

utilizado do mínimo existencial para oferecer tal medicação. Agora, se outro que passa pela 

mesma enfermidade, mas tem condições de adquirir o medicamento, a este é negado o mínimo 

existencial. Assim, o Estado acaba por focalizar esse recurso a somente a uma parte da 

população, ferindo o direito universal da saúde. “Trata-se, em suma, de saber até que ponto a 

                                                           
30 “O direito mínimo existencial corresponde à garantia das condições materiais básicas de vida. Ele ostenta tanto 

uma dimensão negativa como uma positiva. Na sua dimensão negativa, opera como um limite, impedindo a prática 

de atos pelo Estado ou por particulares que subtraiam do indivíduo as referidas condições materiais indispensáveis 

para uma vida digna. Já na sua dimensão positiva, ele envolve um conjunto essencial de direitos prestacionais“ 

(SARMENTO:27). 
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necessidade invocada é vital para o titular do direito, aferindo quais seriam as consequências 

para ele da omissão estatal impugnada“ (SARMENTO, 2010:28). 

Por isso as políticas públicas focadas em refugiados são de total importância. Primeiro 

pois, com políticas públicas, o Estado cobre as arestas que formam um vácuo entre a teoria e a 

execução das leis. E segundo, pois ao especificar e criar uma política pública focada a 

determinado grupo, acaba-se dando uma maior importância e uma melhor abrangência de ideias 

ao determinado tema. Os casos isolados precisam de uma atenção maior do governo, e não 

serem simplesmente encaixados em programas já existentes que, por terem sido criados a um 

determinado grupo, possam não atender efetivamente as necessidades dos refugiados. Contudo, 

todo e qualquer tipo de política pública, em qualquer parte do mundo, gera custos para o Estado 

que são traduzidos em forma de investimento através do gasto social31. Esse gasto é limitado 

dependendo dos recursos que o Estado tem por disponível para investir em determinada área, 

limitando assim sua efetivação. Logo, esses direitos são condicionados pela reserva do 

possível32. Basicamente as políticas estão entrelaçadas com a verba disponível: quanto mais 

dinheiro destinado a determinado setor, mais políticas públicas específicas teríamos. 

 

 

3.1 Observando a Cáritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro: problemas e desafios 

 

Por ser uma das instituições mais importantes no acolhimento aos refugiados, recebendo 

recursos do estado - através de convênios - para trabalhar tal ação, recorri a Cáritas 

Arquidiocesana do Rio de Janeiro. Localizada próximo ao Maracanã, a Cáritas Arquidiocesana 

do Rio de Janeiro pode ser inicialmente confundida com uma residência. Cercada por um muro 

de arame farpado, e tendo um portão alto (impossibilitando a visibilidade do interior) o local 

fica de frente ao estádio do maracanã. Por não haver uma sala de espera, a varanda do local foi 

transformada na mesma, tendo por improviso cadeiras de plástico e bancos de madeira. As 

crianças levadas pelas mães acabam por se divertir com os móveis do local, já que os poucos 

brinquedos presentes ali, como um escorrega, estavam enferrujados, faltando peças ou se 

                                                           
31 Autores como Patrício Meller e Bernardo Lara, defendem que o gasto social é uma forma de investimento, pois 

tudo o que é arrecadado da sociedade, é convertido em investimento na área social. Logo, os impostos – tanto 

diretos quanto indiretos – são a forma do Estado em fazer políticas sociais. 
32 O princípio da reserva do possível regulamenta a possibilidade e a abrangência da atuação do Estado no que diz 

respeito ao cumprimento de alguns direitos, como os direitos sociais, subordinando a existência de recursos 

públicos disponíveis à atuação do Estado. Portanto, a efetivação dos direitos sociais está vinculada às 

possibilidades financeiras do Estado. (JUSBRASIL, 2016). 
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deteriorando pela ação da chuva e da umidade. Havia dois banheiros presentes na parte externa, 

sendo um utilizado pelos funcionários e outro para visitantes. As paredes possuíam algumas 

rachaduras em sua estrutura, tendo diversos papéis colados em quadros informativos que 

auxiliavam em dúvidas referente ao processo de refúgio, sendo esses em três línguas: português, 

inglês e francês. Por ser um espaço pequeno, era comum encher rapidamente. Ás vezes, uma 

mesma pessoa pode esperar o dia inteiro para ser atendida. Mirian Alves, através de um relato 

fornecido por um de seus interlocutores, cita em seu paper apresentado na ABA, alguns dos 

problemas vistos anteriormente. “Para ele [Sila], é difícil ir à Cáritas e se confrontar com a 

precariedade da entidade. O atendimento é muito demorado e não há condições adequadas para 

as pessoas aguardarem sua vez” (SOUZA, 2016). 

A situação que presenciei no local associada com os relatos coletados, constata que a 

ausência de políticas públicas específicas para o caso dos refugiados gere sobrecarga e 

problemas no funcionamento dos órgãos responsáveis pelo processo de refúgio. Chega a ser 

duvidoso, como uma instituição que possui convênios aprovados pelo Governo Federal, 

variando entre R$ 100.000,00 e R$ 500.000,0033 cada, possui tantas falhas estruturais, tanto na 

parte interna (funcionamento) quanto na parte externa (estrutura física do prédio).   

Uma outra questão que deve ser discutida sobre a Cáritas é o seu atendimento. A 

dificuldade para falar com um funcionário foi frequente. A maioria fica dentro das salas onde 

realizam trabalhos administrativos, enquanto que outros (incluindo os voluntários) andam por 

todo o local fazendo atendimento oral e esclarecimento de dúvidas. A maioria dos atendimentos 

são realizados na varanda do local, retirando algumas dúvidas pré-entrevista. Entretanto, se 

algum refugiado precisar preencher algum papel de documentação, o único lugar onde é 

possível fazer tal ação seria na mureta que separa a varanda do pátio, já que não existem mesas 

no local. Quando consegui falar com um funcionário, as informações que foram repassadas 

acabaram por ser escassas. Vanessa Perin descreve esse caso em sua dissertação 

 

“Os próprios funcionários eliminavam parte das explicações justificando com 

“mas isso você já cansou de ver, né” e só eram mais detalhistas quando eu 

solicitava que me explicassem alguma questão, para que eu tivesse um registro 

do assunto, uma vez que as entrevistas eram gravadas” (PERIN, 2013:27). 

 

 

                                                           
33 Ver em < 

http://www.portaltransparencia.gov.br/convenios/consultam.asp?fcod=6001&fuf=RJ&forgao=30000&fconsulta

=1 > 
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Com isso, percebe-se como o aparato burocrático se transforma em uma espécie de 

“escudo” para essa instituição. A inexistência de uma política de acolhimento forte acaba por 

criar mecanismos sedentários mesmo quando a ideologia do local é de perspectiva humanitária. 

“Sua missão é estar atenta às necessidades dos seres humanos e organizar formas de 

solidariedade em favor de todos que vivem em emergência social (...) e passa pela conquista de 

políticas sociais realmente favoráveis a todas as pessoas” (CÁRITAS BRASILEIRA, 1994:13). 

Contudo, ao analisar os dados observados e os relatos coletados, conclui-se que os problemas 

apresentados pela Cáritas em seu funcionamento, não se faz de total responsabilidade dela, mas 

sim da supressão de políticas públicas migratórias no Estado Brasileiro, e da cultura 

organizacional conservadora do Brasil34. Sendo um país atrelado a um histórico liberal, nossos 

escritos normativos acabam por seguir esse caminho.  

 

“Assim, a ‘globalização neoliberal’, ao impor uma lógica de mercado que minaria as 

possibilidades de construção de um estado de bem-estar social, estaria criando uma 

enorme “multidão dos sem”: sem-terra, sem emprego, sem teto, sem lazer, sem 

assistência médica e uma série de outras carências de ordem social e cultural. Os 

refugiados seriam então, mais um grupo nessa multidão – os sem a possibilidade de 

uma cidadania plena” (PERIN, 2013:147). 

 

 

O que se nota através da pesquisa de campo é que a Cáritas e o Estado Brasileiro ficam 

dividindo a responsabilidade de acolhida dos refugiados. O Estado passa a tarefa do 

recebimento e dos procedimentos enquanto que a Cáritas perpassa o dever da criação de 

políticas para o Estado, sendo que ambos deveriam fazer uma tarefa conjunta de auxílio e 

preparo dessas pessoas. A ausência de integração entre ambos, acaba gerando questões 

negativas para os refugiados, como demora no atendimento e no processo de refúgio, omissão 

de verba e deficiência nos programas sociopsicológicos para refugiados, entre outras.  

A Polícia Federal e a Cáritas representam as principais instituições envolvidas no 

processo do refúgio. São elas representantes do Estado frente a essa demanda e é a Cáritas que 

executa projetos e põe em prática programas que auxiliam essas pessoas a se sociabilizar e se 

inserir na sociedade brasileira – pelo menos na teoria. Já a Polícia Federal, tem por objetivo 

legalizar e fornecer a documentação necessária a eles, para que assim consigam o atendimento 

de serviços básicos (escolas e hospitais) e uma direta entrada no mercado laboral. Nas 

                                                           
34 Para Chiavenato (1999), a cultura conservadora ou não-adaptativa se expressa da seguinte forma: as 

organizações que preservam culturas conservadoras “se caracterizam pela manutenção de ideias, valores, 

costumes, e tradições que permanecem arraigados e que não mudam ao longo do tempo” (p. 144). A cultura 

conservadora procura se manter inalterada, mesmo diante das mudanças que prescrevem a realidade 

(CHIAVENATO, 1982 in SILVEIRA, 2002). 
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entrevistas, foi possível perceber que muitos dos interlocutores criticam a pouca integração 

entre esses órgãos. Isso é claramente visível em diversos relatos, incluindo o de Randa 

interlocutora de Souza: 

 

“Na Cáritas, sempre temos que esperar muito tempo. Mesmo com criança, tenho que 

esperar em um lugar muito ruim (…). O banheiro para os funcionários não é o mesmo 

que destinam para nós, que estamos pedindo refúgio (…). Mas eles têm funcionários 

que falam inglês e não podemos voltar à PF sem os ‘papéis’” (SOUZA, 2016:11). 

 

 

O atendimento da Cáritas acaba por complementar o, já citado anteriormente, da Polícia 

Federal. O problema observado aqui é que, segundo os interlocutores, não seria necessário ir a 

Cáritas se houvesse uma capacitação melhor da Polícia Federal. Ficar sentado esperando horas 

para ser atendido; sair de uma sala e entrar em outra; ter que voltar vários dias no local. Isso 

acaba sendo desgastante para qualquer um. Faruk mesmo relata que “Os refugiados acabam de 

sair de seus países fugindo de um terror psicológico para entrar em outro”. Ao acompanhar um 

refugiado no local, observei que os ventiladores estavam desligados ou quebrados, a água do 

bebedouro estava quente e que não havia nenhum tipo de comida ou lanche. Por outro lado, os 

funcionários ficam em suas salas com ar condicionado, água gelada e possuem almoço servido 

por um cozinheiro próprio do local. Nota-se um muro invisível entre a Cáritas e os refugiados: 

do lado de fora estão os refugiados que precisam de ajuda. Enquanto que do lado de dentro 

estão os funcionários que os auxiliarão. Na narração de diversos interlocutores, pude notar que 

para eles, a Cáritas não cumpre o seu papel, sendo descrita como mais uma barreira para a 

legalização definitiva.  

Toda a questão relatada, acaba por gerar a dúvida em como oferecer um atendimento 

digno para qualquer ser humano, tanto psicológico quanto físico, se as instalações e a máquina 

burocrática formam uma barreira frente as demandas? A respeito disso, Vanessa Perin, em sua 

dissertação, descreve que 

 

“Segundo a literatura produzida pelo IMDH, principalmente, mas também por outras 

instituições que lidam com a problemática do refúgio no Brasil, a situação do 

refugiado seria uma das mais precárias a que poderia ficar sujeito o ser humano. São 

descritos frequentemente como os ‘vulneráveis entre os vulneráveis’” (PERIN, 

2013:137). 

 

 

Com isso, foi possível notar que o processo de refúgio ainda é pouco claro para os 

refugiados. A Cáritas auxilia os solicitantes de refúgio de acordo com as suas necessidades, 
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embora apareça diversas lacunas que deveriam ser melhor exploradas pela entidade para 

resultar em um processo de refúgio mais transparente.  

 

“No contexto do atendimento, os solicitantes e refugiados não podem ser informados 

na Cáritas de como proceder em relação às entrevistas no CONARE. Quais são as 

perguntas e como é a entrevista são questões que não podem ser respondidas pelos 

funcionários da Cáritas. Os procedimentos do processo não são claros para os 

interlocutores. O papel da entidade no processo, no acolhimento, e no julgamento das 

solicitações também não é claro ao pesquisador” (SOUZA, 2016).  

 

 

Diante do exposto, é possível observar que ainda falta integração entre os órgãos 

analisadas. Os refugiados acabam por necessitar de informações mais transparentes e rápidas 

para conseguir o status de refugiado. Infelizmente, o processo ainda possui algumas falhas, 

como foi possível notar pelo relato dos interlocutores. Os mecanismos implementados pela lei 

precisam de um gerenciamento mais eficaz para que alcancem os objetivos propostos, 

principalmente na parte do acolhimento. A criação de políticas públicas específicas auxiliaria 

nesses problemas, principalmente no que tange os refugiados, que levantaram diversas 

problematizações a respeito do processo de refúgio. 
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CAPÍTULO 4 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Através da pesquisa realizada para esta monografia, foi possível observar diversos 

problemas relativos a execução e a efetividade das leis e programas voltados para os refugiados, 

pelos relatos coletados. Ao analisar o contexto histórico das legislações envolvendo o tema, 

nota-se que o assunto de imigração vem gradualmente ganhando espaço nas diretrizes nacionais 

de diversos países. Como foi citado, a migração faz parte da humanidade desde os seus 

primórdios sendo causada por diversos fatores, principalmente pelos econômicos ou sociais 

(guerras). Com as duas guerras mundiais, o mundo voltou-se para as primeiras migrações em 

massa, resultando no afrouxamento de barreiras alfandegárias para que os refugiados europeus 

pudessem fugir da guerra. O Brasil aderiu a diversas políticas nesse período, permitindo a 

entrada dos europeus como uma forma de “branquear” a população brasileira e ganhar mais 

mérito cultural no exterior. Isso acarretou no êxodo em massa de milhares de pessoas que, 

procurando fugir do caos instalado na Europa, viu no Brasil uma oportunidade de paz. Foi como 

consequência desses fatos que ocorreu a Convenção de 1951, focando em uma forma mais 

consciente e legalizada para se migrar. Com o fim das guerras e o início das ditaturas na 

América Latina, o assunto migração quase desapareceu das pautas, que focavam no imigrante 

como aquele que poderia trazer problemas e ideais comunistas para a sociedade brasileira da 

época. A ideia de proteger a nação definindo um estereótipo para o tipo de inimigo praticamente 

surgiu nesse período. Foi na ditadura também que se aprovou o Estatuto do Estrangeiro de 1980, 

focando-se em fatos ligados ao estrangeiro e a segurança do país. Com o fim da ditadura no 

Brasil e o início da redemocratização, o tema de migração voltou a agenda do governo, 

instaurando em 1997 o Estatuto do Refugiado – uma das legislações mais humanitárias e 

completas referente aos refugiados que se possui no mundo. Com esse estatuto, o Brasil ganhou 

grande apoio internacional do ACNUR, sendo uma referência a diversos outros países no 

assunto de refúgio.  

Não há como esquecer o fato que entre todo esse contexto, duas instituições cresceram 

e tomaram o rumo do refúgio no Brasil: a Cáritas Arquidiocesana e o CONARE. O CONARE 

foi instituído juntamente com o Estatuto do Refugiado em 1997. Sua função é julgar as 

solicitações e fiscalizar o processo de refúgio. Tendo como membros representantes de diversos 

ministérios, ele analisa e define estratégias para uma maior integração entre as políticas 
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existentes e os refugiados. Entretanto, como observado ao longo do estudo, o CONARE acaba 

por focar apenas no processo e não em políticas públicas para os refugiados. O Brasil, por mais 

que tenha uma legislação avançada na área de refúgio, acabou por priorizar a entrada das 

pessoas no país e na simplificação do processo, se esquecendo de fortalecer e criar uma política 

de acolhimento. A maioria dos refugiados que chegam no país acabam por vir sem os meios 

necessários de sobrevivência. A falta de documentos específicos, muitas vezes gera o 

indeferimento ou o atraso do processo, trazendo problemas para as instituições e os refugiados. 

Em minha pesquisa, foi-me relatado de pessoas que esperam a mais de um ano para ter seu 

pedido de refúgio aceito no Brasil.  

Já a Cáritas é uma instituição confessional ligada à igreja Católica. Com seus ideais 

humanitários, ela ganhou grande visibilidade na época da ditadura acolhendo pessoas 

perseguidas pelos regimes ditatoriais. Possuindo diversos enfoques, recentemente ela iniciou 

convênios com o Governo Federal para acolher e ajudar os refugiados. Basicamente seu 

trabalho é auxiliar na documentação, na tradução e no processo de refúgio. Além disso, através 

de doações da população, a instituição doa cestas básicas, roupas e brinquedos para os 

refugiados. O trabalho da Cáritas é de grande importância frente a outros órgãos, mas, como foi 

relatado através das entrevistas, muitas vezes esse trabalho não é necessário, gerando atrasos 

no processo. As condições do local e a dificuldade dos interlocutores enfrentadas perante a 

sobrecarga de serviços solicitados aos funcionários, foi um dos pontos principais a ser 

analisado. Um outro problema levantado pelos refugiados foi o formulário de preenchimento 

necessário para solicitar o refúgio. O mesmo pede informações intimas da pessoa, fazendo-a a 

reviver por traumas psicológicos somente para explicar o porquê está se refugiando no país – 

tudo isso em um processo de 20 páginas. Segundo os interlocutores, a insuficiência de 

treinamento dos funcionários da Polícia Federal é o que dificulta a solicitação de refúgio.  

 

“Os interlocutores compreendem a ausência de recursos do Brasil para 

programas de acolhimento que contemplem benefícios financeiros, mas 

esperavam, contudo, que as agências e instituições estivessem mais preparadas 

para o atendimento e acolhimento” (SOUZA, 2016). 

 

 

Os refugiados relatam que a Cáritas é desnecessária, como se fosse um meio termo entre 

a Polícia e o CONARE. Todavia, ela se torna fundamental pelo fato de não termos um 

departamento específico para refugiados, dificultando o serviço da Polícia Federal. Sem a 

formação exigida, a barreira linguística é um dos principais problemas da chegada dos 

refugiados. Nota-se que os refugiados ficam indo diversas vezes nas instituições, para solicitar 
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os documentos necessários, receber auxilio, e ter uma tradução correta das etapas. Entretanto, 

a insuficiência de treinamento da Polícia Federal levantada pelos interlocutores, faz com que 

eles se dirijam à Cáritas para que a mesma auxilie no preenchimento do formulário e no 

recolhimento da documentação. De lá, é necessário voltar novamente à polícia para que haja 

uma autenticação da documentação e assim iniciar o processo de refúgio junto ao CONARE.  

Mesmo com a nova lei aprovada no senado e na câmara dos deputados, sendo uma 

substituta para o antigo Estatuto do Estrangeiro implementado na ditadura, é necessário que, 

para uma efetividade plena de suas diretrizes, ocorra uma melhor integração entre os órgãos 

envolvidos em todas as etapas do processo migratório, principalmente no que cabe aos 

refugiados. No Brasil, um dos problemas crônicos de nossa operacionalização é a escassez de 

integração, o que acaba por prejudicar as políticas públicas e a sua execução. No tema de 

refúgio, isso é amplificado, já que temos como evidencia três instituições de níveis diferentes. 

De um lado temos o ACNUR, que foca a questão de uma perspectiva internacional não 

entendendo das necessidades locais. De outro, se tem o CONARE que como órgão estatal foca 

na parte jurídica da questão. E a nível local, há a Cáritas, que mesmo com ideais humanitários 

não tem poder para criar políticas públicas que são necessárias para o bom funcionamento do 

assunto.  

Diante disso, nota-se três problemas que precisam ser solucionados pelos órgãos para 

que se tenha uma melhor execução das políticas: 1) A ausência de uma política de acolhimento; 

2) A inexistência de um órgão treinado e especializado na questão e 3) A escassez de 

integralidade entre todos os órgãos e instituições envolvidas no processo de refúgio. Através 

dos relatos e dos dados coletados em campo, pude observar que estes três problemas estão em 

evidência durante o processo do refúgio. Nas entrevistas, muitos interlocutores relataram a 

pouquidade de treinamento dos funcionários responsáveis pela documentação e pelo início do 

processo. Reclamações sobre a falta de estrutura da Cáritas e o despreparo de funcionários da 

Polícia Federal foram observadas durante o trabalho de campo. Os interlocutores acreditavam 

que ao chegar no Brasil, os mecanismos burocráticos seriam mais eficientes e rápidos. Porém, 

a demora no atendimento e nas fases do processo, o despreparo dos funcionários públicos e a 

dificuldade de acessar alguns dos programas básicos fez com que muitos interlocutores 

desistissem do Brasil e o utilizassem somente como porta de entrada para outros países, como 

o Equador. Os dados coletados indicam que mesmo que se tenha uma política vanguardista e 

humanitária para o recebimento dos refugiados, é necessário se ter ainda uma política de 
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acolhimento que os insira na sociedade brasileira, de uma maneira sociocultural e laboral, 

possibilitando na inserção dessas pessoas na sociedade de uma maneira mais fluida e vital. 
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ANEXOS 1 – FOTOS DO TRABALHO DE CAMPO 

 

 

Foto: Bruno Antonio Cerchi – Entrada da Cáritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro 

 

 

Foto: Bruno Antonio Cerchi – Pátio da Cáritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro 
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Foto: Bruno Antonio Cerchi – Cáritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro 

 

 

 

Foto: Bruno Antonio Cerchi – Entrada do Departamento de Imigração da Polícia Federal de 

Angra dos Reis 

 


