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Acalmou a tormenta 

Pereceram 

Os que a estes mares ontem se arriscaram 

E vivem os que por um amor tremeram 

E dos céus os destinos esperaram 

 

Atravessamos o mar Egeu 

O barco cheio de fariseus 

Com os cubanos, sírios, ciganos 

Como romanos sem Coliseu 

 

Atravessamos pro outro lado 

No rio vermelho do mar sagrado 

Os center shoppings 

Superlotados 

De retirantes refugiados 

 

You, where are you? 

Where are you? 

Where are you? 

 

Onde está 

Meu irmão 

Sem irmã 

O meu filho sem pai 

 

Minha mãe 

Sem avó 

Dando a mão pra ninguém 

 

Sem lugar 

Pra ficar 

Os meninos sem paz 

[...] 

(Diáspora – Tribalistas) 
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RESUMO 

FRANCO, Samara Vieira. O imperialismo como “chão histórico” do refúgio – uma 

análise da política de atendimento ao refugiado na cidade do Rio de Janeiro. Rio de 

Janeiro, 2018. Dissertação de Mestrado – Programa de Pós-Graduação em Serviço 

Social e Desenvolvimento Regional – Escola de Serviço Social, Universidade 

Federal Fluminense, Rio de Janeiro, 2018. 

 

A presente dissertação de mestrado tem como objeto de estudo a análise de como 

está sendo operacionalizada a política de atendimento ao refugiado na cidade do Rio 

de Janeiro. Para se chegar a esse contexto busca-se a priori identificar o refúgio 

como um tipo de deslocamento forçado que tem seu reconhecimento na história a 

partir do século XX. Neste sentido, investiga-se o imperialismo como “chão 

histórico” do refúgio, partindo da forma pela qual se estrutura o sistema capitalista. 

Para isso buscamos compreender os estágios do capitalismo e suas características, e 

avaliando que o predomínio da violência é um fator estruturante-histórico do 

capitalismo. Essa apreensão do movimento do real ao qual esse tema está 

circunscrito permite a compreensão do intenso fluxo migratório de deslocados 

forçados por guerras no mundo contemporâneo. Destacam-se nesse contexto as 

ingerências imperialistas, que tem o papel crucial em criar e potencializar esse 

cenário hostil de violação dos Direitos Humanos. Mediante ao quadro de violência 

empreendido nos dias atuais que forjam o refúgio somado à recorrência de práticas 

restritivas e seletivas imigratórias adotadas na Europa e nos EUA, que dificultam o 

ingresso de imigrantes e refugiados – utilizando como justificativa a segurança 

nacional e a “guerra ao terrorismo” principalmente após os eventos de 2001 –, o 

Brasil aparece como uma opção de estadia, apresentando desde 2010 um aumento 

significativo do número de solicitantes de refúgio e refugiados reconhecidos no país. 

Entretanto, com a realidade brasileira de capitalismo periférico e dependente; de 

tendências neoliberais que impactam as políticas sociais; e de uma política de refúgio 

na qual o Estado transfere a sua responsabilidade frente às demandas sociais dos 

refugiados para o âmbito privado; configura-se um quadro de precariedade da 

política de atendimento ao refugiado. A natureza assistencial/emergencial das 

práticas de atenção a esse segmento social na cidade do Rio de Janeiro influi na sua 

integração a esse novo local onde o acesso à assistência social, ao mercado de 

trabalho, o direito à cidade, a moradia, a saúde e a educação, está comprometido por 

uma ordem societária que não tem o real compromisso com a classe trabalhadora. 

Portanto, refletir sobre o caso brasileiro, tendo como painel de análise o Rio de 

Janeiro é urgente, afinal o aumento das solicitações de refúgio no país evidencia um 

grande número de pessoas em busca de proteção, mas que devido as particularidades 

históricas brasileiras que expressam a dependência econômica, a exploração da força 

de trabalho, o desemprego, o pauperismo, dentre tantas outras manifestações da 

“questão social”, tem-se a reprodução de um quadro de desproteção social tanto aos 

nacionais quanto aos refugiados, fazendo cair por terra a concepção de “país 

acolhedor”. Em suma, ao considerarmos o refúgio também como uma expressão da 

ordem vigente propõe-se realizar neste trabalho um estudo de suma importância para 

a academia. 

 
Palavras-chave: Refúgio; Imperialismo; Capitalismo Dependente Brasileiro; 

Política de Atendimento ao refugiado na cidade do Rio de Janeiro. 
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RESUMEN 

FRANCO, Samara Vieira. El imperialismo como "suelo histórico" del refugio - una 

análisis de la política de atención al refugiado en la ciudad de Río de Janeiro. Río de 

Janeiro, 2018. disertación de maestría - Programa de Postgrado en Servicio Social y 

Desarrollo Regional - Escuela de Servicio Social, Universidad Federal Fluminense, 

Río de Janeiro, 2018. 

 

La presente disertación de maestría tiene como objeto de estudio el análisis de cómo 

está siendo operacionalizada la política de atención al refugiado en la ciudad de Río 

de Janeiro. Para llegar a ese contexto se busca a priori identificar el refugio como un 

tipo de desplazamiento forzado que tiene su reconocimiento en la historia a partir del 

siglo XX. En este sentido, se investiga el imperialismo como "suelo histórico" del 

refugio, partiendo de la forma en que se estructura el sistema capitalista. Para ello 

buscamos comprender las etapas del capitalismo y sus características, y evaluando 

que el predominio de la violencia es un factor estructurante-histórico del capitalismo. 

Esta aprehensión del movimiento del real al que este tema está circunscrito permite 

la comprensión del intenso flujo migratorio de desplazados forzados por guerras en 

el mundo contemporáneo. Se destacan en ese contexto las ingerencias imperialistas, 

que tienen el papel crucial en crear y potenciar ese escenario hostil de violación de 

los Derechos Humanos. Mediante el cuadro de violencia emprendido en los días 

actuales que forjan el refugio sumado a la recurrencia de prácticas restrictivas y 

selectivas inmigratoras adoptadas en Europa y Estados Unidos, que dificultan el 

ingreso de inmigrantes y refugiados - utilizando como justificación la seguridad 

nacional y la "guerra contra el terrorismo "Principalmente después de los eventos de 

2001-, Brasil aparece como una opción de estancia, presentando desde 2010 un 

aumento significativo del número de solicitantes de refugio y refugiados reconocidos 

en el país. Sin embargo, con la realidad brasileña de capitalismo periférico y 

dependiente; de tendencias neoliberales que impactan las políticas sociales; y de una 

política de refugio en la que el Estado transfiere su responsabilidad frente a las 

demandas sociales de los refugiados para el ámbito privado; se configura un cuadro 

de precariedad de la política de atención al refugiado. La naturaleza asistencial / 

emergente de las prácticas de atención a ese segmento social en la ciudad de Río de 

Janeiro influye en su integración a ese nuevo lugar donde el acceso a la asistencia 

social, al mercado de trabajo, el derecho a la ciudad, la vivienda, la salud y la 

educación, está comprometida por un orden societario que no tiene el verdadero 

compromiso con la clase trabajadora. Por lo tanto, reflexionar sobre el caso 

brasileño, teniendo como panel de análisis Río de Janeiro es urgente, al final el 

aumento de las solicitudes de refugio en el país evidencia un gran número de 

personas en busca de protección, pero que debido a las particularidades históricas 

brasileñas que expresan la " la dependencia económica, la explotación de la fuerza de 

trabajo, el desempleo, el pauperismo, entre tantas otras manifestaciones de la 

"cuestión social", se tiene la reproducción de un cuadro de desprotección social tanto 

a los nacionales como a los refugiados, haciendo caer por tierra la concepción de 

"país acogedora". En suma, al considerar el refugio también como una expresión del 

orden vigente se propone realizar en este trabajo un estudio de suma importancia 

para la academia. 

 

Palabras-clave: Refugio; Imperialismo; Capitalismo Dependiente Brasileño; 

Política de Atención al refugiado en la ciudad de Río de Janeiro. 
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INTRODUÇÃO 

 

A investigação da temática “refúgio” no âmbito do mestrado imprimi o 

interesse em aprofundar o Trabalho de Conclusão de Curso que desenvolvi para a 

obtenção do grau em Bacharel em Serviço Social na Universidade Federal do Rio de 

Janeiro defendido em março de 2015. Este trabalho foi intitulado “Refúgio e direitos: 

uma aproximação ao tema”, sob a orientação da prof. Dr.ª Cleusa Santos, e 

representou a sistematização de um conhecimento incitado pela percepção, em 2013, 

dos fluxos migratórios de refugiados no mundo e a entrada dos haitianos pela 

fronteira do Acre com o Peru, ambos os casos noticiados pelos meios de 

comunicação naquela ocasião. Desde então, iniciei no projeto de pesquisa “Desafios 

da liberdade do trabalho no século XXI e os limites da integração: um estudo das 

políticas migratórias comparadas entre Brasil e Portugal”, do Grupo de Pesquisa: 

Seguridade Social, Organismos Internacionais e Serviço Social SOISS 

(LOCUSS/ESS), coordenado pela professora supracitada, e ao qual participei como 

colaboradora de dezembro de 2013 a março de 2015. Vale destacar que o ano de 

2014 foi de suma importância na produção do conhecimento coletivo junto a esse 

grupo de pesquisa. É oportuno ressaltar que em fevereiro de 2014 participei como 

ouvinte da I Conferência Municipal de Direitos Humanos do Rio de Janeiro, 

promovida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS), por meio 

da Coordenadoria Geral de Direitos Humanos, e foi nessa ocasião, que tive a 

oportunidade de conhecer a coordenadora do Programa de Atendimento a 

Refugiados e Solicitantes de Refúgio da Cáritas RJ, Aline Thuller. Naquele 

momento, apresentei à Aline o meu interesse pelo tema do refúgio e ela convidou-me 

a fazer uma visita à instituição. A ida à Caritas, pela primeira vez, ocorreu em maio 

de 2014, onde conversei com a Assistente Social Débora Alves (atualmente 

coordenadora do programa). Essa foi uma rica experiência, onde também pude 

dialogar com refugiados da República Democrática do Congo, me aproximando da 

realidade vivenciada pelos congoleses em seu país de origem, e que os obriga a fugir 

para salvaguardar suas vidas. Ademais, essa visita à Cáritas possibilitou-me adquirir 

um vasto material para iniciar a pesquisa sobre a temática do refúgio.  

A partir desse conjunto de experiências decidi dar continuidade, no âmbito do 

mestrado, ao estudo sobre esse tema candente nos dias atuais e que prescinde da 

compreensão do movimento do real ao qual se insere o tema refúgio.  
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O choque de realidade que vem sacudindo o mundo resultante da barbárie 

capitalista contemporânea, expressa a capacidade desse sistema de promover os mais 

terríveis fatos históricos em nome da expansão capitalista. 

A compreensão do que Lenin denominou como “fase superior do capitalismo, 

o imperialismo” é imprescindível na presente pesquisa, pois esse estágio capitalista 

compreende o “chão histórico” do refúgio.  

O refúgio é um fenômeno caracterizado pela expulsão de indivíduos que estão 

sob ameaça, perseguição, guerra ou conflito, sendo assim, compelidos a cruzarem as 

fronteiras do seu país de origem para garantir à sua integridade física que está 

ameaçada, pois o próprio Estado não assegura a proteção de sua população.  

Neste sentido, a guerra também é uma das causas motivadoras do refúgio, 

contribuindo diretamente nos dados expressivos e alarmantes de deslocados forçados 

no mundo, que em 2016 alcançou o número mais alto já registrado: 65,6 milhões de 

pessoas. Esse número inclui 22,5 milhões de refugiados, segundo o relatório 

“Tendências Globais” do ano supracitado1.  

Portanto, a investigação da conjuntura geopolítica mundial marcada por 

conflitos e guerras recorrentes neste modus operandi – sistema capitalista – que tem 

gerado grandes deslocamentos forçados no mundo, incluindo o refúgio, é urgente e 

necessário. 

Dado este fato, um breve resgate histórico das Grandes Guerras Mundiais do 

século XX é apresentado ao longo do Primeiro Capítulo deste trabalho, pois foi nessa 

conjuntura que eclodiu a necessidade da criação de um instituto – o refúgio – e de 

documentos que viessem assegurar a proteção dos milhares de pessoas que foram 

obrigados a fugir por graves situações de violência, em busca de salvaguardar suas 

vidas.  

A definição sobre o refúgio foi construída gradativamente ao longo do século 

XX. Destaca-se a Convenção de Genebra de 1951, e abarcando o conceito 

empreendido nesse documento, mas, sobretudo, avançando-o no reconhecimento 

dessa condição, a Declaração de OUA e posteriormente a Declaração de Cartagena 

são instrumentos regionais que possibilitaram um salto na conceituação sobre 

refúgio, pois consideraram as especificidades do tempo histórico e da região onde 

                                                
1O Relatório “Tendências Globais”, referente ao ano de 2016, está disponível em: 

http://www.unhcr.org/globaltrends2016/#_ga=2.138706545.371722635.1516679737-

1563535710.1468608969.  
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foram elaboradas, abarcando os novos fluxos de refugiados que não são 

necessariamente motivados por perseguições, mas pela saída forçada em razão de: 

agressão perpetrada por outro estado e/ou como resultado de uma invasão que traduz 

a realidade enfrentada pelos indivíduos do continente Africano, como foi exposto na 

Declaração de OUA; ou porque a vida, segurança ou liberdade dos indivíduos 

tenham sido “ameaçadas pela violência generalizada, a agressão estrangeira, os 

conflitos internos, a violação maciça dos direitos humanos ou outras circunstâncias 

que tenham perturbado gravemente a ordem pública”, como foi defendido na 

Declaração de Cartagena.  

O capitalismo lucra com as áreas dominadas e exploradas pelas incursões 

imperialistas e com a ação da indústria bélica, mas por outro lado cria expulsões, 

dada à violência generalizada e a extrema pobreza que a guerra causa. Sendo assim, 

partimos da hipótese de que o refúgio também é uma manifestação do antagonismo 

de classes, pois há quem se beneficie com esse fluxo migratório e há quem perde 

tudo e todos os seus direitos (gravemente violados) com essa condição. 

Neste sentido, para além de uma discussão simplificada ou jornalística, a 

construção dessa pesquisa parte da premissa que o refúgio também é uma expressão 

da “questão social”2, afinal este fluxo migratório que é uma realidade histórica 

resulta da violência engendrada pelo capitalismo – assentado na contradição capital x 

trabalho –, onde os interesses particularistas burgueses se materializam nas disputas 

pela riqueza (natural ou produzida), pela dominação espacial ou pelo controle da 

força de trabalho. Tais aspectos facilitam a valorização do capital monopolista que 

transforma toda a sociedade em um grande mercado, ou seja, potencialmente 

lucrativa, mesmo que isso venha impactar a vida de inúmeras pessoas. Em uma 

                                                
2 Preliminarmente, faz-se necessário explicitar que a “questão social” corresponde ao conjunto de 

expressões da desigualdade social. Segundo José Paulo Netto (2001), a expressão “questão social” 

nomeia o fenômeno do pauperismo que se originou a partir do século XIX na Europa no estágio 

industrial-concorrencial do capitalismo, ou seja, com o advento da Revolução Industrial, que trouxe à 
baila profundas e generalizadas transformações econômicas, políticas e sociais para a classe operária. 

Desta forma, a sociedade burguesa assentada no modo de produção capitalista gera pobreza na mesma 

proporção que há abundância na produção, proporcionando mais acumulação de capital na mesma 

medida que explora a força de trabalho e complexifica as manifestações da “questão social”. Convém 

ressaltar que nas sociedades pré-capitalistas havia desigualdade, contudo, estas eram provenientes das 

privações, sendo comum a escassez devido a debilidade do desenvolvimento das forças produtivas, 

enquanto que na ordem burguesa, a contradição “produção socializada versus apropriação privada” é 

fundante da manifestação do pauperismo na ordem do capital. A propósito do uso das aspas no termo 

“questão social” pelo pensamento marxista, Netto (2001) explica, que o vocabulário é empregado 

indiscriminadamente pelo pensamento conversador, ocultando as relações de exploração na sociedade 

burguesa, neste sentido, o posicionamento crítico emprega este recurso de pontuação para diferenciar 

seu ponto de vista. 
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palavra, percebemos em nosso estudo que o refúgio provocado por guerras e 

conflitos não é uma decorrência natural, ele também é uma expressão do 

desenvolvimento da sociedade capitalista reconhecido no limiar do século XX.  

Os conflitos e as guerras que ameaçam a vida de milhares de pessoas – que 

estão no epicentro de grandes rivalidades de cariz econômico e político –, violando 

gravemente os Direitos Humanos, devem ser analisados partindo da discussão das 

disputas imperialistas, que são realidades em suspenso em pleno século XXI 

apresentando-se como pano de fundo de conflitos em andamento na atualidade, como 

no caso da Síria.   

Diante do interesse em refletir contundentemente sobre o refúgio a partir da 

realidade brasileira (periferia do capitalismo), ou seja, o processo de reconhecimento 

dos refugiados e o seus direitos no país, pecebemos que esse estudo requer uma 

problematização das características do país dependente a despeito das políticas 

sociais e da contradição do Brasil ser signatário de importantes documentos – 

Tratados e Convenções que versam e asseguram os DH embasados na doutrina 

dominante, além da criação da própria legislação 9474/97 –, mas que no tocante a 

aplicabilidade desse ordenamento jurídico e na execução das políticas públicas 

brasileiras, verifica-se obstáculos para a efetivação do atendimento e acesso dos 

refugiados aos serviços públicos existentes no país, sendo delegada à “sociedade 

civil” a garantia da assistência ao refugiado na cidade do Rio de Janeiro. Sendo 

assim, se cumpre a tarefa de analisar o Brasil que vem sendo apresentado como uma 

nova rota de “destino” dos refugiados desde 2010. Essa característica exige a 

reflexão das particularidades da formação social do país, pois o quadro de 

desemprego, fome, pobreza, precariedade da educação e da saúde públicas, 

mercantilização das políticas sociais, direcionamento das receitas do Estado (fundo 

público) para o pagamento dos juros da dívida quando deveriam financiar a 

seguridade social, e outros ultrajes aos direitos, favorece “a contínua produção de 

trabalhadores despossuídos” (FONTES, 2009, p. 238), impactando diretamente a 

vida de brasileiros e refugiados no país. 

Por isso que para empreender tal estudo é importante partirmos do 

pressuposto da formação sócio-histórica brasileira para compreender a conjuntura do 

passado e do presente desse país dependente que denota a imbricação de elementos 

“arcaicos” e “modernos”, ou seja, o convívio de características antagônicas, o que é 

típico de regiões subordinadas (FERNANDES, 1975a). 
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Como já afirmamos, o marco temporal que identificamos um fluxo 

diferenciado de refugiados no Brasil é o ano de 2010, em que há o aumento 

superlativo de pedidos de refúgio no país. É por esse motivo que a pesquisa traz 

dados do refúgio no Brasil a partir de 2010. Nessa perspectiva, na intenção de 

analisar o Rio de Janeiro – metrópole brasileira da região sudeste em que há grande 

concentração de solicitantes de refúgio, como afirmou o ex-presidente do Comitê 

Nacional para Refugiados (CONARE)3 – realizamos pesquisa bibliográfica, análises 

documentais e coleta de informações nas instituições envolvidas com o tema na 

cidade, buscando investigar acerca da atuação da política de atendimento direcionada 

para esse segmento social nesta cidade. É oportuno esclarecer que a princípio 

objetivávamos analisar também a política de atendimento ao refugiado na cidade de 

São Paulo, entretanto, considerando o rico universo de instituições envolvidas com a 

temática da migração nessa cidade e tendo em vista o curto espaço de tempo que 

teríamos para a realização desta pesquisa, optamos por analisar apenas a cidade do 

Rio de Janeiro. 

Neste trabalho aplicamos a expressão “políticas de atendimento” às frentes de 

atenção ao refugiado no Brasil, que compreende “proteção”, “assistência”, 

“integração local” e “apoio jurídico ao refugiado”. Segundo o CONARE, essas 

frentes são motivos de ações orientadas e coordenadas pelo próprio Comitê para que 

as quatro sejam eficazes no país, estando previstas no Regimento Interno Do Comitê 

Nacional para os Refugiados, como competências do órgão. 

Neste sentido, o objetivo central deste trabalho consistiu em analisar como 

está sendo operacionalizada a política de atendimento ao refugiado na cidade Rio de 

Janeiro.  

Ademais essa pesquisa teve com objetivos específicos: 

a) Apreender o intenso fluxo de refugiados no mundo a partir do século XX, 

considerando o imperialismo como “chão histórico” desse fenômeno; 

                                                
3 Para comprovação dessa afirmativa, vide depoimento do ex-Secretário Nacional de Justiça e ex-

presidente do CONARE, Beto Vasconcelos, ao justificar a criação de escritórios regionais do 

CONARE, de atendimento ao refugiado em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre: 

http://www.acnur.org/portugues/noticias/noticia/ministerio-da-justica-anuncia-fortalecimento-do-

conare-e-lanca-campanha-de-sensibilizacao/. Vale destacar, que atualmente o CONARE não tem 

apresentado dados oficiais da distribuição geográfica dos refugiados no Brasil, e no que concerne ao 

Estado do Rio de Janeiro, o órgão baseia-se em dados do Programa de Atendimento a Refugiados e 

Solicitantes de Refúgio – PARES Cáritas RJ, instituição pioneira no trato a essa questão no Estado, 

que integra o CONARE e é parceira do ACNUR no Brasil. 
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b) Examinar o aparato jurídico-legal internacional e brasileiro acerca dos direitos 

dos refugiados; 

c) Analisar a entrada de refugiados no Brasil a partir de 2010; 

d) Mapear e analisar as ações da política de atendimento ao refugiado na cidade 

do Rio de Janeiro, destacando e avaliando criticamente como são viabilizados os 

direitos sociais a esse grupo. 

Para empreender essa análise, nos fundamentamos teórica e 

metodologicamente na razão dialética da teoria social crítica e estruturamos o 

processo de pesquisa em revisão de bibliografia histórica, documental e legislativa, 

além de informações coletados tanto em encontros com profissionais que lidam 

diretamente com a temática do refúgio, quanto nas instituições que trabalham com a 

população em situação de refúgio no Rio de Janeiro. Também buscamos informações 

em fontes secundárias como reportagens, documentos digitais e participação em 

diversos eventos e discussões sobre o tema. 

A apresentação do conjunto de nossa análise está estruturada em três 

capítulos e considerações finais que constitui o último momento de síntese deste 

trabalho. 

No Capítulo I deste trabalho partimos da discussão de como se constitui o 

sistema capitalista, lembrando que a violência, a expropriação e a migração são 

características que atravessam os estágios do capitalismo. Com isso chegamos a 

estágio imperialista desse modo de produção buscando trazer como foi no processo 

de expansão dessa ordem capitalista empreendida em finais do século XIX que se 

constitui o “chão histórico” do refúgio. Neste sentido apresentamos as Grandes 

Guerras Mundiais e como a comunidade internacional volta-se para criar um aparato 

normativo-jurídico que viesse a definir quem é um refugiado e a proteção dispensada 

a ele. Percorremos os principais documentos que tratam dessa questão, logo, também 

buscamos aquele que ao longo do tempo contribuem na ampliação do conceito de 

refugiado considerando as particularidades dos momentos e espaços que essa saída 

forçada é constatada. Após esse resgate histórico empreendido nas primeiras páginas 

do trabalho, tratamos especificamente de analisar a conjuntura atual dos fluxos 

migratórios, considerando que o refúgio sofre influências dessa fase de expansão do 

capitalismo – o imperialismo. Com isso prosseguimos analisando como a violência é 

constitutiva desse sistema perverso que em prol da acumulação capitalista contribui 

no aumento massivo dos deslocamentos forçados no mundo, afinal com os conflitos 
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em andamento a máquina capitalista lucra demasiadamente com o forte militarismo 

que expulsa populações de seus territórios. Neste sentido buscamos desvelar os reais 

interesses que envolvem a guerra na Síria que já dura mais de seis anos e iniciou no 

contexto da Primavera Árabe. Aduzimos que as ingerências imperialistas têm 

agudizado e prolongado essa guerra. Frente ao aumento do número de refugiados no 

mundo, destacamos a xenofobia e o racismo como questões latentes neste contexto. 

Por fim destacamos que esse painel de violação de Direitos Humanos coloca em 

pauta a necessidade de se reafirmar esses direitos, mesmo que eles sejam limitados 

no âmbito da ordem burguesa.   

No Capítulo II buscamos analisar o caso brasileiro frente ao aumento 

exponencial das solicitações de refúgio. Para isso buscamos resgatar a discussão 

sobre a formação social brasileira, o papel dos imigrantes na construção de direitos 

junto à classe trabalhadora local e a entrada de refugiados no país no contexto das 

ditaduras-civil militares que assolaram a América Latina nas últimas décadas do 

século XX. Para o desenvolvimento dessa discussão partimos de uma análise 

marxista sobre o papel do Estado na ordem capitalista na garantia dos interesses 

burgueses. Destarte, a discussão sobre Estado perpassa todo esse capítulo que traz 

uma análise das particularidades brasileiras no desenvolvimento do capitalismo 

dependente que confluem na formação de um traço colonial permanente; da Lei 

9474/97 e a ilusão jurídica; do impacto da entrada e consolidação do neoliberalismo 

no Brasil a partir dos anos 1990.  

No Capítulo III partimos do último aspecto elencado anteriormente, que faz 

parte do Capítulo II. Assim, nessa mesma perspectiva de análise, investigamos como 

está sendo operacionalizada a política de atendimento ao refugiado na cidade do Rio 

de Janeiro nos marcos da Era neoliberal – fase na qual o Estado é reestruturado e as 

políticas sociais sofrem severos impactos. Com isso, ressaltamos como se apresenta a 

transferência de responsabilidades do Estado para a “sociedade civil” no trato das 

expressões da “questão social” da população em situação de refúgio nesta cidade. 

Destacamos as principais organizações da sociedade civil que são envolvidas com a 

temática do refúgio na cidade do Rio de Janeiro, bem como suas ações frente às 

demandas desse grupo. Neste capítulo também se apresenta considerações sobre as 

relações entre o refugiado e o mercado de trabalho. Ademais, busca-se caracterizar 

essa cidade, marcada por um alto índice de violência e desigualdade, que se 

inscrevem num contexto de um país dependente onde essas questões são comuns a 
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todo o território brasileiro. Por fim, o capítulo encerra-se com uma reflexão da 

necessidade da construção de uma contra-hegemonia, de uma “revolução contra a 

ordem” nas palavras de Florestan Fernandes, afinal, os tempos atuais da ordem 

societária burguesa apontam para uma barabarização total da vida humana, fazendo-

se necessário um estágio livre da opressão, da violência, da arbitrariedade e do poder 

da ideologia dominante, ou seja, uma sociedade emancipada humanamente.    

É importante destacarmos que na pesquisa de campo encontramos obstáculos 

no acesso de informações importantes para a construção do presente trabalho. Sobre 

isso, destacamos a real concentração e centralização de dados e informações no 

Programa de Atendimento aos Refugiados e Solicitantes de Refúgio da Cáritas RJ. 

Ademais, a Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH) 

não autorizou a minha participação enquanto estudante de pós-graduação nas 

reuniões do Comitê Estadual Intersetorial de Atenção a Refugiados e Migrantes 

(CEIPARM/RJ), o que impossibilitou a obtenção de dados para compor esse 

material.  

Apesar de tais barreiras encontradas, buscamos construir um trabalho que 

possa contribuir nas reflexões acerca da conjuntura enfrentada pelo refugiado na 

cidade do Rio de Janeiro.  

Ademais, consideramos que o tema remonta para o Serviço Social e para toda 

a academia um debate urgente e necessário para a sistematização do conhecimento, 

pois a dimensão geopolítica mundial; o crescente número de solicitantes de refúgio 

no Brasil; as demandas apresentadas por este grupo na cidade do Rio de Janeiro; e o 

que é encontrado enquanto política de atendimento aos refugiados nesta cidade; são 

assuntos imprescindíveis para uma investigação que se compromete com a apreensão 

do movimento do real ao qual o objeto se insere. 

 Em suma, identificamos a política de atendimento ao refugiado como um 

campo de direitos a serviços socioassistenciais que prescinde esforços teóricos e 

práticos da categoria de Assistentes Sociais a questão relativa ao refúgio, um tema 

candente nos dias atuais. Por esse motivo, o refúgio e a realidade brasileira frente às 

manifestações da “questão social” que escamoteiam a vida desse grupo que chega ao 

país, bem como as garantias sociais a esse segmento social, devem ser objetos de 

estudos desses profissionais na busca de estratégias que caminhem para a luta da real 

garantia de direitos aos refugiados nesse país. 
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CAPÍTULO I – IMPERIALISMO: O “CHÃO HISTÓRICO” DO REFÚGIO 

 

Portanto, violência, guerra, revolução, catástrofe são, em suma, o elemento vital do capitalismo do 

princípio ao fim. (LUXEMBURGO, 1970) 

 

O objetivo central deste capítulo é analisar como o “refúgio” é capitaneado – 

desde seu reconhecimento no século XX –, pela disputa imperialista de países 

centrais. A partir do pressuposto de que as expropriações acompanham todas as fases 

da Era capitalista, e, portanto desde a “gênese” do sistema capitalista até a 

contemporaneidade, esse capítulo dedica-se a compreender como o capitalismo 

provoca violentas expulsões tendo como consequências mais objetivas a migração e, 

sobretudo, o refúgio – tema central deste trabalho. Neste sentido, a violência 

apresenta-se como um eixo estruturante-histórico do capitalismo. 

Com a ascensão da dominação imperialista dos Estados Unidos no século XX 

e a perpetuação dessa condição na época atual, esse país através do poder militar e do 

poder econômico condena milhares de pessoas à barbárie e a diferentes violações dos 

Direitos Humanos, tendo forte influência no deslocamento forçado de pessoas 

ocasionado por guerras e conflitos em diversas regiões. Diante dessas considerações, 

é notório reconhecer a guerra como um dos recursos que o capitalismo utiliza tanto 

para a superação das crises, quanto em sua fase imperialista, para se chegar ao 

domínio de determinados territórios e suas riquezas, e auferir enormes lucros para o 

capital. Ademais, a guerra potencializa os fluxos migratórios de refugiados. Essas 

pessoas – ameaçadas, perseguidas ou vítimas de graves e generalizadas violações de 

Direitos Humanos e que deste modo são compelidas a saírem de seus países de 

origem para salvaguardar suas vidas que estão em risco – são sacrificadas por um 

sistema fundado em interesses plurais.  Sendo assim, este primeiro momento do 

trabalho empenha-se para desvelar algumas estratégias do sistema burguês desde sua 

origem até a fase monopólica de expansão provocando o deslocamento forçado.  

No mais, convém salientar que as preciosas contribuições analíticas de Lenin 

sobre a teoria do imperialismo, que ele analisa no início do século XX frente ao alto 

grau de desenvolvimento do sistema capitalista, orientarão este capítulo que se 

dedica a apresentar a temática do imperialismo como pano de fundo do refúgio tanto 

no passado recente, no qual as duas Guerras Mundiais resultaram em um elevado 

processo migratório de refugiados, quanto no presente, no qual o refúgio de milhares 

de pessoas devido aos conflitos é recorrente. 
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1.1 Violência, expropriação e migração: da Acumulação Primitiva ao 

Imperialismo 

 
 

A violência é a parteira de toda velha sociedade que está prenhe de uma nova. 

 Ela mesma é uma potência econômica.  

Karl Marx 

 

O capitalismo desde a sua gênese histórica, passando pelo advento industrial, 

até chegar ao estágio imperialista, dispõe da violência, das expropriações (da terra e 

dos direitos do trabalhador) e da migração da força de trabalho para alcançar o seu 

objetivo basilar, o lucro.  

É oportuno observar que sendo a violência intrínseca ao sistema vigente e tal 

qual analisou Marx, ela própria é uma “potência econômica”, sua existência vem 

aprimorando e legitimando formas de expropriação, o movimento de massas de 

trabalhadores, a formação de um grande exército industrial de reserva, a dominação 

de territórios e a exploração das riquezas naturais dos países periféricos. O impulso 

incansável desse sistema para sua auto-expansão tece um tipo de movimento 

migratório, o refúgio, reconhecido na política internacional a partir das Grandes 

Guerras Mundiais. Entretanto, objetivando desnudar os processos migratórios no 

capitalismo, partimos da afirmação de Robert Kurz (2005) que revela: 

 
A migração mundial não é um processo possível de ser explicado a partir de si 

mesmo. Não é um fenômeno de uma mudança meramente cultural, na qual se 

demonstra um novo caráter nômade ou até a "essência humana" "propriamente" 

nômade, como alguns filósofos pós-modernos afirmam. A migração, como a 

guerra, apenas pode ser explicada como fenômeno de um desenvolvimento social 

concreto. 

 
 

Diante disso, uma breve compreensão da dinâmica do desenvolvimento 

capitalista é fundamental para compreendermos os determinantes da mobilidade 

humana, assinalando-se o refúgio no século XX que tem na guerra o seu principal 

motivo prático (JUBILUT, 2007). Em resumo, já podemos adiantar que é a 

desumanidade forjada pela estrutura do capitalismo que repele populações dos 

territórios. Sendo assim, a peculiaridade do capitalismo em expulsar pessoas para 

outras regiões está gravada na história desse modo de produção e para Kurz: 

 

Desde o início da história da modernização, a migração desempenha um papel 

como uma breve retrospectiva histórica o demonstra. Do século XVI até o século 

XIX, a formação do capitalismo na Europa sempre foi acompanhada por uma forte 

migração interna nos diversos países. No século XVIII, a "vagabundagem" era um 

fenômeno em massa; [...] Com o começo da industrialização, inicia-se o chamado 
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êxodo rural; as pessoas migraram das regiões agrárias para os centros industriais, e 

as grandes cidades modernas surgiram. (idem, ibidem) 

 

 

Portanto, no período inicial do sistema burguês na Europa, a alavanca do 

desenvolvimento capitalista foi alicerçada por um processo de dominação que sob 

uso da força associado a um discurso de “liberdade” expropriou de forma súbita e 

violenta, grandes massas de camponeses de seus territórios, obrigando-os a migrar 

para servirem como força de trabalho nos centros urbanos. Essa expropriação 

acompanhada pelo movimento de migração campo-cidade, analisado por Marx no 

capítulo XXIV d’O capital, – intitulado “A assim chamada acumulação primitiva” –, 

evidencia que “a expropriação está inscrita nos anais da humanidade com traços de 

sangue e fogo” (MARX, 1996, p. 341) e: 

 

O ponto de partida do desenvolvimento que produziu tanto o trabalhador 

assalariado quanto o capitalista foi a servidão do trabalhador. A continuação 
consistiu numa mudança de forma dessa sujeição, na transformação da exploração 

feudal em capitalista. (IDEM, p. 341) 

 

 

 Em vista disso, o desenvolvimento desse sistema pressupôs – e ainda 

pressupõe – ações bárbaras, a coação à migração com grandes deslocamentos 

populacionais e a exploração do homem pelo homem para obter o lucro. O estágio 

que Marx denominou de “pré-história do capital e do modo de produção que lhe é 

próprio” (IDEM, p. 340), intercorreu-se no interior do regime feudal na Europa, 

onde a Inglaterra foi pioneira neste processo histórico e, portanto, clássica. E foi da 

decomposição da estrutura econômica da sociedade feudal que nasceu a estrutura 

econômica da sociedade capitalista4.  

Segundo Marx, a acumulação primitiva5 data de finais do século XV até 

meados do século XVIII na Europa Ocidental e provocou transformações 

                                                
4 Convém ressaltar que Netto e Braz (2011) consideram que este período no qual prevalecia a 
circulação e o controle de mercadorias pelos comerciantes compreende a primeira fase do capitalismo: 

o comercial (ou mercantil), sendo uma etapa na qual o capitalismo ainda não estava plenamente 

desenvolvido. 

5 Marx denominou de “acumulação primitiva” ou originária o que precede a acumulação própria do 

capitalismo. Assim ele adverte que essa “não é resultado do modo de produção capitalista, mas sim 

seu ponto de partida” (Marx, 1996, p. 338). Portanto, esse período “de pré-história” (gênese) do 

capitalismo é um momento de transição do regime feudal para o sistema burguês, no qual se 

apresentam transformações que cunharam a acumulação capitalista. É importante destacarmos que 

entre autores marxistas existe a discussão de que o processo de expropriação, que tem na violência sua 

mola propulsora, é contínuo e não está restrito à transição do feudalismo para o capitalismo. Sendo 

assim, Harvey é um desses leitores argutos de Marx e que comungam com a ideia de que o processo 

de expropriação persiste na fase do imperialismo, com uma atuação incisiva do Estado burguês na 
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econômicas, políticas e sociais, que a partir da instituição da propriedade privada das 

terras comunais6 – movimento que ficou conhecido como cercamentos – originou-se 

com esse processo a dissociação do campesinato de sua base fundiária. Em outras 

palavras, a emergência do capitalismo – e que aqui cabe afirmar de forma premente – 

não foi um processo histórico sereno ou idílico. Pelo contrário, é marcado pela 

colonização, por saques, roubos, assassinatos e pela truculência que arrancou o 

trabalhador rural da terra e expropriou a propriedade coletiva dos meios de produção, 

para fim de acumulação privada. Nas palavras de Marx: 

 

Portanto, o processo que cria a relação-capital não pode ser outra coisa que o 

processo de separação de trabalhador da propriedade das condições de seu 

trabalho, um processo que transforma, por um lado, os meios sociais de 

subsistência e de produção em capital, por outro, os produtores diretos em 

trabalhadores assalariados. A assim chamada acumulação primitiva é, portanto, 

nada mais que o processo histórico de separação entre produtor e meio de 

produção. (MARX, 1996, p. 340) 

 
 

Também não é possível estabelecer uma relação linear ou natural desta 

relação social que é o capital – desde seus primórdios –, pois há dinamismo e 

contradição no fenômeno da desapropriação dos servos da terra e dos instrumentos 

de produção, bem como da expansão marítimo-comercial e da colonização do 

continente americano. Como bem demonstrou Virgínia Fontes (2005), o movimento 

de expropriação, bem como a concentração de riqueza nas mãos da burguesia, não 

ocorreu de forma pré-determinada, nem foi uma lógica suave ou doce, vide “a 

violência da expropriação camponesa nos países europeus ou a escravização 

africana” que foram algumas formas desse movimento. Entretanto, compreende-se 

que foi um processo histórico que empreendeu uma truculência e que contou com a 

“experiência de múltiplos dilemas e conflitos até no interior dos grupos dominantes” 

(FONTES, 2005, p.65).  

                                                                                                                                     
reatualização dos métodos utilizados na fase da “acumulação primitiva”, como as práticas de fraude, 
roubo e pilhagem de novos territórios. O autor também acredita que foi mantida a expropriação do 

trabalhador do campo, porém agora o foco volta-se para a espoliação de bens e direitos da área urbana 

e plenamente capitalista. Neste sentido, Harvey cunhou a expressão “acumulação por espoliação” que 

para ele se contrapõe a acumulação por reprodução expandida. Segundo o autor “a implicação disso é 

que a acumulação primitiva que abre caminho à reprodução expandida é bem diferente da acumulação 

por espoliação, que faz ruir e destrói um caminho já aberto” (IDEM, p. 135). Na interpretação do 

autor, frente a isso o capitalismo normalizado seria a forma de minimizar as características 

especulativas e fraudulentas dos momentos “primitivos” (IDEM, p. 123). Sobre essa ideia de 

normatização do capitalismo é que Fontes (2010) não concorda com Harvey, apesar de comungar com 

a ideia do mesmo de que as expropriações dos trabalhadores são mantidas tendo como pano de fundo 

a violência, não se restringindo à fase da “acumulação primitiva”. 

6 As terras comunais eram terras coletivas de livre uso da comunidade. 
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Diante desse quadro, a Era capitalista inaugurada no século XVI em algumas 

cidades mediterrâneas (MARX, 1996, p. 341) criou subsídios para uma sociedade 

aburguesada, no qual a embrionária e poderosa burguesia, composta por uma 

pequena franja rica da sociedade (comerciantes, mercadores, banqueiros e outros 

mais afortunados), tratou de cercar as terras (enclosures), garantindo a plena 

propriedade privada.  

Ademais, como fonte de maximização e otimização da acumulação privada 

das riquezas, essa Era de produção dirigiu o seguinte espectro: 1) os mercados da 

Índia e da China foram violentamente usurpados; 2) a descoberta do ouro e da prata 

na América gerou grandes incursões coloniais para a exploração de tais bens 

naturais, associado ao massacre, a escravidão e a submissão de trabalhadores nas 

minas; 3) a retirada à força da população negra da África para ser comercializada 

(IDEM, p. 370)7. Esses novos campos de atuação da burguesia tiveram o apoio da 

nobreza (gentry) e do Estado (Absolutista) que dispunha de poder militar, jurídico e 

político. Sendo assim, a resistência da população frente a esse cenário devastador do 

sistema colonial foi abafada e tomada sob o emprego da brutalidade apoiada pela 

coerção militar, não impedindo a concentração de capital.  

Essa sociedade transformou uma parcela da população em trabalhadores8 

“livres como pássaros”9 subsumidos formalmente ao capital10 através da 

manufatura11. Contudo, essa realidade que viabilizou a prosperidade do comércio 

                                                
7 É importante não dispensar as céleres palavras de Marx: “A descoberta das terras do ouro e da prata, 

na América, o extermínio, a escravização e o enfurnamento da população nativa nas minas, o começo 

da conquista e pilhagem das Índias Orientais, a transformação da África em um cercado para a caça 

comercial às peles negras marcam a aurora da era de produção capitalista.” (MARX, 1996, 370). 

8 “A classe dos trabalhadores assalariados, que surgiu na última metade do século XIV, constituía 

então e no século seguinte apenas uma parte mínima da população, que em sua posição estava 

fortemente protegida pela economia camponesa autônoma no campo e pela organização corporativa 

da cidade. No campo e na cidade, mestres e trabalhadores estavam socialmente próximos. A 

subordinação do trabalho ao capital era apenas formal, isto é, o próprio modo de produção não possuía 

ainda caráter especificamente capitalista.” (MARX, 1996, p. 369) 

9Na referência à expressão “trabalhador livre”, Marx possui uma importante reflexão sobre termo 

“livre”: “trabalhadores livres no duplo sentido, porque não pertencem diretamente aos meios de 

produção, como os escravos, os servos etc., nem os meios de produção lhes pertencem, como, por 

exemplo, o camponês economicamente autônomo etc., estando, pelo contrário, livres, soltos e 

desprovidos deles” (MARX, 1996, p. 340). 

10 A subsunção formal do trabalho ao capital compunha um contrato individual do trabalhador ao 

capitalista, selando o domínio de um sobre o outro. (MARX, 1996, p. 359). É importante destacar que 

essa subsunção formal do trabalho ao capital torna-se uma subsunção real à medida que se avança no 

controle dos processos de trabalho.    

11 A manufatura foi um estágio intermediário entre o artesanato e a indústria prevalecendo na Europa 

Ocidental entre os séculos XVI e XVIII, baseado num processo de trabalho (nas oficinas) em que cada 
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(em expansão) na Europa, ofereceu capilaridade ao que Leo Huberman (1976) 

nomeia de Idade dos Mendigos, na qual a riqueza de um pequeno grupo se converteu 

em miséria generalizada à grande parte restante da população expropriada que 

sobreviveu ao extermínio da guerra pela dominação dos campos12 e não foi 

absorvido pelo mercado. Esses foram categorizados como mendigos, vagabundos e 

subordinados às leis do Estado Absolutista que penalizava essa classe social 

expropriada13. 

E os homens livres que resistiam às práticas predatórias e fraudulentas da 

origem do capitalismo converteram-se em “vendedores de si mesmos depois de lhes 

terem sido roubados todos os seus meios de produção, assim como todas as garantias 

de sua existência que as velhas instituições feudais lhes ofereciam” (MARX, 1996, p. 

341). A partir de então, os ex-camponeses passaram a ser proprietários apenas da sua 

força de trabalho – agora mercadoria –, vendendo-a por um valor (salário) estipulado 

pelo capitalista, sendo a condição unívoca para a garantia de sua sobrevivência14.  

É claro que a transição do feudalismo para o capitalismo na Europa foi lenta e 

gradual, e resultou no modelo mercantil simples designado a ceder lugar à produção 

mercantil capitalista (capitalismo concorrencial ou industrial)15. A partir do exposto, 

pode-se afirmar que foi decisivo na decomposição do regime feudal, o rompimento 

com a relação de servidão da gleba no campo e a implementação da relação 

                                                                                                                                     
trabalhador possuía uma tarefa diferente (divisão social do trabalho), mas que essas – tarefas – eram 

complementares e, portanto, essenciais para a produção de mercadorias. 

12 O historiador Huberman (1964), constatou que “a Idade dos Fuggers foi também a Idade dos 

mendigos”, pois a riqueza acumulada pela dinastia fugger entre os séculos XV e XVI gestou um 

quadro de profunda miséria da população europeia – e sobre os quais o Estado. A análise do autor é 

imprescindível: “Os dados sobre o número de mendigos nos séculos XVI e XVII são surpreendentes. 

Um quarto da população de Paris na década de 1630 era constituído de mendigos, e nos distritos rurais 

seu número era igualmente grande. Na Inglaterra, as condições não eram melhores. A Holanda estava 

cheia deles e, na Suíça, no século XVI, quando não havia outra forma de se livrar dos mendigos que 

sitiavam suas casas ou vagavam em bando pelas estradas e florestas, os homens de bens organizavam 

expedições contra esses desgraçados heimatlosen (desabrigados)” (HUBERMAN, 1976, p. 107; em 

itálico corresponde a um trecho de dois outros autores que Huberman cita).  

13 A Poorlaws ou Lei dos Pobres do século XVII na vigência do reinado de Elizabeth buscava punir o 

contingente de destituídos. Percebe-se, portanto, que o Estado intervia com leis duras que buscavam 

controlar os trabalhadores livres que estavam em situação de mendicância, legitimando a própria 

violência.  

14 Numa palavra: obrigados a sair de sua terra e não sendo mais donos de suas ferramentas (artesãos), 

essa massa de destituídos passa a vender a sua força de trabalho, pois foi a única coisa que os restou. 

(HUBERMAN, 1976, p. 174) 

15 Porém, “isso não significa, em absoluto, o desaparecimento da produção mercantil simples – ao 

longo do desenvolvimento da sociedade burguesa, ela se conservou (como ainda hoje pode constatar) 

e não há indicações de sua inteira supressão. Desde o século XVIII, porém, ela não dispõe de 

gravitação dinâmica econômica do capitalismo” (NETTO, 2011, p. 93).  
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capital/trabalho assalariado com a expulsão em massa dos camponeses e dos 

pequenos arrendatários, transformando maciçamente em capital meio de produção e 

força de trabalho (LUXEMBURGO, 1970, p. 319). Portanto, o complexo processo 

de alienação do campo, a expansão do comércio, a exploração, a “disciplinarização” 

dos trabalhadores e o progresso técnico de fabricação engendraram em finais do 

século XVIII profundas e radicais transformações na sociedade inglesa, culminando 

em duas classes sociais antagônicas: burguesia industrial e proletariado moderno16. 

O advento da grande indústria é marcado pela maquinaria movida a vapor 

que possibilitou a produção em larga escala e a ampliação dos lucros (MARX, 1996, 

p.36). Diferentemente da manufatura, na qual a produção dependia essencialmente da 

habilidade dos trabalhadores e estes podiam comandar a velocidade da produção e a 

intensidade de trabalho (TEIXEIRA, 2002, p.17), a Revolução Industrial17 

subordinava os trabalhadores ao ritmo da máquina, desta forma, o capitalista possuía 

um maior controle sobre o operário.  

Marx (IDEM, p. 99) identifica que a máquina barateou as mercadorias e 

reduziu o tempo socialmente necessário para o trabalhador reproduzir a si mesmo, 

por outro lado avolumou o tempo de trabalho excedente apropriado pelo capitalista. 

A exploração da força de trabalho é indubitavelmente imprescindível para a 

acumulação capitalista. Porém,  

 
 

[...] À medida que se acumula capital, a situação do trabalhador, qualquer que seja 

o seu pagamento, alto ou baixo, tem de piorar, [...] ela ocasiona uma acumulação 

de miséria correspondente à acumulação de capital. A acumulação da riqueza num 

pólo é, portanto, ao mesmo tempo, a acumulação de miséria, tormento de trabalho, 

escravidão, ignorância, brutalização e degradação moral no pólo oposto, isto é, do 

lado da classe que produz seu próprio produto como capital. (MARX, 1996, p. 

275) 
 
 

Tal contradição imanente ao MPC revela em quais condições a classe 

dominante conquista mais poder e mais riqueza, pois houve a elevação da 

                                                
16 É oportuno um esclarecimento: segundo Netto e Braz (2011, p. 95), “a sociedade burguesa, porém, 

nas suas configurações concretas, jamais é uma sociedade formada por duas classes – existe entre o 

proletariado e a burguesia uma série de camadas sociais intermediárias, remanescentes de modos de 

produção pré-capitalistas (produtores mercantis simples) ou resultantes do próprio desenvolvimento 

capitalista (funcionários públicos, militares, empregados de escritórios etc.)”. 

17 A Revolução Industrial iniciou-se na segunda metade do século XVIII na Inglaterra, expandindo-se 

para os demais países, posteriormente, no século seguinte.  Ela implicou profundas mudanças no 

espaço geográfico e na lógica da produção. 
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produtividade18, o barateamento da força de trabalho, a valorização do capital, além 

da ampliação das jornadas de trabalho que chegavam até 16 horas diárias executadas 

pelos operários.   

Acrescenta-se nesta discussão acerca da “lei geral da acumulação capitalista”, 

que da mesma forma que a consolidação da indústria moderna cria um contingente 

de trabalhadores abarcados no processo produtivo, ela repele uma parte da população 

ao desvalorizar o trabalho agora substituído em grande parte pelas novas tecnologias. 

A máquina transfigura-se em concorrente do próprio trabalhador (MARX, 1996, 62), 

desempregando massas de operários. Assim, o sistema forja estrategicamente uma 

superpopulação relativa que “ultrapassa as necessidades médias da expansão do 

capital” (IDEM, p. 268), todavia, o sistema tem nessa população excedentária um 

exército industrial de reserva disponível – que rebaixa os salários devido ao 

crescimento da sua oferta de força de trabalho – para as necessidades do capital, e ela 

se torna a “alavanca da acumulação capitalista, e, mesmo condição de existência do 

modo de produção capitalista” (IDEM, p. 271).  

Convém fazer dois apontamentos acerca dessa teia hedionda que é o 

capitalismo em sua Era Industrial: a exploração de mulheres e crianças foi 

incorporada a essa nova forma de produção, ou seja, essa força de trabalho foi 

inserida a esse processo de forma mais barata e em substituição aos homens, 

servindo para a ampliação do capital19; e sob a lógica de combater a 

                                                
18 O crescimento da produtividade social ocorre à medida que há o aumento da massa dos meios de 

produção que o trabalhador transforma em produto. Como analisou Marx: “com a divisão 

manufatureira do trabalho e a utilização da maquinaria no mesmo espaço de tempo mais matéria-

prima é processada, portanto uma massa maior de matéria-prima e de materiais auxiliares entra no 

processo de trabalho. Essa é a consequência da crescente produtividade do trabalho. Por outro lado, a 

massa da maquinaria utilizada, dos animais de trabalho, dos adubos minerais, das tubulações de 

drenagem etc., é condição da crescente produtividade do trabalho. Assim também a massa dos meios 

de produção concentrados em prédios, altos-fornos, dos meios de transporte etc. Mas, condição ou 
consequência, o volume crescente dos meios de produção em comparação com a força de trabalho 

neles incorporada expressa a crescente produtividade do trabalho” (MARX, 1996, p. 254).  

19Uma observação é importante acerca da incorporação desses segmentos sociais no processo 

produtivo: o trabalho de mulheres e crianças também era comum nas sociedades comunais, mas a 

diferença é que nessas sociedades, a família era a unidade econômica, produzindo bens para a sua 

subsistência, enquanto que na sociedade plenamente capitalista, a produção desses componentes 

familiares – que passam a contribuir no complemento da renda familiar – é apropriada pelo capitalista 

que sob o uso da exploração dessa força de trabalho extrai o mais valor.  Braverman (1987, p. 232) no 

livro “Capital e trabalho monopolista” afirma que no estágio mais primitivo do capitalismo industrial 

toda a família executava atividades domésticas que compreendiam desde a produção e cultivo de 

cereais, passando pela criação de gados até a produção de roupas. Toda a produção era voltada para o 

consumo diário da família e envolvia todos os membros. 
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“vagabundagem”, as workhouses20 eram instituições públicas que mantinham presa e 

em situação de trabalho forçado até a morte a camada mais empobrecida da 

sociedade (que foi expulsa de sua terra) capaz para o trabalho (e os incapazes 

também como os doentes, inválidos e idosos) oferecendo em troca comida, vestuário 

e moradia.  

Engels (2008) em A Situação da Classe trabalhadora na Inglaterra analisa 

com maestria essas e outras condições de vida e trabalho às quais os operários 

encontravam-se nos centros urbanos no período de implantação da Revolução 

Industrial. O desenvolvimento das atividades industriais e o inchaço da classe 

operária determinaram o rápido crescimento dos centros urbanos que sem 

planejamento e infraestrutura adequada abrigavam de forma precária essa população, 

configurando uma pauperização crescente21, lançando-os a uma sorte de horrores.  

Nas condições degradantes que o trabalhador estava inserido destaca-se o 

assassinato pela fome, sede, doenças, exaustão, mutilações por acidentes de trabalho 

e moradias sub-humanas. Além disso, havia muita violência por parte dos patrões 

que tinham respaldo legal para cometer atrocidades contra os operários para 

“discipliná-los”. Acerca dessa última afirmação, Marx é categórico:  

 

Assim, a população rural, expropriada e expulsa de suas terras, compelida à 

vagabundagem, foi enquadrada na disciplina exigida pelo sistema de trabalho 

assalariado, por meio de um grotesco terrorismo legalizado que empregava o 

açoite, o ferro em brasa e a tortura (MARX, 1996, p. 358) 

 

 

De acordo com Engels (2008) é nessa nova forma de sociabilidade 

hegemonizada pela industrialização, que o proletariado inglês emana enquanto classe 

social intrínseca a essa conjuntura produtiva-social. Tal sujeito político e social 

explorado, oprimido e talhado à miséria, à indigência e à delinquência22, é 

                                                
20 Engels (2008. p. 318) analisando o caso da Inglaterra destaca que a nova lei dos pobres de 1834 
limitava a assistência a essas workhouses (casas de trabalho) que se expandiram rapidamente. Elas 

eram consideradas pelos operários a “lei sobre os pobres” e constituíam-se em espaços hostis a vida 

humana que condenava à escravidão aqueles que não dispunham de condições de sobrevivência fora 

delas. As famílias eram separadas, pois abominavam a reprodução desses “supérfluos” e ao estarem 

presos nessas bastilhas, havia total controle da comunicação dos internados com o exterior. 

21É precisamente a partir da base urbano-industrial que a pobreza apresentada nesta fase se difere da 

penúria relacionada à escassez das sociedades pré-capitalistas. Para José Paulo Netto (2001, p.157) “a 

análise marxiana fundada no caráter explorador do regime do capital permite, muito especificamente, 

situar com radicalidade histórica a “questão social”, isto é, distingui-la das expressões sociais 

derivadas da escassez nas sociedades que precederam a ordem burguesa”.  

22 Engels (2008, p. 248) destaca: “A revolta dos operários contra a burguesia seguiu de perto o 

desenvolvimento da indústria e atravessou diversas fases. [...] A primeira forma, a mais brutal e 



32 

 

impulsionado mediante a essa desigualdade social axiomática a revoltar-se contra a 

classe dirigente e lutar pela sua emancipação política.  Nas palavras de Engels, “[...] 

o operário compreende, a cada instante, que o burguês o trata como uma coisa, como 

propriedade sua, e já essa razão basta para que ele assuma uma posição hostil à 

burguesia” (IDEM, p. 247). Portanto, é a partir do reconhecimento do antagonismo 

de classes e da sua condição de explorado, que esse trabalhador se converte de classe 

em si para classe para si, pois ciente das amarras que o dominador o submete e como 

seu sobretrabalho é funcional à acumulação do capital, trava levantes revolucionários 

a favor de uma alternativa diante do capitalismo23. É sob o prisma político de luta e 

reivindicação do proletariado (sujeito revolucionário), que a “questão social” 24 – 

conjunto de expressões da desigualdade decorrentes da reprodução ampliada do 

MPC – é reconhecida pelo Estado, provocando uma mudança de paradigma frente às 

manifestações de pauperismo25. 

 

 

É fato reconhecido que historicamente a questão social tem a ver com a 

emergência da classe operária e seu ingresso no cenário político, por meio das lutas 

desencadeadas em prol dos direitos atinentes ao trabalho, exigindo o seu 

reconhecimento como classe pelo bloco do poder, e, em especial pelo Estado. 

Foram as lutas sociais que romperam o domínio privado nas relações entre capital 

e trabalho, extrapolando a questão social para a esfera pública, exigindo a 

interferência do Estado para o reconhecimento e a legalização de direitos e 

deveres dos sujeitos sociais envolvidos. (IAMAMOTO, 2001, p. 17 – grifos da 

autora)  

 
 

                                                                                                                                     
estéril, que essa revolta assumiu foi o crime. O operário, vivendo na miséria e na indigência, via que 

os outros desfrutavam de existência melhor. Não podia compreender racionalmente porque 

precisamente ele, fazendo pela sociedade o que não faziam os ricos ociosos, tinha de suportar 

condições tão horríveis. E logo a miséria prevaleceu sobre o respeito inato pela propriedade: começou 

a roubar. Já vimos que o aumento da delinquência acompanhou a expansão da indústria e que, a cada 

ano, há uma relação direta entre o número de prisões e o de fardos de algodão consumidos”.  

23 O ano de 1848 foi marcado pelos principais movimentos da classe operária na Europa embevecidos 

pelas ideias socialistas de Marx. A esse distinto período histórico foi denominado de “Primavera dos 

Povos”. Tal explosão de revoluções é caracterizada pela revelação do proletariado acerca da realidade 

social e a decadência ideológica da burguesia (NETTO; BRAZ, 2011, p. 30).  

24 Segundo Iamamoto (2001), a “questão social” está na gênese da reprodução ampliada do capital que 

ocorre na transição do Capitalismo Concorrencial para o Capitalismo Monopolista nas primeiras 

décadas do século XX. Neste período verifica-se a concentração e centralização da riqueza 

socialmente produzida nas mãos de uma minoria detentora, enquanto que a massa trabalhadora se 

encontra submersa nas diversas expressões do pauperismo. As políticas sociais vão surgir como ações 

do Estado para intervir nas sequelas da questão social expressas nas desigualdades advindas da tensa 

relação entre capital/trabalho. Neste modo de produção, assentado na exploração do trabalho vivo, 

onde os problemas econômicos, sociais, políticos, culturais e ideológicos assolavam os trabalhadores, 

os conflitos de classe começavam a emergir, ameaçando a ordem vigente. 

25 “A pauperização da população trabalhadora é o resultado do capitalismo industrial e crescia da 

mesma maneira que aumentava a produção”. (NETTO, 2001, p.42) 
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Por conseguinte, o redimensionamento do Estado europeu frente ao 

protagonismo do proletariado na arena política, concebeu um caráter público à 

“questão social”, mas suas ações passaram a ser paliativas com vistas a enquadrar 

grupos e indivíduos à ordem capitalista e reforçar a propriedade privada dos meios de 

produção.  Tais considerações levam à conclusão de que o capitalismo expropriou o 

camponês para enraizá-lo aos grilhões do capital. O Estado capitalista por sua vez 

age para manter tudo como está, ou seja, ameaçado pelos levantes populares 

promove ações para conservar os interesses das classes dominantes.  

Desta forma, torna-se evidente a natureza classista do Estado que assume as 

necessidades particularistas da burguesia que sobrepõem-se a efetivação da vontade 

geral. Logo, os interesses de uma minoria são prioridades do Estado que se organiza 

de modo a manter intocável a propriedade privada, a concentração da riqueza e a 

exploração da classe oprimida, reforçando o antagonismo das classes (LENIN, 

2010). 

É a partir das considerações desenvolvidas até o momento que é possível 

sustentar que a história do capitalismo é permeada por contradições que exprimem as 

relações sociais desiguais dessa estrutura socioeconômica. É patente afirmar que o 

caráter da industrialização determinou a expansão econômica e técnico-científica, 

uma forte urbanização e a exportação de mercadorias, estabelecendo um mercado 

mundial com a colonização da América (MARX, 2008, p.11). Com a revolução nos 

sistemas de comunicação e transporte houve um colossal avanço na dominação de 

áreas que antes eram inalcançáveis satisfazendo as necessidades desse mercado ao 

invadir regiões e explorar matérias-primas. Diante desse resplandecer do 

desenvolvimento capitalista, com a mais valia extraída das novas áreas de 

exploração, fato é que foi estabelecido diferenças entre os países. De um lado 

dominadores – centrais – e do outro, dominados – periféricos.  

 

Isto está exemplificado com maior ênfase na evolução do capitalismo e suas partes 
componentes. O capitalismo é um sistema econômico mundial. Nos últimos cinco 

séculos se desenvolveu de país a país, de continente a continente, e passou através 

das fases sucessivas do capitalismo comercial, industrial, financeiro e capitalismo 

estatal monopolista. Cada país, mesmo que atrasado, foi levado à estrutura das 

relações capitalistas e se viu sujeito às suas leis de funcionamento. Enquanto cada 

nação entrou na divisão internacional do trabalho sobre a base do mercado mundial 

capitalista, cada uma participou de forma peculiar e em grau diferente na expressão 

e expansão do capitalismo, e jogou diferente papel nas distintas etapas de seu 

desenvolvimento. (NOVACK, 1988, p. 33-34) 
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Portanto, Novack (op. cit.) assinala que há diferenças consideráveis na 

participação dos países na evolução do capitalismo. O autor argumenta que a 

inserção das nações no mercado mundial é desigual desde a origem do sistema, no 

qual à época, a Holanda e a Inglaterra dominavam o cenário capitalista, enquanto os 

demais países estavam subordinados às suas relações econômicas.  

A divisão internacional do trabalho do capitalismo explicita a hierarquia 

estabelecida na especialização produtiva do sistema. A partir desse mote o papel dos 

países periféricos dentro da ordem burguesa se configurou através de uma trama de 

expropriação e espoliação de seus recursos. Diante disso, esses países foram 

inseridos na lógica capitalista de acordo com as exigências e demandas do 

capitalismo. E o desenvolvimento contínuo do sistema potencializou esse modelo 

exploratório aos países periféricos, colocando-os como peça chave para o 

desenvolvimento e enriquecimento da burguesia internacional.    

Com isso, a perseguição por novos mercados consumidores, a demanda por 

matérias-primas e áreas de investimento, instigaram a corrida imperialista das nações 

europeias na África e na Ásia dando início a uma violenta dominação externa e a 

exploração da população dessas regiões. Já a América Latina estava subordinada ao 

controle de alguns países europeus, tais como, Portugal, Espanha, Inglaterra e 

França. Com esse quadro mundial, ratifica-se que o capitalismo dispõe de formas de 

violência, e aqui, no século XIX, a intenção foi expropriar e controlar territórios, e 

saquear as riquezas naturais, matérias-primas funcionais para o desenvolvimento 

capitalista.  

Esse episódio, dirigido pelos governos europeus, representa primeiramente 

como o capital age para obter vantagens lucrativas, e segundo como ele cria uma 

situação de dependência das regiões, estabelecendo uma função diferenciada dos 

países para servirem ao grande capital.  

 

Quanto mais desenvolvido está o capitalismo, quanto mais sensível se toma a 
insuficiência de matérias-primas, quanto mais dura é a concorrência e a procura de 

fontes de matérias-primas em todo o mundo, tanto mais encarniçada é a luta pela 

aquisição de colônias. (LENIN, 2008, p. 70) 

 

 

A partilha colonial do século XIX limitou a independência política dos países 

e subordinou pela força os povos (desses países dominados) a uma condição de 

exploração. O nível de controle político sobre grande parte do mundo expandiu o 

capital financeiro das grandes corporações, mas esse capital não intenta apenas 
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dominar o existente, mas ambiciona por futuras fontes de riquezas – bens primários, 

produtos agrícolas e minerais, imprescindíveis à acumulação de capital nos países 

centrais (BRITO, 2013). Logo, o poder sobre mais territórios faz parte da dinâmica 

da Era dos monopólios26 desencadeada no período pós-crises econômicas 

consecutivas do século XIX (NETTO; BRAZ, 2011, p. 166), pois a existência de 

excedentes de capitais, a impossibilidade de investimento na própria produção e a 

retração dos mercados compeliu os capitalistas, neste momento, a exportarem 

capitais encontrando novas áreas de investimentos e mercados consumidores. 

Não obstante, não foi apenas o capital que se expandiu pelo mundo, mas as 

populações, pois as correntes imigratórias de milhões de pessoas para os Estados 

Unidos, Canadá, Argentina, Brasil e Austrália assumiram destaque no século XIX 

como forma de satisfazer às necessidades de ocupação demográfica desses países, 

servirem como força de trabalho e reduzir o excedente populacional nos países 

europeus. (BRITO, 2013). 

É importante ressaltar, que Marx e Engels ao analisarem a Economia Política 

não fazem referência ao termo “imperialismo”27, contudo, esses clássicos 

apresentaram em suas obras, a reflexão de uma estrutura econômica de práticas 

poderosas e intencionadas a conquistar o além-mar para obter o mais valor. Fontes 

(2011) em sua diligente pesquisa a respeito do imperialismo contemporâneo, afirma 

que recupera em Marx elementos preciosos que advertem a dinâmica expansiva do 

capital. 

Em o “Manifesto do Partido Comunista” inscreve-se que “impelida pela 

necessidade de mercados sempre novos, a burguesia invade todo o globo. Necessita 

estabelecer-se em toda parte, explorar em toda parte, criar vínculos em toda parte” 

(MARX e ENGELS, 2008, p.46). Desta forma, a história da expansão do capitalismo 

é marcada pela hegemonia que através da pilhagem, da rapina e do terror usurpam os 

meios de produção e a força de trabalho, obtendo novos mercados e ampliando as 

                                                
26 LENIN, 2008, p. 82. 

27 Lenin destaca o imperialismo da seguinte forma: “O imperialismo surgiu como desenvolvimento e 

continuação direta das características fundamentais do capitalismo em geral. Mas o capitalismo só se 

transformou em imperialismo capitalista quando chegou a um determinado grau, muito elevado, do 

seu desenvolvimento, quando algumas das características fundamentais do capitalismo começaram a 

transformar-se na sua antítese, quando ganharam corpo e se manifestaram em toda a linha os traços da 

época de transição do capitalismo para uma estrutura econômica e social mais elevada. O que há de 

fundamental neste processo, do ponto de vista econômico, é a substituição da livre concorrência 

capitalista pelos monopólios capitalistas. [...] O monopólio é a transição do capitalismo para um 

regime superior”. (LENIN, 2008, p. 75) 
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relações de exploração. Assim sendo, o processo mais radical de expansão do 

capitalismo tem seu ponto de inflexão na passagem do capitalismo concorrencial 

para o capitalismo monopolista, no qual significativas transformações da 

industrialização abrem lugar para o imperialismo capitalista, definido por Vladimir I. 

Lenin como a “fase superior do capitalismo”28 caracterizado pelos seguintes traços: 

 
1) a concentração da produção levada a um grau tão elevado de desenvolvimento 

que criou os monopólios, os quais desempenham um papel decisivo na vida 

econômica; 2) a fusão do capital bancário com o capital industrial e a criação, 

baseada nesse “capital financeiro” da oligarquia financeira; 3) a exportação de 

capitais, diferentemente da exportação de mercadorias, adquire uma importância 

particular grande; 4) a formação de associações internacionais monopolistas de 

capitalistas que partilham o mundo entre si, e 5) o termo da partilha territorial do 

mundo entre as potências capitalistas mais importantes. (LENIN, 2008, p. 88) 

 

 

No estudo leninista29, o processo de concentração (de produção e de capital) é 

observado como o fundamento do capitalismo monopólico. Nessa ordem, a fusão do 

capital bancário de um punhado de grandes bancos monopolistas com o capital 

industrial constitui o capital financeiro que cresce de maneira exponencial no início 

século XX e dirige o novo padrão de acumulação mundial30. Esse capital passou a ser 

o responsável pela dominação das maiores extensões possível de territórios amplos, 

ricos e favoravelmente situados, que sob as investidas militares expansionistas dos 

Estados capitalistas imperialistas tornaram-se colônias estratégicas para o 

desenvolvimento da produção capitalista. A Inglaterra dominava o ranking dos países 

com maiores possessões coloniais e consequentemente de vultosas exportações de 

capitais pelo mundo se comparado à França e a Alemanha – também grandes 

investidoras no início do século XX (LENIN, 2008, p. 63).  

Convém destacar que os bancos31 de meros intermediários nos pagamentos 

converteram-se em controladores das operações de créditos, comerciais e industriais 

                                                
28Lenin escreve a obra “Imperialismo: Fase superior do capitalismo” num contexto de censura do 

Regime Czarista na Rússia, em 1916. 

29 Op. Cit. 59. 

30 Essa união entre uns capitais com outros já existentes conforma o processo de centralização do 

capital. E as associações dos capitais dessas empresas ficaram conhecidas como trustes, cartéis ou 

holdings. Fato é que na era dos monopólios o capitalismo busca atenuar os efeitos da livre 

concorrência e para isso dispõe de estratégias. Além disso, o crescimento da especulação financeira 

garantindo fantásticos lucros aos rentistas foi o ponto de inflexão da fase monopólica. 

31 Lenin sublinha que “os grandes estabelecimentos, particularmente os bancos, não só absorvem 

diretamente os pequenos como os incorporam, subordinam, incluem-se no seu grupo, no seu consórcio 

- segundo o termo técnico – por meio da participação no seu capital, da compra ou da troca de ações, 

do sistema de créditos e etc. etc” (Lenin, 2008, p. 32). 
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da classe dominante. Não obstante, Lenin é categórico ao dizer que entre todas as 

operações bancárias, a que produz lucros fabulosos é a emissão de valores, afinal 

grandes massas de capital puderam se expandir para além das fronteiras do Estado-

nação. Contemplando essa reflexão, o autor cita o seguinte trecho de uma matéria da 

revista alemã Die Bank: “No interior do país não há nenhum negócio que dê, nem 

aproximadamente, um lucro tão elevado como servir de intermediário para a emissão 

de empréstimos estrangeiros” (IDEM, p. 54).  

Essa exportação de capitais foi crucial para custear obras de infraestrutura e 

subordinar os países coloniais e semicoloniais. Isto é, a influência do 

desenvolvimento das forças produtivas e a transferência de capital via-empréstimos 

concedidos para subsidiar a construção de estradas, redes ferroviárias, portos, etc. nas 

regiões menos desenvolvidas, fomentou avanços que beneficiaram a classe 

dominante no exercício de dependência desses países colonizados aos países 

desenvolvidos. E sob essas circunstâncias encaradas como progressistas e maquiadas 

pela burguesia como altruísmo, a opressão de populações pelo capital seguiu seu 

fluxo.  

 

A construção de ferrovias é aparentemente um empreendimento simples, natural, 

democrático, cultural, civilizador: assim a apresentam os professores burgueses, 

pagos para embelezar a escravidão capitalista, e os filisteus pequenos burgueses. 

Na realidade, os múltiplos laços capitalistas, mediante os quais esses 

empreendimentos se encontram ligados a propriedade privada dos meios de 

produção em geral transformaram essa construção num instrumento para oprimir 

milhões e milhões de pessoas (nas colônias e semicolônias), quer dizer, mais da 

metade da população da Terra nos países dependentes e os escravos assalariados do 
capital nos países civilizados. (LENIN, 2008, p. 10)  

 

 

Conforme as empresas desses capitalistas foram consolidadas e expandidas 

no mercado, geraram, evidentemente, um excedente de capitais assegurado pelas 

altas taxas de lucro auferidas por elas. No entanto, esse desenvolvimento do 

capitalismo é como afirma Lenin, um desenvolvimento desigual, pois o crescimento 

das forças produtivas é diferenciado em cada país e a mesma sociedade que fabrica a 

prosperidade, cria a desigualdade32. Ou melhor, o excedente de capital nos países 

avançados é acompanhado pela subalimentação das massas e a miséria de sua 

                                                
32Trotsky (1977) em a “História da Revolução Russa” também analisou esse caráter híbrido do capital 

– desenvolvimento desigual –, mas seu ponto de inflexão nesse estudo tem o apogeu na incorporação 

da teoria do “desenvolvimento desigual e combinado”, interpretada por Novack (1988, p. 9) como 

uma das “leis fundamentais da história humana”. No tocante ao desenvolvimento combinado, revelou-

se que os países atrasados se modernizaram combinando “práticas arcaicas”, ou seja, a periferia do 

capitalismo se desenvolveu, mas mantendo relações sociais e econômicas atrasadas.  
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população. Logo, o nível de vida dos trabalhadores não é elevado e isso não é 

problema para o sistema, pois essa condição confere ao capitalismo o excedente de 

capital33. 

O modo de ser contraditório do capital em sua fase monopólica tem na 

enorme acumulação por um pequeno grupo, a formação de uma oligarquia financeira 

– poderosos grupos empresariais – apoiada pelo Estado que age em função dos 

interesses desse novo estrato social, realizando sua política em prol da competição 

pelo mercado mundial. Nas palavras de Netto “no capitalismo monopolista, as 

funções políticas do Estado imbricam-se organicamente com as suas funções 

econômicas” (NETTO, 2001, p. 25) para garantir ao capital as suas condições 

necessárias de produção e reprodução. Deste modo a funcionalidade que o Estado 

adquire no capitalismo monopolista contrapõem-se a programática liberal, pois nesta 

dinâmica ele intervém no mercado para assegurar a acumulação e a valorização do 

capital (IDEM, p.26). 

Segundo Netto e Braz (2011) essa política expansionista do capitalismo num 

certo momento da história consolidou e desenvolveu o que foi gestado no 

capitalismo concorrencial: uma economia mundial.  Esse processo de monopolização 

do capital iniciado na década de 1870 nas sociedades mais industrializadas 

caracterizou-se por um estágio no qual a dimensão civilizatória é condenada à 

barbárie. Todavia, não podemos deixar de reconhecer que esse quadro apresentado 

na gênese do capital monopolista e no período da sua consolidação – em tempos de 

partilha definitiva de toda a superfície terrestre sob a necessidade de abrir novos 

mercados e criar novas possibilidades de investimentos –, foi marcado por lutas de 

resistência do povo habitante dessas regiões invadidas, e consequentemente 

travaram-se sangrentos conflitos durante a corrida imperialista europeia pelo controle 

de grande parte do mundo34.  

Porém, mesmo com a resistência da população, as áreas colonizadas foram 

solapadas por uma grande exploração da força de trabalho, e as torturas, mutilações, 

incentivo às rivalidades étnicas e a cooptação de lideranças eram componentes que 

                                                
33 Op. Cit. 61-62.  

34 Sobre os movimentos de resistência que a ocupação europeia encontrou nessa fase de expansão do 

capitalismo podemos citar a Revolução Urabista no Egito, a Revolução Mahdyya no Sudão e a 

Revolução Sayydi Muhammda na Somália. Esses foram movimentos de lutas por seus territórios e por 

suas fés em meio a invasão estrangeira. 
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fomentavam os conflitos que tinham na violência associada ao militarismo, a tática 

da expansão capitalista no capitalismo monopólico.   

Rosa Luxemburgo (1976) no capítulo XXXIII de sua obra A acumulação do 

capital35 destacou que o militarismo é ínsito ao sistema capitalista e tem papéis 

determinados na história, como desde a “Acumulação Primitiva” pela conquista da 

América, passando pela Revolução Industrial no qual esse militarismo foi 

institucionalizado e legitimado (como aparato estatal de repressão), chegando à fase 

imperialista que ele desempenha um apoio na recolonização de antigas colônias 

pertencentes a potências europeias decadentes36, na exigência de concessões de 

ferrovias em países não desenvolvidos e do favorecimento do capital europeu em 

transações de empréstimos internacionais37. Em uma palavra: o militarismo é um 

recurso do exercício de poder do capitalismo em todas as suas fases. Todavia, a 

autora nos apresenta outra proposição muito importante sobre o militarismo em sua 

obra, que é o destaque do militarismo como um campo específico de acumulação 

capitalista.  

 

O militarismo tem ainda outra função importante. De um ponto de vista puramente 

econômico, ele é para o capital um meio privilegiado de realizar mais-valia; em 

outras palavras, é um campo de acumulação [...] a indústria de armamentos será, 

sem dúvida, de uma regularidade quase automática, de um crescimento rítmico. 

(LUXEMBURGO, 1976, pp. 399-410)  
 

 

Portanto, Luxemburgo identifica o militarismo como mecanismo de auferir 

lucros, pois com a necessidade de força armada crescendo consideravelmente no 

século XIX com a pilhagem dos países submetidos à ocupação (corrida consciente) 

                                                
35Essa expoente intelectual, economista marxista e influente revolucionária traz importantes 

contribuições em sua obra, como a questão do militarismo na análise do imperialismo e que aqui 
buscamos enfatizar para apoiar o estudo sobre a expansão capitalista. Contudo, é importante pontuar 

que há polêmicas entorno de sua análise com a obra de Marx, como a crítica que ela realiza acerca da 

reprodução ampliada do capital, que não cabe aqui, neste trabalho, esmiuçarmos, mas sim apontarmos 

a divergência. 

36 As potências colonizadoras e que entraram em decadência nesse aspecto na fase imperialista foram 

Portugal, Espanha e Holanda. Elas perderam a influência para outros países concorrentes europeus na 

corrida imperialista como Alemanha, Bélgica, Itália, França e Inglaterra que se mantinha desde a 

primeira colonização.  

37 Veremos mais adiante como o militarismo atravessa todo o século XX e ainda no século XXI é um 

recurso do capitalismo, mantendo-se como um aspecto da política imperialista – de plena vigência na 

entrada do presente século (NETTO, 2011, p. 202) –, mas com novos atores e características, pois a 

dinâmica capitalista sofre significativas transformações.  
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imperialista pelo exército europeu38, o comércio de armamentos aumenta. Entretanto, 

foi com as Grandes Guerras Mundiais do século XX que a indústria armamentista se 

consolidou, configurando-se na nova fonte – mortal e destrutiva – de dinamismo 

econômico na perspectiva de combater a queda tendencial da taxa de lucro. 

Sendo assim, a fabricação desses produtos será vertiginosa com as guerras do 

século XX e XXI, todavia cabe ressaltar que é o conjunto da classe trabalhadora que 

estará no epicentro desses conflitos, ou seja, como as principais vítimas desses 

artefatos militares altamente nocivos à vida. Os Estados serão a clientela dessas 

corporações desenvolvedoras de produtos bélicos, e grande parte dessas armas é 

contrabandeada e colocada em mãos que vão desde meros traficantes, até terroristas e 

ditadores em regiões da Ásia e África. Esse armamentismo é um fator remediador de 

crises econômicas, pois o excedente de capital e a dificuldade de valorização dessa 

superacumulação levam o capitalismo a buscar novas formas de lucrar. Assim, 

massas de capitais não investidas, podendo ser desvalorizadas e reduzir a taxa de 

lucro, encontram um novo destino: a aplicação na produção belicista39. 

O resgate histórico-crítico dedicado ao presente item (1.1), pretende mostrar 

como que ao longo dos estágios da ordem do capital (primitivo ou de manufatura a 

partir do século XVI, clássico ou de livre concorrência no século XIX e monopolista 

ou imperialista) a violência e a expropriação são simbióticas. O desígnio dessa 

análise consiste em investigar as ações empreendidas pelo sistema capitalista desde 

sua origem, e com isso caracterizar o cenário de busca ávida pelo lucro e pelo poder 

– intrínseco ao capitalismo –, criando condições para as duas Grandes Guerras 

Mundiais que provocaram grandes deslocamentos de pessoas dentro e fora das 

fronteiras dos países envolvidos nessas guerras. Seguindo essa perspectiva, a ideia da 

próxima seção, num primeiro momento, consiste em compreender a fase do 

imperialismo como o “chão histórico” do refúgio e essa consideração tem uma 

fundamental importância numa análise crítica sobre o refúgio no século XX como 

                                                
38 Um exemplo que Rosa Luxemburgo se dedica a explicar sobre a força armada nos países 

subordinados pelos europeus foi o caso da China, pois a resistência ao controle externo e à penetração 

do capitalismo ocidental, travou guerras –  como a Guerra do Ópio –  entre a população nativa muito 

populosa já à época e os ocidentais ávidos por esse novo mercado. 

39 Netto e Braz declaram que: “Em suma: a indústria bélica e sua consequência, a guerra, são um 

excelente negócio para os monopólios nela envolvidos: a enorme destruição de forças produtivas que 

a guerra realiza abre um imenso campo para retomada de ciclo de crise. Essas duas variáveis não 

resolvem, é claro, a problemática das crises, que são inerentes ao capitalismo. No entanto operam 

como um redutor a curto prazo da sua incidência e, por isso mesmo, conferem à indústria bélica um 

papel de primeiro plano no estágio imperialista.”. (NETTO; BRAZ, 2011, p. 196) 
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também no atual século.  Nesse sentido, remontaremos brevemente as conjunturas 

econômica, social e política das duas guerras mundiais e como é partir do século XX 

– no âmbito do capitalismo monopolista e suas forjadas situações – que a 

comunidade internacional se mobiliza para criar um aparato normativo-jurídico sobre 

a questão relativa ao refúgio e posteriormente ampliar o conceito de refugiado. 

 

1.2 As Grandes Guerras e o refúgio: a agressividade do capitalismo no século 

XX e o aparato normativo-jurídico concernente ao refúgio 

 

Como vimos, a expansão do capitalismo, durante o século XIX, determinou o 

que se chama de neocolonialismo dos países europeus na Ásia e na África. Além 

dessas nações, os Estados Unidos e o Japão entraram nessa concorrência pelo saque e 

a divisão do mundo. Com diferentes atores envolvidos nessa corrida imperialista, a 

rivalidade entre os Estados capitalistas – na era dos monopólios – foi acirrada.  

Nesta fase do imperialismo clássico, a enorme competitividade internacional 

e a insatisfação pelo resultado da partilha econômica geraram os antagonismos 

internacionais que levaram o mundo a um conflito de grandes proporções que 

inaugurou o “breve século”40 e trouxe novas configurações mundiais. Para Lenin 

(2008) a Primeira Guerra Mundial (1914 - 1918) foi:  

 

 

De ambos os lados, uma guerra imperialista (isto é, uma guerra de conquista, de 

pilhagem, de pirataria), uma guerra pela partilha do mundo, pela distribuição e 

redistribuição das colônias, das “zonas de influência do capitalismo financeiro”, 

etc. O capitalismo se transformou num sistema universal de opressão colonial de 
asfixia financeira da imensa maioria da população do globo por um punhado de 

países avançados. E a partilha deste “saque” faz-se entre duas ou três aves de 

rapina, com importância mundial, armadas até os dentes (América, Inglaterra e 

Japão), que arrastaram consigo toda Terra na sua guerra pela partilha de seu saque. 

(LENIN, 2008, pp. 9-11)  

 

 

Portanto, a disputa dos monopólios no século XX pela redistribuição do 

mundo já partilhado no final do século XIX instigou os governos a investidas 

militares para uma partilha definitiva do planeta, mas “definitiva não no sentido de 

ser impossível reparti-lo de novo – pelo contrário, novas partilhas são possíveis e 

inevitáveis –, mas no sentido de que a política colonial dos países capitalistas já 

                                                
40A expressão “breve século” faz referência ao século XX e essa denominação foi feita pelo 

historiador Eric Hobsbawm (1995). 
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completou a conquista de todas as terras não ocupadas que havia no nosso planeta” 

(LENIN, 2008, p. 75).  Neste sentido, a Primeira Guerra Mundial foi um elemento 

necessário para a expansão capitalista.  

O contexto beligerante desse evento nefasto, gerou um número incontável de 

mortos, e um deslocamento humano que na avaliação de Hobsbawm (1995) prefigura 

mais de 4 milhões de pessoas refugiadas entre os anos de 1914 e 1922. Contudo, o 

autor esclarece que foi sobretudo para os russos, em decorrência da Revolução Russa 

de 1917 que deixou entre 1,5 milhão e 2 milhões de nacionais russos expatriados41, 

“que se inventou um documento para aqueles que, num mundo cada vez mais 

burocratizado, não tinham existência burocrática em qualquer Estado: o chamado 

passaporte de Nansen da Liga das Nações” (IDEM, p.56). Da mesma forma, Jubilut 

(2007) assevera que o instituto do refúgio surge no início do século XX, mais 

precisamente na segunda década com a criação da Liga das Nações (LDN), no qual a 

preocupação com os milhares de russos fugidos da União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas mobilizou a comunidade internacional frente à proteção desses 

deslocados. Naturalmente, a posteriori, a responsabilidade da Liga abrangeu 

refugiados gregos, búlgaros arménios e outros grupos específicos de refugiados que 

aumentavam vertiginosamente.  Portanto, foi a partir das circunstâncias impostas à 

época desses dois importantes eventos históricos (Primeira Guerra e Revolução 

Russa), que pela primeira vez na história a questão relativa ao refúgio alcançou o 

âmbito jurídico internacional42. 

Neste ponto, é necessário lembrar que com essa conjuntura a comunidade 

internacional se reuniu e idealizou em 1919 o Tratado de Versalhes com o escopo de 

propor um armistício entre as nações beligerantes da Primeira Guerra Mundial, e foi 

no âmbito desse tratado que se instituiu a LDN, uma organização que previa 

“responder” às questões dos milhares de deslocados, adotando como funções: definir 

a condição jurídica dos refugiados, reassentando-os ou repatriando-os e prestar 

socorro e proteção a eles43 (BARRETO, 2010). Todavia, esse organismo nasce sem 

                                                
41 Expatriados seja pelo fato de fugirem da Revolução, seja por estarem do lado dos perdedores da 

Guerra Civil Russa. (IDEM, p. 56). 

42Acerca do Passaporte Nansen emitido pela Liga das Nações, ver Jubilut, Liliana Lyra. O Direito 

internacional dos refugiados e sua aplicação no ordenamento jurídico brasileiro. São Paulo: Método, 

2007. 

43 O reassentamento e a repatriação são pontos que devemos explicar de imediato. O reassentamento 

ocorre quando o refugiado já se encontra no seu segundo país de refúgio, pois no primeiro país de 

refúgio eles ainda estavam sob ameaça e perseguição. Já a repatriação é quando uma pessoa que 
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representatividade diplomática dos Estados Unidos e da URSS, fator crucial para o 

enfraquecimento do órgão. 

É fato que a Primeira Guerra Mundial marca a hegemonia dos Estados 

Unidos no cenário mundial assim, de acordo com Baran e Sweezy (1978, p. 184), o 

país “cresceu mais ou menos continuamente a expensas de aliados e inimigos, 

simultaneamente, pois buscava demonstrar causa comum com outras potências ricas” 

se fortalecendo como a economia capitalista mais avançada.  

O enriquecimento econômico dos EUA garantiu poder mundial e hegemonia 

sobre as nações periférica do sistema capitalista. A produção industrial norte-

americana e o consumo acelerado de bens básicos como roupas, alimentos, 

eletrodomésticos e coisas semelhantes, até a compra de automóveis e casas 

abastecendo tanto o mercado interno quanto o externo principalmente o europeu 

marca o que se chamou de american way of life. E tal contexto tem como painel o 

fim da Primeira Guerra Mundial44.  

Os Estados Unidos davam continuidade à sua notável expansão econômica, 

exportando em grandes quantidades para os países que haviam saído do grande 

conflito mundial e se dedicavam à reconstrução de suas economias e o 

restabelecimento social. No entanto, com a produção se mantendo no ritmo 

acelerado, caracterizou-se uma superprodução que somado ao endividamento pessoal 

que chegava a 6,5 milhões em empréstimos de curto e médio prazo45, deflagrou-se 

uma crise.  

No período de 1929-33, estágio que ficou conhecido como a “crise de 29” ou 

o “Crash da Bolsa de Valores de Nova York”, tal crise se transfigura devido uma 

produção de bens de consumo que superou a demanda, pois como as principais 

economias mundiais haviam sido afetadas pelo grande conflito, não houve mercado 

para absorver esse enorme contingente mercadológico, sendo inevitável uma grande 

crise dada à essas condições. Com isso, evidencia-se que os Estados Unidos, isto é, 

                                                                                                                                     
perdeu a sua nacionalidade (apátrida) retorna ao país de origem (repatriação voluntária). Convém 

esclarecer que os apátridas também podem ser pessoas que nunca foram reconhecidas como nacional 

de nenhum Estado. 

44Durante a Primeira Guerra Mundial, o lucro dos Estados Unidos estava apoiado, principalmente, no 

fornecimento de bens aos países em guerra. Os mais variados produtos, tais como alimentos, 

vestimentas para os soldados, combustível, munições e equipamentos compreendiam as exportações 

em larga escala para os europeus que se dedicavam exclusivamente à produção bélica. 

45Ver Hobsbawm, 1995, p. 104. 
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essa superpotência, ao longo da história não esteve imune aos problemas da ordem 

capitalista. 

Segundo Behring e Boschetti (2007) a Grande Depressão afetou 

enormemente o sistema burguês, colocando em dúvida o mérito do liberalismo 

econômico abrindo caminho para se repensar os modelos econômicos que 

vigoravam. Por isso o período entre guerras (1919-1939) ao passo que proporcionou 

um aumento da produtividade devido ao avanço das forças produtivas, foi 

acompanhado pela retração dos mercados, desemprego em massa e miséria. Logo a 

taxa de lucro foi reduzida, pois a hipertrofia da produção se contrastou com a 

impossibilidade do escoamento das mercadorias. Marx (2008) ao referir-se as crises 

do capital oferece insumos teóricos-conceituais para a análise da crise a qual nos 

reportamos.  

 

 

Nessas crises, grande parte não só da produção, mas também das forças produtivas 

criadas, é regularmente destruída. Nas crises irrompe uma epidemia social [...] a 

epidemia da superprodução. A sociedade se vê de repente em uma situação de 

barbárie momentânea: a fome e uma guerra geral de extermínio parecem cortar 

todos os meios de subsistência, a indústria e o comércio parecem aniquilados, e 

sabe o por quê? Porquê a sociedade possui civilização demais, meios de 

subsistência demais, indústria e comércio demais. (MARX, 2008, p. 18)  
 

 

O desenvolvimento do próprio capital o conduz a essa contradição que 

ameaça a sociedade burguesa, contudo, essa classe dominante após 1929, ocupou-se 

de superar aquilo que ela própria forjou. De acordo com Baran e Sweezy (1978), nos 

Estados Unidos até o momento do New Deal (“novo acordo”) não havia um projeto 

Estatal de bem-estar social que abarcassem as classes subalternas, isso porque a 

ideologia dominante repetia que “qualquer recurso do governo, para a obtenção de 

rendas e serviços, era desmoralizante para o indivíduo, contrário às leis da natureza e 

ruinoso para o sistema da iniciativa privada” (idem, p. 162). Porém, como bem 

demonstrou Harvey (2004, p. 132), após a crise cada Estado buscou o seu modo 

próprio de administração46 para superar essa crise. Pode-se dizer que a interferência 

do Estado ao absorver novas funções para retomar as taxas de crescimento se 

apresentou da seguinte forma: largo investimento em tecnologia de produção de 

                                                
46De acordo com Harvey (2004) os Estados capitalistas tiveram que assumir novos papéis, e nos EUA, 

por exemplo, para reverter os efeitos da crise, adotou-se em 1933 uma política de medidas 

econômicas, o New Deal, sob a gestão do presidente Rosselvet. O forte intervencionismo estatal 

influenciou diversos países e já no 2º pós-guerra, grande parte da Europa ocidental vivenciou o 

“Estado de bem-estar” encorajado pelos sociais-democratas. 
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massa, paladino da reprodução da força de trabalho para criar demanda efetiva e 

viabilizador do consumo. Esse quadro intervencionista do Estado para a 

reestruturação do capital, garantiu até final da década de 1960, principalmente aos 

Estados Unidos, a Europa Ocidental e ao Japão uma verdadeira longa fase expansiva 

do capital. (MANDEL, 1990). E segundo Boschetti (2010), no conjunto de medidas 

anticíclicas do padrão fordista-keynesiano, a ampliação dos direitos, particularmente, 

os sociais constituíram-se em respostas essenciais a essa crise47. 

Os anos que se sucederam a Primeira Guerra Mundial foram anos 

efervescentes e turbulentos. Os Estados Unidos passaram a experimentar um enorme 

crescimento econômico e a expansão de sua indústria, a Europa por sua vez, se viu 

mergulhada em questões ainda não resolvidas no primeiro grande conflito. As 

imposições feitas à Alemanha no Tratado de Versalhes e a enorme crise 

socioeconômica que o país enfrentara no pós-guerra, foram um dos fios condutores 

que resultaram no surgimento do nazismo na Alemanha, sob a liderança de Adolf 

Hitler.  

A concorrência econômica após o conflito, as disputas por novos mercados 

compradores, a política expansionista alemã que ocupou vários países do continente, 

e a invasão da França pelo líder nazista, acenderam o pavio da Segunda Guerra 

Mundial (1939 a 1945). Esta foi uma guerra ainda mais nociva e destrutiva, pois pela 

primeira vez o homem utilizou “técnicas de matar” muito mais sofisticadas do que na 

Primeira Guerra Mundial e contabilizou números nunca antes vistos, como um 

terrível saldo de aproximadamente 50 milhões de mortos (HOBSBAWM, 1995).  

A inovação tecnológica na aviação, no mar e em terra foi responsável por 

produzir esse genocídio, além de deixar milhares de feridos e mutilados.  A indústria 

norte-americana foi a principal força logística da II Guerra Mundial, pois estava 

voltada exclusivamente para abastecer essa guerra estimulada por uma complexidade 

de fatores que culminaram numa catástrofe mundial. Assinala-se o pleito por uma 

nova redefinição da ordem mundial por parte das “potências do eixo” (Alemanha, 

Itália e Japão)48 vencidas na Primeira Guerra Mundial e que fortalecidas por um 

                                                
47 Devemos reafirmar nesse debate que a expansão do Estado social foi conquistada pela luta 

permanente das classes subalternas.   

48 Japão e Itália são arrastados para mais uma guerra através de acordos multilaterais convenientes 

firmados com Hitler em 1936. Os governos da Alemanha e da Itália firmaram o tratado conhecido 

como Eixo Roma-Berlim. No mesmo ano, as autoridades alemãs e japonesas assinaram o Pacto Anti-

komintern, acordo pelo qual os países se comprometiam a combater o comunismo – que orientado 
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espírito revanchista, militarizaram-se. Especialmente Alemanha e Itália, formaram 

Estados de regimes totalitários (nazifascista), sob um apelo de “sentimento 

nacionalista”. Do outro lado, a aliança estava entre Inglaterra, França e Estados 

Unidos que se auto-intitulavam democracias liberais, enquanto que a União Soviética 

estava isolada49. 

O mais pesado ônus da guerra recaiu sobre a população que presenciou uma 

série de ataques e bombardeios.  Milhares de civis foram aniquilados e a ocupação 

expansionista alemã foi alcançada sob o horror desse trágico evento, legado da 

Primeira Guerra. De monstruosas desumanidades resultado do Holocausto Nazista de 

Hitler – que perseguiu e matou principalmente o povo judeu, além dos ciganos, 

pessoas com deficiência, homossexuais, negros e todos os oponentes políticos 

daquela ideologia –, esse conflito produziu sozinho mais de 40 milhões de 

deslocados forçados na Europa, número que supera 10 vezes mais o resultado da 

Primeira Guerra (HOBSBAWM, 1995, p. 57). 

A violência generalizada que ocupou os países envolvidos na Segunda Guerra 

ameaçou a vida, a segurança e a liberdade de circulação dentro dos territórios, 

submetendo milhares de pessoas a cruzarem as fronteiras para fugirem de uma sorte 

de horrores que combinavam o extermínio de povos, as torturas e mutilações 

principalmente nos campos de concentração nazista. O ACNUR (2002) relata que 

foram mais de 13 milhões de alemães expulsos de países como Polônia, 

Checoslováquia e da URSS, além disso, havia 11,3 milhões de trabalhadores 

forçados (servindo aos grandes monopólios alemães em campos de trabalho escravo) 

e pessoas deslocadas na Alemanha nazista.   

Com o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945, os Estados Unidos se 

estabeleceu como superpotência econômica e, sobretudo militar. Não obstante esse 

posto foi divido com a União Soviética.  Da guerra de confronto de armas, se iniciou 

a guerra ideológica da propaganda entre dois sistemas econômicos distintos. As 

                                                                                                                                     
pela Internacional Comunista, após a vitória dos bolcheviques na guerra civil russa expandia-se e 

ameaçava o capitalismo.  A tênue Liga das Nações que não contava com a presença da URSS e dos 

EUA, não foi capaz de conter os interesses expansionistas de algumas potências pertencentes ao 

organismo. Como exemplo, devemos destacar o caso do Japão que invadiu a Manchuria (pertencente à 

China) e quando a Liga protestou contra os interesses japoneses, o país se retirou da Sociedade. 

49 A União Soviética criada em 1922 compunha  Rússia, Ucrânia, Bielorrússia e Transcaucásia, e 

representava uma ameaça ao mundo capitalista, pois era resultado da Revolução Russa de 1917 e, 

portanto, “estava isolada, e não podia e nem queria, após a ascensão de Stalin, ampliar o comunismo”. 

(HOBSBAWM, 1995, 115) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/R%C3%BAssia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Socialista_Sovi%C3%A9tica_Ucraniana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Socialista_Sovi%C3%A9tica_Bielorrussa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Socialista_Federativa_Sovi%C3%A9tica_Transcaucasiana
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proezas e avanços dessas duas nações, a corrida armamentista e espacial, e a divisão 

do mundo, marcaram a tão conhecida Guerra Fria – intitulada por Hobsbawm como 

“disputa de pesadelos”.  

Esses novos atores poderosos, Estados Unidos e a URSS, ao saírem 

fortalecidas da Segunda Guerra dominaram a política internacional numa relação 

bipolar. Fato é que desde a sua independência da condição de colônia, os Estados 

Unidos articularam inúmeras estratégias para se consolidarem como a maior potência 

mundial e após vencerem a guerra de 1939-1945 e saírem em condição de força, 

tomaram a direção do sistema imperialista50 (NETTO, 2011, p. 207).  

A Guerra Fria que se estendeu de 1945 até o final da década de 1980 foi 

marcada por uma nova fase do imperialismo, agora capitaneada pela potência norte-

americana, que travou o que convencionou chamar de “a luta contra o perigo 

vermelho”. Tal guerra sustentava-se sob o convencimento de que “o futuro do 

capitalismo mundial e da sociedade liberal não estava de modo algum assegurado” 

(HOBSBAWM, 1995, p. 227) após a Segunda Guerra Mundial, sendo assim, os 

países ocidentais sob a liderança dos EUA – que postulava a defesa do capitalismo –  

rivalizaram com os países orientais que estavam sob a influência da URSS – 

consequentemente de cariz socialista. 

Esse conflito ideológico embalado por um conjunto de estratégias 

imperialistas ianques que objetivava conter o avanço do comunismo não dispensou o 

envolvimento norte-americano seja direto ou velado em guerras ocorridas nesse 

período51. Dessa forma, o período da Guerra Fria foi palco de intensos conflitos 

armados que tinham como pano de fundo a política externa estadunidense 

consubstanciada na Doutrina Truman, que recorreria tanto às táticas econômicas, 

quanto às estratégicas diplomáticas e militares para assumir o compromisso de frear 

                                                
50 O fim da Segunda Guerra Mundial foi precedido por bombardeios atômicos dos EUA às duas 
cidades japonesas, Hiroshima e Nagasaki, produzindo um grande flagelo na humanidade. O massacre 

de milhares de civis tinha o intuito, puro e simples, de demonstrar força e poder, intimidando seus 

oponentes com a sua capacidade destrutiva, experimentando uma nova arma, a bomba atômica. Com 

isso o país norte americano foi sobrelevado a superpotência imperialista. Mourão (2005) – um 

estudioso do tema – salientou que acerca do quantitativo de mortos com o bombardeio no Japão, “uma 

estatística precisa não é possível, mas um cálculo estimado indica que, entre março e agosto [1945], 

cerca de 700 mil civis japoneses foram mortos”. 

51 Netto (2011, p. 207) relembra que “o combate ao comunismo e a todas as ideias sociais avançadas 

teve nos Estados Unidos o seu centro irradiador, seja através da condução da Guerra Fria e da corrida 

imperialista, seja de intervenções abertas (Coréia, 1950-1953, Vietnã, 1973-1975) ou veladas (Irã, 

1952, Congo, 1961, Indonésia, 1965, a lista é infinita...) seja reprimindo a divergência nas suas 

próprias fronteiras (de que o macarthismo foi o exemplo emblemático, mas não o único).”. 
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uma possível revolução proletária mundial. Assim, com o pós-Segunda Guerra e a 

polarização econômica-ideológica, verifica-se uma retomada à subalternização 

colonial guiada pela hegemonia dos Estados Unidos que propunha sua liderança 

econômica e militar para salvaguardar seus próprios interesses no cenário mundial. 

Sobre esse novo modus operandi, Fontes (2010, p. 162) ressalta que 

paralelamente a expansão das multinacionais, diversas instituições internacionais, 

desde agências políticas, econômicas e militares conjuntas e de orientação 

intercapitalista sob forte influência estadunidense foram criadas ou redesenhadas no 

período da Guerra Fria, acomodando os países vencedores e vencidos e os seus 

interesses, além de estabelecerem as linhas de clivagem com o bloco do Leste 

Europeu.  

No plano econômico, o Banco Internacional de Reconstrução e 

Desenvolvimento (BIRD), do Grupo Banco Mundial e o Fundo Monetário 

Internacional (FMI) – que preconizavam dentre outras disposições, a reconstrução ou 

reativação das economias europeias devastadas pela segunda guerra – são expressões 

dessa influência norte americana na conformação de organizações intercapitalistas. 

Ao impor as suas vontades em questões que considera importante aos seus interesses, 

o país norte-americano reafirma o seu poder no sistema capitalista global, vide os 

acordos de Bretton Woods52 nos quais ofertaram subsídios para que o sistema 

financeiro se tornasse amplamente favorável aos Estados Unidos, materializando a 

hegemonia norte-ameicana na reorganização econômica e política internacional do 

pós-Segunda Guerra (MENDES, 2008). Em que se pese, a conformação da gama de 

instituições internacionais formuladas e dominadas pelos norte-americanos não 

significou de imediato um domínio unilateral, pois como afirma Fontes (2010), uma 

“tríade” foi composta: Estados Unidos, Europa e Japão.  Assim, para além do 

controle estadunidense conformava-se uma rede de associações internacionais com 

interesses similares que caracterizavam um “intelectual coletivo” de países capital-

imperialistas (IDEM). 

No plano militar, o ódio ianque contra a união dos sovietes se expressou 

também em um pacto em 1949, de colaboração militar, a Organização do Tratado do 

                                                
52 A Conferência de Bretton Woods intitulada “Conferência Monetária e Financeira das Nações 

Unidas” foi patrocinada pelos EUA e intercorreu-se em 1944 com a participação de 44 países. A meta 

consistia em discutir a economia e o funcionamento dos países no pós-Segunda Guerra Mundial, 

impondo regras comerciais e financeiras.  
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Atlântico Norte (OTAN)53, uma organização de apoio mútuo entre EUA, Canadá e 

Europa Ocidental que buscou fazer frente a URSS. 

Sob esse prisma, Baran e Sweezy (1978) analisam que a indústria 

armamentista sob a hegemonia estadunidense aumentou expressivamente após as 

Grandes Guerras Mundiais e isso se deve pela política de hostilidade ao avanço do 

socialismo perturbando o capital. Contudo, os autores deixam claro que a 

preocupação promovida pelo sistema socialista não se conferia por uma possível 

agressividade da URSS (como foi a Alemanha nazista de Hitler) ou pelo fim do 

comércio mundial, mas sim pelo prejuízo nos lucros capitalistas, pois com a 

implantação do socialismo, o capital perdia áreas de influência (“países menos 

desenvolvidas” ou “subdesenvolvidos”) que possibilitavam às empresas extrair altas 

taxas de lucro através das “transações com e dentro da área recém-socializada” 

(IDEM, p.194). Portanto, tal realidade motivou a oligarquia norte-americana a 

moldar uma estrutura militar gigantesca capaz de exterminar qualquer adversário que 

prejudicasse suas relações comerciais. E de acordo com esses autores, durante a 

Guerra Fria os Estados Unidos registravam um gasto exorbitante em prol da 

concretização da política global contra o comunismo, tanto que em 1959 havia 275 

grandes bases em 31 países pelo mundo e mais de 1.400 bases militares no exterior, 

na qual cada base custava o aproximado a 4 bilhões de dólares, além de serem 

ocupadas por quase 1 milhão de soldados norte-americanos (IDEM, p.192).  

Com efeito, a violência capitaneada pela ofensiva alemã, seguida pela Guerra 

Fria e acrescida ao declínio das atividades da Liga das Nações – frustrada por não 

atingir o seu objetivo de apaziguar os conflitos mundiais e retomar a paz –, 

impulsionou a criação em 1945 da Organização das Nações Unidas (ONU).  

É válido ressaltar que antes mesmo do surgimento da ONU, o intenso fluxo 

de pessoas na Europa foi motivo de preocupação dos países aliados – Estados 

Unidos, França, Reino Unido e URSS – que antes do fim da Segunda Guerra, 

decidiram criar a Administração das Nações Unidas para o Auxílio e 

Restabelecimento (ANUAR) que tinha por finalidade oferecer assistência às pessoas 

deslocadas ou refugiadas devido à guerra, além de prestar auxílio e reabilitação das 

                                                
53Veremos no próximo subitem (1.1.3) que a OTAN ainda atua no século XXI, mesmo após o fim do 

bloco soviético. Essa organização adequou-se às novas configurações mundiais, objetivando a 

interferência militar para assegurar interesses do grande capital imperialista sob um discurso de 

estabilidade política e combate ao terrorismo, engendrando ataques contra os que ele diz que 

“ameaçam a segurança mundial”. 
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zonas devastadas (ACNUR, 2000, p.14). Segundo o ACNUR (idem, p. 14-16), a 

ANUAR auxiliou o repatriamento de 8 milhões de pessoas de maio de 1945 a janeiro 

de 1947. 

Contudo, de acordo com o ACNUR (idem, p.16), os Estados Unidos, 

responsável por 70 % do financiamento desse organismo, começou a se posicionar 

contrário ao repatriamento promovido pela ANUAR, com a justificativa de que os 

programas de reabilitação nos países socialistas estavam apenas contribuindo para 

reforçar o controle soviético sobre os países do leste. Com isso cessou-se a ajuda 

financeira do órgão e decretou-se o fim do mesmo. 

Desta forma, com a rincha norte-americana frente a URSS não houve 

renovação do mandato da ANUAR e os EUA pressionaram a criação de outro 

organismo. Portanto, no âmbito da ONU, em 1946 surgiu a Organização 

Internacional para os Refugiados (OIR) que substituiu a ANUAR e assumiu a 

responsabilidade de repatriar os deslocados de guerra que desejavam voltar para seu 

país e de reassentar54 os refugiados que escolheram não retornar seja por razões 

políticas do 2º pós-guerra, ou não.  

Com base nas considerações de Paiva (2008), em julho de 1947 havia 

aproximadamente 700.000 refugiados de guerra na Alemanha e Áustria o que 

estimulou as ações da OIR. Contudo, a questão dos refugiados era enfrentada como 

temporária, sendo fruto da guerra de 1939-1945 e assim, a própria OIR tinha um 

prazo estabelecido para executar o seu trabalho (Andrade, 2006). Porém, novos 

fluxos de refugiados no final da década de 1940 foram vistos e antes que os trabalhos 

dessa instituição findassem, a ONU redesenhou uma nova instituição para tratar da 

questão relativa ao refúgio. 

                                                
54 O reassentamento é considerado uma solução durável pelo ACNUR. É importante destacar que 

segundo Gomes e Perin (2016, p. 216) “o reassentamento se consolidou como uma alternativa de 

proteção aos refugiados nos anos 1970, quando crises políticas no sudeste asiático levaram milhares 

de pessoas do Vietnã, Laos e Camboja a fugirem de seus países em pequenos barcos, até serem 

interceptados em águas internacionais. O reassentamento dos boat people, como ficaram conhecidos 

marca o início da institucionalização dessa medida de proteção pelo ACNUR. A partir desses casos a 

agência passa a estabelecer convênios com países que pudessem receber esses refugiados, a estruturar 

programas de acolhida e trabalhar na conscientização e sensibilização de países para o 

estabelecimento de novos programas de reassentamento”. (Reassentamento nos Livros e 

Reassentamento na Prática: o caso dos Colombianos de Guarulhos. In: Migrações: rumos, desafios e 

tendências. Org. Povoa Neto, Helion; Santos, Miriam de Oliveira; Petrus, Regina. 1. Ed. Rio de 

Janeiro: Polobooks, 2016. pp. 215-245. 
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Em 1949 a Assembleia Geral da ONU decidiu por estabelecer o Alto 

Comissariado das Nações Unidas para Refugiados – ACNUR que iniciou suas 

atividades em 1º de janeiro de 1951 (ACNUR, 2002, p.19).  

Também em 1951, em Genebra, a Convenção Relativa ao Estatuto dos 

Refugiados foi implementada mediante inspiração da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos de 194855. É importante demarcar que essa Declaração surge 

como uma recomendação aos Estados subscritores e está no marco do movimento de 

internacionalização dos direitos humanos que postula o princípio de igualdade de 

direitos entre todos os seres humanos, sem distinção, devendo estes gozar dos 

direitos humanos e das liberdades fundamentais. Do mesmo modo a Convenção de 

Genebra surge como uma recomendação aos Estados e busca consolidar prévios 

instrumentos legais internacionais relativos aos refugiados e oferece a mais 

compreensiva codificação dos direitos dos refugiados a nível internacional, 

estabelecendo padrões básicos para a atenção aos refugiados, todavia, não impõe 

limites para que os Estados possam desenvolver essa ação56. (ACNUR, 2016). 

Nesse contexto, com o fim da OIR, foi conferido ao ACNUR57 o desempenho 

do papel de agência especializada, que busca identificar violações de direitos e 

garantir a proteção e o acolhimento dos inúmeros refugiados, deslocados e apátridas 

que surgiram após as grandes guerras, haja vista que no final de 1951 havia mais de 

400 mil pessoas deslocadas na Europa (ACNUR, 2002)58. A princípio, a definição de 

refugiado prevista na Convenção dispunha uma limitação geográfica, na qual apenas 

                                                
55 Após o fim da Segunda Guerra Mundial, a ONU em 1948 reuniu na Assembleia Geral das Nações 

Unidas em Paris representantes de diferentes países, e promulgou um documento acerca da proteção 

dos Direitos Humanos pelos Estados de Direito: a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esse 

documento expressa a visão contemporânea de direitos humanos e muito embora expresse valores 

liberais inscritos na Carta proveniente da revolução burguesa de 1789, a Declaração expressa projetos 

societários em disputa no contexto da Guerra Fria. É válido esclarecer que a análise crítica dos 
Direitos Humanos será apresentada detalhadamente no item 1.3 do presente trabalho. Até o momento 

o objetivo é apresentar como a partir das Grandes Guerras Mundiais surge o status de refugiado a 

partir do interesse da comunidade internacional em reconhecer quem é esse grupo específico das 

migrações internacionais. 

56 Disponível em: http://www.acnur.org/portugues/informacao-geral/o-que-e-a-convencao-de-1951/. 

Acesso em: 20 de janeiro de 2017. 

57 Segundo o ACNUR (2016), o mandato inicial dessa agência era de três anos e tinha a finalidade de 

reassentar os refugiados europeus da Segunda Guerra Mundial. Essa vigência era renovada 

constantemente, mas em 2003 foi abolida a cláusula que estipulava a obrigatoriedade de renovação do 

mandato a cada triênio. 

58 Cabe pontuar que em 1954 foi aprovada a Convenção Relativa aos Apátridas e em 1961, a 

Convenção de Prevenção de Formação de Apátridas.  
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aqueles deslocados antes de 1951 provenientes da Europa eram considerados 

refugiados, vejamos: 

 
 

Art. 1º:  

Parágrafo 1º. Para fins da presente Convenção, o termo “refugiado” se aplicará a 
qualquer pessoa:  

2) Que, em consequência dos acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro 

de 1951 e temendo ser perseguida por motivos de raça, religião, nacionalidade, 

grupo social ou opiniões políticas, se encontra fora do país de sua nacionalidade e 

que não pode ou, em virtude desse temor, não quer valer-se da proteção desse país, 

ou que, se não tem nacionalidade e se encontra fora do país no qual tinha sua 

residência habitual em consequência de tais acontecimentos, não pode ou, devido 

ao referido temor, não quer voltar a ele.  

Parágrafo 2º. Para os fins da presente Convenção, as palavras “acontecimentos 

ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951”, do artigo 1º, seção A, poderão ser 

compreendidos no sentido de: 

a) “acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951 na Europa”.  
b) “acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951 na Europa ou alhures”. 

(Grifos meus) 

 

 

Oportuno, pois, situar que somente em 1967 foi elaborado um Protocolo que 

retificou essa delimitação temporal e geográfica, pois os novos acontecimentos e 

situações em curso na referida década, provocaram uma intensa migração de 

refugiados, obrigando a supressão dos seguintes trechos (condições) “em 

consequência dos acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951” e 

“acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951 na Europa”, e mantendo o 

restante do texto (ACNUR, 1992)59. Desta forma, houve a ampliação do conceito de 

refugiado, pois essa regulamentação60 alterou o marco legal para um caráter 

universal e atemporal da definição no sistema jurídico internacional61.  

Diz respeito aos eventos de 1960 – que estimulou a exclusão das 

condicionalidades citadas –, os conflitos pela independência das colônias africanas e 

                                                
59 Devemos sublinhar que segundo as Nações Unidas (2011), atualmente (século XXI) 148 Estados 

(três quartos das nações do mundo) são signatários da Convenção e/ou do Protocolo de 1967.  

60 Segundo o ACNUR o Protocolo de 1967 “[...] é um instrumento jurídico independente embora, 

esteja integralmente relacionado com a Convenção de 1951. Ao aderirem ao Protocolo, os Estados 

aceitaram aplicar os Artigos 2 a 34 da Convenção de 1951 a todas as pessoas abrangidas pela 

definição de refugiado, sem restrição temporal ou geográfica [...]” (ACNUR. A situação dos 

refugiados no mundo: cinquenta anos de ação humanitária. Almada Portugal, 2005. p. 55). 

61 Segundo o ACNUR (2016) “em novembro de 2007, o número total de Estados signatários da 
Convenção era de 144 – o mesmo número de signatários do Protocolo de 1967. O número de Estados 

signatários de ambos os documentos é de 141. O número de Estados signatários de um ou outro 

documento é de 147. Entre os Estados signatários apenas da Convenção de 1951 estão Madagascar, 

Mônaco e São Cristóvão e Névis; e entre os Estados signatários apenas do Protocolo de 1967 estão 

Cabo verde, Estados Unidos da América e Venezuela”. Disponível em: 

http://www.acnur.org/portugues/informacao-geral/o-que-e-a-convencao-de-1951/.    
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asiáticas, motivo que ocasionou novos fluxos não restritos à Europa. Vale salientar 

que o ímpeto colonizador da corrida imperialista nessas regiões não resistiu à luta 

travada por movimentos nacionalistas para a libertação de alguns desses novos 

Estados, e em face disso, verificou-se novos fluxos de refugiados. De acordo com 

Moreira (2006, p. 12), as guerras civis na África geraram grandes deslocamentos de 

refugiados, atingindo em meados de 1960 mais de 500.000 refugiados no continente 

africano e quase o dobro desse número no final da década em questão, dado ao fato 

da descolonização empreendida na região.  

Concomitante a esses fatos, a década de 1960 presenciou golpes militares 

sendo consumados na América Latina. Assim, no bojo da Guerra Fria os anos 60 e 

70 foram demarcados por regimes ditatoriais nessa região induzidos e apoiados pelos 

EUA que influenciavam a oposição da expansão do comunismo62. As divergências 

políticas63 em alguns países do Cone Sul, culminaram em graves conflitos armados, 

e, por conseguinte em graves violações aos Direitos Humanos.  

Distinguem-se nesse quartel circunscrito pelos dramáticos conflitos, a crise 

dos anos 1970 que pôs fim a onda longa de expansão – vigente do 2º pós-guerra até 

a década de 1970 com a decadência do regime de Bretton Woods (padrão ouro-

dólar). Vale ressaltar que até o ápice da recessão econômica, o pacto fordista-

keynesiano favoreceu ao capital monopolista um relativo sucesso de crescimento sob 

um estágio avançado da concentração de capital e internacionalização da produção 

(MANDEL, 1990, pp.11-12). Ademais, parcela da classe trabalhadora obteve ganhos 

parciais com as técnicas keynesianas adotadas pelo Estado de bem-estar social. 

Porém, os sinais de esgotamento dessa época áurea do capital manifestaram-se já no 

final da década de 60 e início dos anos 1970, sob uma forte queda tendencial da taxa 

de lucro, encerrando os “anos dourados” e alastrando uma grave crise do capital64. 

À propósito, Harvey (2004, p. 136) sinaliza que a onda inflacionária abalou a 

expansão do pós-guerra, pois o excedente de fundos e a impossibilidade de investi-

                                                
62 Segundo Mariach (2009) é nesse contexto de aversão à ameaça ao capitalismo, que a “era dos 

Estados Terroristas” se inicia partindo do Pentágono e dentro da Doutrina de Segurança Nacional. 

63 Desses truculentos conflitos destacam-se El Salvador, Nicarágua, Guatemala e Chile. Ver mais em: 

MOREIRA, Juliana Bertino. A problemática dos refugiados no mundo: evolução do pós-guerra aos 

dias atuais. Disponível em: 

http://www.abep.nepo.unicamp.br/encontro2006/docspdf/ABEP2006_909.pdf. Acesso em: 13 de 

setembro.  

64 Netto e Braz (2011: 223) declaram que a onda longa de expansão econômica a qual “crescimento 

econômico e taxas de lucros mantiveram-se ascendentes entre o fim da Segunda Guerra Mundial e a 

segunda metade dos anos sessenta” declinou, evidenciando uma nova configuração do capital. 
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lo, resultou numa contundente inflação. O autor declara a influência da crise do 

petróleo nessa crise mundial, pois a decisão da OPEP65 em elevar os preços dessa 

mercadoria e a decisão dos Estados Árabes de embargar as exportações do produto 

para os países ocidentais favoráveis a Israel, num contexto de conflito árabe-

israelense66 em 1973, agravaram o cenário econômico. Afinal, com tais medidas 

inesperadas, a economia mundial que dependia (depende) demasiadamente dessa 

fonte de energia foi abalada pela racionalização desse bem findável. É neste 

horizonte de crise estrutural do capital (MÉSZÁROS, 2002) deflagrada e agravada, 

que houve na década de 80 o declínio das ditaduras militares nos governos latino-

americanos. 

 Ressalta-se, que ainda durante a época dessas ditaduras civil-militares, surge 

o primeiro documento regional acerca da questão do refúgio, tendo em vista que a 

definição da Convenção de 1951(retificada com o Protocolo de 1967) não 

contemplava a realidade de uma sociedade na qual vivenciava uma experiência de 

conflito local motivada pela ocupação colonial do continente africano. Nesse sentido, 

foi elaborado em 1969, a Convenção da Organização da Unidade Africana67 

(Convenção de OUA), que teve o objetivo de expandir a definição de refugiado para 

atender aspectos específicos do refúgio na África que desde a década de 1950 vivia 

um intenso conflito. A adoção do pacto regional buscava atender a necessidade de 

proteção regional dos inúmeros refugiados que o conflito gerou e com isso o 

documento foi considerado de importância primordial, pois consagrou como critérios 

para a concessão de refúgio o reconhecimento da grave e generalizada violação de 

                                                
65 A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) foi criada em 1960 e tem o objetivo de 

organizar a produção e a venda do petróleo no mundo. 

66 Segundo Laurens em matéria publicada no Le Monde Diplomatic Brasil em 2003 e se faz oportuno 

esclarecer neste trabalho, o conflito entre Israel e Palestina é resultado de divergências históricas, 

culturais e religiosas entre esses dois povos. Não é possível falarmos desse contexto sem discernirmos 

que a partilha imperialista do mundo foi o fator potencializador dessa rivalidade no século XX.  A 

partir da ingerência da França e da Inglaterra que dividiram o Oriente Médio com o fim do Império 
Turco-Otomano capitulado na Primeira Guerra Mundial, o acordo chamada “Linha Sykes-Picot” 

determinava que “os franceses passariam a administrar diretamente um território que ia do litoral sírio 

até a Anatólia; a Palestina seria internacionalizada, na verdade, passaria a ser um condomínio franco-

britânico. A chamada “Linha Sykes-Picot”, que dividia o Oriente Médio também deveria permitir a 

construção de uma estrada de ferro britânica ligando Bagdá a Haifa” e mais, “segundo o acordo, 

estaria sob controle francês a região de Mossul, onde se encontram potenciais reservas de petróleo, 

mas são os britânicos que detêm os direitos de concessão”. (vide matéria em: 

http://diplomatique.org.br/a-partilha-do-oriente-medio/). Assim como afirma o historiador Eric 

Hobsbawm (1995) “dividiram a Europa do pós-guerra e o Oriente Médio com uma surpreendente falta 

de atenção pelos desejos, ou mesmo interesses, dos habitantes daquelas regiões”. Logo, o resultado 

não poderia ser diferente, as disputas se instalaram. 

67 A Organização da Unidade Africana foi criada pela Carta de 25 de março de 1963. 
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direitos humanos e a situação de violência externa. Assim, para os Estados 

Africanos, a definição que contemplava melhor a realidade dos refugiados na África 

está contida mais especificamente no Art. 1º, §2º da Convenção que determina o 

seguinte: 

 

2- O termo refugiado aplica-se também a qualquer pessoa que, devido a uma 

agressão, ocupação externa, dominação estrangeira ou a acontecimentos que 

perturbem gravemente a ordem pública numa parte ou na totalidade do seu país de 

origem ou do país de que tem nacionalidade, seja obrigada a deixar o lugar da 

residência habitual para procurar refúgio noutro lugar fora do seu país de origem 

ou de nacionalidade. 

 

 

No mesmo sentido dessa Convenção, mas já no período pós-regimes latino-

americanos, uma Declaração surge com uma abordagem tal como aponta a 

Convenção de OUA, mas também a superando.  

O grande contingente de refugiados em decorrência dos graves conflitos 

ainda em andamento na América Central, principalmente em Nicarágua, El Salvador 

e Guatemala, produzindo um fluxo de mais de 2 milhões de indivíduos em fuga, dos 

quais apenas 150 mil pessoas desse total se enquadravam no conceito limitado que a 

Convenção de 1951 postulava, colocou a necessidade de um documento que 

estivesse em consonância com a realidade daquela região central da América 

(ANDRADE, 2001, p. 91). Essa realidade somava-se com o andamento dos regimes 

ditatoriais latino-americanos, que causavam uma grande instabilidade política e o 

desrespeito sistemático a proteção dos Direitos Humanos, consequentemente 

propiciando um grande contingente de refugiados políticos. Isto posto, devido a esses 

dois fatos hostis, mas sobretudo, frente a realidade da América Central foi aplicado 

um novo documento (regional), agora visando considerar a situação dos refugiados 

dessa conjuntura, distinguindo a proteção de qualquer pessoa ameaçada pela “grave 

e generalizada violação de Direitos Humanos”: a Declaração de Cartagena de 

198468.  

Tal instrumento também ampliou a definição do regulamento internacional da 

ONU acerca da proteção dos refugiados, aderindo como razão e justificativa para a 

concessão de refúgio nos países locais, a situação de pessoas que deixaram seus 

países porque sua vida, segurança ou liberdade foram ameaçadas em decorrência da 

                                                
68 De acordo com Moreira (2006, p. 16), no momento de implantação desse dispositivo legal, também 

havia um grande contingente de refugiados sul-americanos, além desses 2 milhões de refugiados 

provenientes somente da América Central. 
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violência generalizada, da agressão estrangeira, dos conflitos internos, da presença 

maciça de violação dos Direitos Humanos ou outras circunstâncias que perturbaram 

gravemente a ordem pública (Declaração de Cartagena, 1984). 

A Declaração de Cartagena69 foi adotada por mais de 10 países no “Colóquio 

sobre a Proteção Internacional dos Refugiados na América Central, México e 

Panamá: Problemas Jurídicos e Humanitários” ao redefinir o conceito de refugiado 

mediante ao escopo da realidade regional, sendo aclamado como um instrumento 

jurídico (regional) inovador frente ao refúgio como demonstra uma vasta bibliografia 

(MILESSI, 2005; BARRETO, 2010; JUBILUT; MADUREIRA, 2014).  

Portanto, com o surgimento da Declaração de OUA de 1969 e da Declaração 

de Cartagena de 1984, verifica-se um importante salto conceitual na definição de 

refugiado se comparado a Convenção de 1951, pois tais instrumentos passaram a 

considerar os novos fluxos de refugiados que surgiram entre os anos de 1960 e 1970, 

contemplando, entre outras, as especificidades regionais (PIOVESAN, 2001). Assim, 

na atual definição jurídica-formal reconhecida pelo ACNUR para caracterizar “quem 

é refugiado”, contempla-se que pode ser qualquer pessoa que devido aos temores de 

perseguição, conflitos armados, violência generalizada e violação massiva dos 

Direitos Humanos, têm a sua integridade física ameaçada, não podendo desfrutar de 

proteção legal do país de origem e atravessa uma fronteira para “fugir” das diversas 

violações dos Direitos Humanos no Estado-nação70.     

É claro que definir o grupo “refugiado” não é simples, e Hayden (2006) relata 

que é difícil conceituar uma categoria objetiva de refugiado que incorpore o mundo 

real, ética71 e teoria em harmonia. Segundo o ACNUR (2016), a definição do status 

                                                
69 Como veremos no próximo capítulo deste trabalho, o Brasil adere à definição de refugiado contida 

na Declaração de Cartagena de 1984 na lei de refúgio nº 9.474/97. Esta lei também contempla os 

principais instrumentos internacionais sobre o tema, como os requisitos que a Convenção de 1951 e o 

Protocolo de 1967, solicitam para reconhecer quem é refugiado.  

70 Vide “Protegendo os refugiados no Brasil e no mundo” (ACNUR, 2016). Disponível em: 
http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/Publicacoes/2016/Protegendo_Refugiados_no

_Brasil_e_no_Mundo_2016.pdf?view=1.   

71 Sobre ética e capitalismo é importante fazermos a seguinte pergunta: é possível o sistema capitalista 

ser simultaneamente ético e exploratório? Para a seguinte resposta o texto “Ética e capitalismo” de Ivo 

Tonet é taxativo. Vejamos: “Em resumo, podemos dizer que ética e capitalismo se excluem 

radicalmente. Se por ética entendemos aqueles valores que elevam o indivíduo a superar a esfera da 

particularidade para conectar-se com a universalidade do gênero humano, e se a sociabilidade regida 

pelo capital está fundada no interesse particular, então não há como conciliar estas duas dimensões. Se 

isto é verdade, duas constatações se impõem. Primeira: toda tentativa de fundar uma ética no interior 

desta forma de sociabilidade só pode resultar numa ética abstrata e contribui, não obstante intenção 

em contrário, para a reprodução dessa ordem social essencialmente injusta. Mais ainda: a ênfase dada, 

hoje, à questão dos valores, sem um questionamento radical da matriz fundante desta ordem social, 
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de refugiado se diferencia da definição de imigrante, pois enquanto o primeiro é 

compelido a sair do seu país pelas questões descritas nos principais documentos72 

desenvolvidos no bojo do século XX – e que são mantidos no século XXI – onde há 

uma situação de risco à vida e a ausência da proteção do Estado, o imigrante é 

definido como aquele que migra por razões econômicas, podendo retornar para seu 

país a qualquer momento e pode gozar da proteção do governo de seu país, sendo 

qualificado como um migrante espontâneo/voluntário.  

 

“Migração” é comumente compreendida implicando um processo voluntário; por 

exemplo, alguém que cruza uma fronteira em busca de melhores oportunidades 

econômicas. Este não é o caso de refugiados, que não podem retornar às suas casas 

em segurança e, consequentemente, têm direito a proteções específicas no escopo 

do direito internacional. (ACNUR, 2016) 

 
 

Tendo em vista esse esclarecimento que o ACNUR compromete-se em 

pontuar para evitar que a palavra “migrante” seja utilizada de forma genérica 

(principalmente na atualidade), e que neste trabalho reconhecemos para 

interpretarmos as particularidades do refúgio73, entretanto, não podemos abstrair que 

essa definição que o ACNUR opera diferenciando as nomenclaturas, buscando 

apreender a “natureza” desses dois tipos de deslocamentos populacionais é no 

mínimo uma análise que minimiza os determinantes da migração, pois aquele que 

migra por questões econômicas também é compelido a sair do país, não sendo um 

processo voluntário como o órgão citado afirma74.  

                                                                                                                                     
não tem nada de positivo. Pelo contrário, é a expressão do extravio e da impotência de uma 

consciência que, ignorando a dinâmica da realidade objetiva, pretende ditar normas do alto de um 

pedestal transcendental. Segunda: a fundamentação de qualquer ética autêntica tem de ser precedida, 

necessariamente, pela demonstração da possibilidade e da necessidade - ontológicas - da superação da 

exploração do homem pelo homem. Somente assim o discurso ético deixará de ter apenas uma 

coerência lógica para ter uma coerência ontológica, vale dizer, terá a possibilidade (ainda que só 
possibilidade) de se transformar, em outra ordem social, em prática cotidiana”. Disponível em: 

http://www.ivotonet.xpg.com.br/arquivos/ETICA_E_CAPITALISMO.pdf.   

72E que destacamos até o momento, tais como, a Convenção de 1951, o Protocolo de 1967 e a 

Declaração de Cartagena. 

73A nomenclatura com a qual dialogamos – o refúgio – se distingue, pois possui especificidades no 

processo ao qual decorre como vimos até o momento, e que, por conseguinte denota particularidades 

no trato. 

74 Outro ponto importante que abordaremos no Capítulo II deste trabalho e torna-se fundamental neste 

debate é o fato de que como as pessoas vítimas da miséria e das catástrofes naturais não se enquadram 

na definição clássica de refugiado contida na Convenção de Genebra de 1951. Para este fim 

selecionamos três casos emblemáticos para explicar e problematizar, como o caso dos senegaleses, o 

dos haitianos e o dos venezuelanos. 
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O migrante padece da expulsão, pois as desigualdades socioeconômicas e 

sócio-espaciais criadas e reproduzidas pelo capitalismo também o repelem e forjam 

violações de direitos. Em outras palavras, as contradições do modo de produção 

capitalista são fatores de expulsão que culminam em fluxos migratórios. E vejamos 

que as crises capitalistas potencializam a pobreza, a fome, o desemprego, a 

exploração, dentre outras expressões multifacetadas da “questão social” que 

precarizam as condições de vida e trabalho do homem intensificando a migração. Ou 

seja, o migrante dito “espontâneo” é compelido a deslocar-se, pois o seu Estado 

(burguês) não garante proteção social75 à população, mas reproduz desigualdades de 

renda, de acesso aos serviços públicos, de oportunidades de trabalho, dentre outras. 

Portanto, migração e refúgio são as “duas faces da mesma moeda”, pois o ponto de 

inflexão é o sistema capitalista operando com diferentes formas de expulsão. 

Dessa maneira, é crucial que o conceito de “migrante” seja revisitado e 

alterado, pois a atual definição não parece ser um caminho analítico adequado, pois é 

tendenciosa a culpabilização do migrante, instiga a xenofobia e conserva um sistema 

que se legitima na desumanidade. Culpabiliza, pois não analisa criticamente os 

determinantes do modo de produção que estimulam esse fluxo migratório, 

responsabilizando o indivíduo pelo seu deslocamento, ocultando o antagonismo de 

classes suscitado pela concentração de capitais nas mãos de um pequeno grupo, 

enquanto que o pauperismo, a insegurança alimentar e o desemprego acompanham 

massas de trabalhadores, imprimindo a violação aos direitos econômicos, sociais e 

culturais desses sujeitos, o que os obriga à mobilidade humana para a garantia da 

sobrevivência e bem-estar. Instiga a xenofobia, pois legitima os governos e as 

populações receptoras desses imigrantes a encarar este grupo como “invasor” e que 

“provoca instabilidade econômica e política”. E por último, esse conceito do 

                                                
75 A ideia de proteção social foi construída no pós-segunda guerra e surge com o Welfare State 

(Estado de bem-estar-social) que se caracterizou com ações do Estado no âmbito social e no âmbito 

econômico criando um aparato de proteção social. Ele originou-se na Inglaterra sendo representado 
por ações do Estado na implementação dos serviços sociais não contributivos a partir de 1942 com o 

Plano Beveridge. O W.S foi adotado também em alguns países do centro do capitalismo, 

especificamente em muitos países da Europa.  Ele tem como base a estruturação de "um Estado com 

forte iniciativa no campo de políticas sociais redistributivas e com pronunciada intervenção por 

serviços e equipamentos sociais, fiador de controles tributários sobre o capital e articulador 

institucional de parcerias entre capital e trabalho, sobre a base do jogo político democrático" (NETTO, 

1994, p. 98).   Esping-Andersen (1991) analisa que desenvolveu-se diferentes tipos de Welfare State 

nos países centro-capitalistas. Porém, na periferia do capitalismo devido o quadro de dependência e 

todo um aparato de desigualdade, desenvolveu-se um Estado “protetivo” às avessas, um Estado de 

mal-estar social, na visão de Oliveira (1985).  
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ACNUR é conservador, pois não descortina os reais interesses que envolvem as 

desigualdades sociais na ordem do capital, isso para manter tudo como está e 

perpetuar a exploração dessa força de trabalho. 

A propósito, Roberto Kurz ao referir-se ao intenso fluxo migratório no século 

XXI, asseverou que: 

 
É preciso deixar de dar explicações do tipo, “o ser humano sempre fez guerras e 

sempre migrou”. Isto não ajuda a compreender este fenômeno que é inédito e 

nunca ocorreu em tão alta escala como agora. A migração não é nada novo na 

história da modernização, mas, sim, há um erro na avaliação ao dizer que as 

pessoas migram livremente em busca de melhores condições. É um processo 

coativo. Os pobres são livres para vender sua mão de obra, porém fazem isto 

porque não têm condições para controlar sua existência. [...] O ser humano 

participa de um sistema no qual vende abstratamente sua mão de obra e integra 

uma engrenagem (montada) para produzir acumulação infinita de capital. (KURZ 

apud MARINUCCI; MILESSI, 2005, p. 2) 

 
 

Trata-se, pois de destacar duas questões centrais que o autor analisa – e que 

ainda não expomos até o momento – e permite avançarmos na reflexão. A primeira 

se refere às barreiras impostas pelo sistema burguês à liberdade de migrar, mas que 

em contrapartida privilegia o livre fluxo de capitais, particularmente com o advento 

neoliberal que expressa um conjunto de medidas empreendidas pelo grande capital 

para a desregulamentação econômica e a liberalização dos mercados.  E o segundo 

ponto ao qual o autor possibilita a apropriação e o avanço frente à sua afirmação, 

corresponde ao fato de que o discurso capitalista de liberdade humana é enganoso, 

pois a expropriação do servo do campo no processo “acumulação primitiva” revelou 

que “os últimos acabaram sem ter nada para vender, a não ser sua própria pele” 

(MARX, 1996) para sobreviver e essa força de trabalho é considerada uma 

mercadoria especial, pois é a única que quando consumida é capaz de gerar mais 

valia. Logo, a mobilidade da força de trabalho é essencial para o capitalista produzir 

outras mercadorias e assim garantir lucros à acumulação privada. 

Cabe dizer que tanto os imigrantes, quanto os refugiados são expropriados 

pelo capitalismo, por conseguinte, os fluxos migratórios também se apresentam 

como processos estruturais, expressões da “questão social” que se recriam na esfera 

das relações sociais do modo de produção capitalista. Tal estrutura econômica tem 

como braço atuante o próprio Estado burguês que atua como violador dos Direitos 

Humanos perpetrando o deslocamento de milhares de pessoas. Isto é, o Estado do 

grande capital, de forma desumana nega as necessidades elementares da população, 
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forjando e reproduzindo as condições para a migração seja ela “espontânea/ 

voluntária” ou “forçada”, além de implicar fundamentalmente na migração 

indocumentada, no tráfico de pessoas, na exploração sexual e no trabalho escravo 

desses imigrantes, pois se essa instituição social garantisse as plenas condições 

materiais e objetivas para o trabalhador sobreviver, ou seja, se esse indivíduo gozasse 

de proteção do seu governo, o fenômeno migratório não seria hiperbólico e migrar, 

seria neste caso, um ato espontâneo. 

Cabe reiterar que esta tática do Estado de engendrar o movimento migratório 

não é novidade a partir do século XX, pois como vimos anteriormente neste capítulo, 

o Estado na Acumulação Primitiva do capital participou ativamente na expulsão dos 

camponeses da terra comunal para integrá-los ao mercado como força de trabalho 

nas indústrias que começavam a surgir nos centros urbanos. E foi essa instituição 

burguesa, à medida que o capitalismo monopolista se consolidou em início do século 

XX, que dissimuladamente ultrajou a proteção às populações que estavam no 

epicentro das Guerras Mundiais, em prol dos interesses imperialistas das classes 

dirigentes.  

Ora, o Estado atua “[...] para propiciar o conjunto de condições necessárias à 

acumulação e à valorização do capital monopolista” (NETTO, 2001, p. 26), mesmo 

que isso condene os “despossuídos” à barbárie, ou seja, uma ausência total da 

civilização no seu país de origem, restando a essas pessoas apenas a vida e a 

necessidade de migrar para sobreviver. Isso evidencia como as prioridades do capital 

sempre colocam em xeque a vida de muitos seres humanos, pois as vantagens 

econômicas que circundam uma guerra valem mais que a integridade física de 

homens, mulheres e crianças. 

Segundo Patarra (1997) (2002) a partir dos anos de 1980 os movimentos 

migratórios reassumem uma importância crescente no mundo afinal a instabilidade 

crônica da economia, a reestruturação do capital e a precarização do trabalho, 

fomentaram a mobilidade populacional. Esse espectro pode ser elucidado por meio 

da crise estrutural do capital que desequilibrou a economia e ocasionou um quadro 

maciço de desemprego considerado por Mészáros (2002, p. 225) a “mais grave das 

doenças sociais” que vem assumindo “proporções crônicas, sem que a tendência a 

piorar tenha algum fim à vista”. Consequentemente, esse fator “desemprego”, 

acarretou problemas sociais e econômicos, como fome, pobreza, violência e a queda 



61 

 

do padrão de vida das populações, impulsionando os fluxos migratórios 

transfronteiriços em busca de melhores condições de vida.  

Ademais, a complexidade dos deslocamentos humanos da década de 80 

ocorre no escopo das contradições da resposta neoliberal que o capitalismo 

contemporâneo emprega a esse cenário econômico para retomada das taxas de lucro 

do pós-guerra, como a redução de salários e as desregulamentações trabalhistas que 

imputam graves perdas de direitos a classe trabalhadora. 

A agenda neoliberal empreendida nos países capitalistas tanto do centro 

quanto da periferia, frente ao desmonte do Estado socialdemocrata (NETTO, 2001), 

retomou os princípios liberais destacando a primazia do mercado como instância 

reguladora das relações econômicas – preconizando a ausência de regras ao sistema 

capitalista –, e das relações sociais – o que agudiza os antagonismos de classes. 

Nesse momento as transformações sociais, econômicas e ideoculturais resultam 

numa restauração do domínio do capital que inaugura uma “nova configuração do 

capitalismo mundial e nos mecanismos que comandam seu desempenho e sua 

regulação” sob a égide dos Estados Unidos denominada por Chesnais (1996, p. 13) 

de “mundialização do capital”. 

A defesa da supressão das barreiras estatais frente ao capital, onde o livre 

comércio e o livre mercado garantem a circulação de capital sem embargos, impôs 

retrocessos aos direitos historicamente conquistados pela classe trabalhadora, que 

nesse momento depara-se com perdas nefastas (BOSCHETTI, 2010, p. 69). A tríade 

reestruturação produtiva, financeirização do capital e contrarreforma do Estado 

representam as alternativas neoliberais frente a essa crise global. Netto (2010) aponta 

que a ofensiva política frente ao movimento operário (que ascendeu nos anos 

anteriores e propiciou ganhos sociais), também fez parte das transformações que 

ocorreram com a entrada dos anos 1970, pois principalmente nos governos de 

Margareth Tatcher (Inglaterra) e Ronald Reagan (Estados Unidos) destaca-se a 

ameaça à luta sindical no binômio, repressão e ideologia.    

A partir daí, a política neoliberal acarretou grandes mutações no mundo do 

trabalho como a precarização das relações trabalhistas e a flexibilização do processo 

produtivo76. Tais elementos da reestruturação produtiva constituem o regime 

                                                
76 A década de 1980 inaugura a hegemonia do capital financeiro no sistema capitalista e a ordem 

neoliberal internacional (DUMÉNIL; LÉVY, 2014) que juntas favorecem a acumulação do capital e 



62 

 

toyotista de “acumulação flexível”77 (HARVEY, 2004), no qual há maior 

investimento em capital constante, o que consequentemente expulsa trabalhadores do 

chão fábrica, gerando mais desemprego. Essas condições impostas ao processo de 

trabalho intensificaram a produtividade no cenário da concorrência intercapitalista e 

prescindiu uma intensa exploração. Neste sentido, tem-se a exacerbação da 

exploração da força de trabalho dos empregados e o crescimento do contingente de 

desempregados que sem perspectivas e convencidos que não há alternativa, 

submetem-se às condições degradantes de trabalho para sobreviver. 

As múltiplas e diferentes contradições que emergiram com a crise de 70 e a 

política neoliberal, inaugurando o capitalismo contemporâneo, foram sucedidas pelo 

colapso da experiência socialista do Leste Europeu, que rivalizou durante os 40 anos 

de vigência da Guerra Fria com os Estados Unidos. O rompimento da bipolaridade e 

a crise do “socialismo real” forjou um mundo unipolar hegemonizado pelos Estados 

Unidos (RAMOS et. al., 2011). Segundo Helion Póvoa Neto (2007a) após o fim da 

Guerra Fria verifica-se a intensificação dos conflitos regionais que potencialmente 

criam deslocamentos forçados. Assim, essa conjuntura abriu lugar para novas tensões 

que se espraiam pelo século XXI criando novos ciclos de conflitos e novas vítimas, 

induzindo o aumento da população refugiada mundial. 

Isto posto, será contemplado na próxima exposição concernente ao século 

XXI especificamente após 2008, como o fluxo mundial de refugiados sofre uma 

intensificação e isso se deve a mais uma crise do sistema – reflexo da crise de 1970 – 

e da agressividade do imperialismo norte-americano no capitalismo contemporâneo, 

fomentando conflitos.  A realidade perturbadora de uma guerra é que a capacidade 

destrutiva da indústria-militar oferece ao capital a forma de manter a sua expansão. 

Netto (2010) diz que a guerra no século XX foi “uma resposta auto-reprodutiva do 

capitalismo”, pois a indústria bélica demonstrou ser um elemento vital para o sistema 

superar suas crises, mas esse fato se apresenta no século XXI tão real como nunca, 

expressando tempos sombrios nos quais o armamentismo é um mecanismo eficaz 

para o sistema se recuperar de recessões econômicas e também para os países 

centrais disputarem a hegemonia demonstrando seu poder militar. A consequência 

                                                                                                                                     
intensificam o conjunto de problemas sociais, políticos, econômicos, culturais e ideológicos que 

cercam a classe trabalhadora. 

77 Essa acumulação flexível compõe novas formas de gestão da produção e do trabalho sob o 

incremento de novas tecnologias. Ela se contrapõe a rigidez típica do fordismo-keynesianismo que 

expôs sua incapacidade de manutenção no período de 1965 a 1973. (Harvey, 2004, p.135). 
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disso será um cortejo de horrores que flagela a vida de milhares de pessoas impelidas 

a fugir da insegurança e das condições sub-humanas de vida.  

 

1.3 O refúgio no século XXI: a barbárie capitalista contemporânea 

 

Com as transformações do pós-Segunda Guerra Mundial, o capitalismo se 

transmutou, verificou-se a abertura de novas fronteiras para favorecer a reprodução 

ampliada de capital e o imperialismo instalado no início do século XX avançou para 

o estágio no qual Fontes (2010) denomina de capital-imperialismo. A autora 

considera que esse capital-imperialismo que incorpora características do 

imperialismo analisado por Lenin, e, portanto, deriva dessa expansão do início do 

século passado, possui um ponto de inflexão: abarca características próprias da 

expansão do capitalismo em uma determinada condição histórica divergente do 

período analisado por Lenin (IDEM), p.149-150).  

Para a autora, esse capital-imperialismo surgido no pós-guerra – período da 

Guerra Fria e que apresentou mudanças significativas no ritmo, na forma e na 

expansão do imperialismo – atinge a sua fase madura nos anos de 1980. Assim, 

paralelamente a essa maturidade do imperialismo contemporâneo, o 

“neoliberalismo”78 ascende e redefine a configuração do capitalismo no século 

XXI79.  

É nesse novo quadro mundial junto à efetivação do poder unilateral dos 

Estados Unidos, que se potencializam as desigualdades pelo mundo, afinal as 

inúmeras transformações econômicas e políticas no capitalismo ao longo do século 

passado aprofundaram a divisão internacional do trabalho entre as regiões Norte e 

Sul do mundo. A “mundialização do capital” que derrubou as barreiras fiscais de 

muitos países e fez o capital avançar para outros mercados, interligando as 

economias abertas para máxima acumulação do capital, aflorou todas as contradições 

                                                
78 “O neoliberalismo é em primeiro lugar uma teoria das práticas político-econômicas que propõe que 

o bem-estar humano pode ser melhor promovido liberando-se as liberdades e capacidades 

empreendedoras individuais no âmbito de uma estrutura institucional caracterizada por sólidos direitos 

a propriedade privada, livres mercados e livre comércio. O papel do Estado é criar e preservar uma 

estrutura institucional apropriada a essas práticas; o Estado tem de garantir, por exemplo, a qualidade 

e a integridade do dinheiro.” (HARVEY, 2008, p. 11) 

79 Fontes tece uma crítica ao que foi denominado de neoliberalismo, sendo assim, em sua concepção 

tanto o termo “neoliberalismo”, como o termo “globalização” eram meramente descritivos. 
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que o sistema burguês é capaz de criar, pois esse processo de mundialização não 

representou nem de longe uma redistribuição do montante acumulado, afinal, “a 

busca da taxa de lucro máximo implica a de uma taxa de exploração a mais elevada 

possível” (CHESNAIS, 2005, p. 233), refletindo nas condições de vida dos 

trabalhadores. 

 A partir da interação dos mercados financeiros e produtores, as nações mais 

industrializadas passaram a obter ainda mais vantagens sobre os países que entram 

no comércio mundial como fornecedores de matérias primas e commodities. Nessa 

conjuntura de desenvolvimento desigual e combinado do sistema capitalista – que 

expressa as relações entre os países centrais e os periféricos – torna-se inevitável que 

as sociedades menos desenvolvidas mergulhem-se em dívidas e caos social. Esse 

acirramento na disputa comercial, principalmente na década de 1990, foi responsável 

por falir diversas empresas pelo mundo, aumentando o número de desempregados, e 

consequentemente as desigualdades econômicas.  

Assim, cabe ressaltar que grande parte da população mundial está fora dessa 

“globalização” – que significa segundo Mészáros (2002, p. 111) “o desenvolvimento 

necessário de um sistema internacional de dominação e subordinação”. Ou seja, o 

sistema capitalista mundial reservou a essa grande parcela de trabalhadores a 

exploração de sua força de trabalho, a diminuição do poder de compra do salário, as 

privatizações de serviços públicos, o aumento do custo de vida, dentre inúmeros 

outros ataques aos direitos dos trabalhadores, criando uma precarização intensiva da 

vida humana.  

Vejamos que, a organização não-governamental britânica OXFAM no 

relatório “A Economia para o 1%” apresentado em Davos em janeiro de 2016, 

denuncia que 1% da população mundial detém mais riquezas socialmente 

produzidas, nos dias atuais, do que todo o restante do mundo junto80. E mais, o 

relatório afirma que no ano de 2015, apenas 62 pessoas apropriavam-se da mesma 

riqueza que 3,6 bilhões de pessoas detinham (a metade mais afetada pela 

desigualdade, considerando que há 7,2 bilhões de habitantes no mundo). A riqueza 

desse seletivo grupo dos mais ricos do mundo aumentou em 45% desde 2010, o que 

representa um crescimento de mais de meio trilhão de dólares (US$ 542 bilhões), 

alcançando em 2015 US$ 1,76 trilhão. Essa descomunal concentração de riqueza nas 

                                                
80Ver: http://www.oxfam.org.br  
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mãos de um pequeno grupo acentua o pauperismo da outra parte esmagadora da 

população, tornando-se impossível que esse quadro se reverta no mote do 

capitalismo, isto porque a lei geral do modo de produção capitalista tem como efeito 

duas faces: a riqueza e a pobreza (Marx, 1996).   

Portanto, é devido às múltiplas expressões da “questão social” gerada por 

essa desigualdade capitalista, que há o movimento de trabalhadores pelo mundo 

migrando para nações mais desenvolvidas em busca de melhores condições de vida, 

ou de terem sua força de trabalho explorada de forma mais “organizada”, para 

subsistirem no sistema burguês, o que comprova a tese de Tedesco (2010) que afirma 

a centralidade do trabalho no cenário das migrações internacionais na Era do 

capitalismo globalizado. 

Vejamos que, segundo o relatório anual da Organização Mundial para as 

Migrações (OIM), o “World Migration Report 2015”81, há cerca de 250 milhões de 

migrantes internacionais e 750 milhões de migrantes internos, devido principalmente 

ao elevado crescimento populacional, aos problemas econômicos e aos conflitos em 

andamento, constituindo contingentes populacionais despossuídos dos meios 

necessários de garantir a sua sobrevida. Logo, não se trata somente de afirmar que as 

migrações internacionais estejam pautadas na busca de trabalho, mas há outras 

determinações que impelem o fluxo de pessoas pelo mundo. 

Por ora, cabe destacar, a funcionalidade desse contingente de trabalhadores 

expropriados, expulsos seja pelos conflitos, seja pelas crises cíclicas do capital82 

(MANDEL, 1982). Primeiramente, parece bastante oportuno resgatar a afirmação de 

Sweezy (1997, p. 304): “o monopólio faz aumentar a taxa de afluência de 

                                                
81 Ver o relatório em: http://publications.iom.int/system/files/wmr2015_en.pdf.  

82 As crises cíclicas do capital são crises eminentes, própria do sistema capitalista e que segundo Netto 

(2012), são crises que se apresentam regularmente desde o século XIX e que só resulta em mais 

capitalismo. A crise estrutural é profunda e assim marcada por um continuum depressivo, que se 

rasteja ao longo dos tempos, como afirma Mészáros (2009). Sobre se a crise atual é uma crise cíclica 
ou uma crise estruturante ficamos com a avaliação de Mészáros que diz o seguinte: “Apesar de tudo, 

dificilmente seria possível negar que algo de significativamente novo está ocorrendo no sistema em 

seu conjunto. Sua natureza não pode ser explicada, como foi tentado de início, apenas em termos de 

uma crise cíclica tradicional, uma vez que tanto o âmbito como a duração da crise a que fomos 

submetidos nas últimas duas décadas superam hoje os limites historicamente conhecidos das crises 

cíclicas. Tampouco parece plausível atribuir os sintomas identificáveis da crise à assim chamada 

‘onda longa’: uma ideia que, como hipótese explicativa um tanto misteriosa, foi injetada de forma 

apologética em debates mais recentes. À medida que os sintomas de crise se multiplicam e sua 

severidade é agravada, parece muito mais plausível que o conjunto do sistema esteja se aproximando 

de certos limites estruturais do capital, ainda que seja excessivamente otimista sugerir que o modo de 

produção capitalista já atingiu seu ponto de não retorno a caminho do colapso” (MÉSZÁROS, 2009, 

p. 41)  
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trabalhadores para o exército industrial de reserva”. Isso implica dizer que o 

capitalismo em sua fase monopólica produz massas de desempregados e 

consequentemente as condições para o fluxo migratório de pessoas que em busca de 

garantirem o seu sustento acompanham o capital.  

Assim, para assegurar ainda mais a lucratividade, esse sistema tem na força 

de trabalho de imigrantes e refugiados uma mercadoria emblemática, pois ao compor 

o Exército Industrial de Reserva mundializado83 em tempos no qual os direitos 

trabalhistas sofrem ataques da onda neoliberal, muitos desses trabalhadores em 

movimento imprimem baixo custo aos capitalistas e contribuem diretamente para a 

reprodução ampliada do capital. Nesse sentido, é verossímil que esse exército em 

movimento compete entre si para ser inserido no mercado de trabalho. Todavia, 

parcela dessa superpopulação relativa representa uma grande oferta de força de 

trabalho que serve para pressionar o preço pago pelo capitalista à essa classe 

predestinada a cumprir o papel de impulsionar a produção capitalista. Por outro lado, 

o restante desse excedente de força de trabalho é para o capital supérfluo aos 

interesses de acumulação. Assim, torna-se mais evidente a subalternização de 

trabalhadores sob as circunstâncias de relações desiguais que vão se recriando e 

transpassando os séculos.  

Dessa forma, a tese de Virgínia Fontes (2010, p. 63) na qual afirma que a 

expansão histórica do capitalismo jamais dispensou a especulação, a fraude, o roubo 

e, sobretudo as expropriações primárias (que corresponde a atração dos camponeses 

pelas cidades ou a expulsão dos camponeses do campo), pois, o sistema recriou em 

um novo tempo e espaços distintos, essas velhas formas no capitalismo 

contemporâneo que se conjugam com o capital-imperialismo, fase atual da expansão/ 

financeirização do capital84. Sendo assim, os processos violentos são permanentes, 

atualizados e reatuzalizados nos estágios do sistema capitalista, como no 

imperialismo.  

Para a autora as sucessivas expropriações são condição e decorrência desse 

modo de produção, e cabe-nos considerar que o capitalismo na tentativa de reverter a 

                                                
83 O termo “mundialização do exército industrial de reserva” é empregado por Chesnais (2006).   

84De acordo com Iamamoto (2007, p.107), a financeirização do capital indica que “a efetiva 

mundialização da ‘sociedade global’ é acionada pelos grandes grupos industriais transnacionais 

articulados ao mundo das finanças. Este tem como suporte as instituições financeiras, que passam a 

operar com o capital que rende juros (bancos, companhias de seguros, fundos de pensão, fundos 

mútuos e sociedades financeiras de investimento), apoiadas na dívida pública e no mercado acionário 

de empresas”.   
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queda da taxa de lucro declinante dispõe das expropriações para expandir o seu 

domínio e adquirir novos espaços de valorização do capital, sob a hegemonia do 

grande capital financeiro, “resultando numa mercantilização inimaginável de todas as 

formas da vida social e humana” (FONTES, 2010, p.59). Um exemplo disso é a 

atuação de países pela compra de terras estrangeiras, como é o caso da China que já 

arrematou mais de 5,3 milhões de hectares de terras no exterior por meio de seus 

investidores tendo como principais alvos terrenos da África Central e do sudeste 

asiático85. Outro exemplo dessa forma de mercantilização da vida social é o fomento 

a um conflito em uma região rica em matérias-primas, como estratégia para a 

extração dessas riquezas. Como casos emblemáticos, para ilustrar essa afirmação, 

podemos citar a questão da Síria e o problema da República Democrática do Congo. 

Os dois possuem conflitos instalados, mas sofrem com a pilhagem e as intervenções 

destrutivas de países estrangeiros que intentam seus minerais, como o petróleo 

Sírio86 e o “coltán” da República Democrática do Congo87. Assim, esses dois 

exemplos são alguns dos diversos processos de expulsão que tem algo em comum: 

expulsar para o capital dominar e explorar.   

Mészáros (2003), da mesma forma que Fontes, dedica-se a analisar a fase em 

curso do imperialismo que apresenta modificações cruciais após 100 anos da análise 

de Lenin. Ele identifica – em seu livro “O século XXI - socialismo ou barbárie?” –, a 

fase atual do imperialismo como um terceiro momento do imperialismo denominado 

de “imperialismo global hegemônico”88, pois é o ápice da forma mais nociva dessa 

expansão tendo os EUA como a força dominante que governa o mundo após a 

irrupção da crise estrutural do sistema capitalista (IDEM, p.72). Cabe ressaltar que a 

influência norte-americana se expressa em seu poder econômico e militar. No que se 

refere à economia norte-americana, este país apresenta o maior Produto Interno 

                                                
85 Vide https://exame.abril.com.br/mundo/10-paises-que-estao-comprando-terras-estrangeiras-aos-

montes/.  

86 Vide: https://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Internacional/Petroleo-interesses-americanos-e-o-

golpe-na-Turquia/6/36490.  

87 Vide: https://www.revistaforum.com.br/digital/150/os-minerais-de-conflito-congo/.  

88 Completando as três fases bem distintas que o autor analisa, a primeira fase do imperialismo é o 

“imperialismo colonial moderno construtor de impérios”, que surgiu com a “expansão de alguns 

países europeus em algumas partes facilmente penetráveis do mundo”. Já a segunda fase é 

denominada por ele como “Imperialismo "redistributivista" antagonisticamente” contestado pelas 

principais potências em favor de suas empresas quase-monopolistas, chamado por Lênin de "estágio 

supremo do capitalismo", que envolvia um pequeno número de contendores, e alguns pequenos 

sobreviventes do passado, agarrados aos restos da antiga riqueza que chegou ao fim logo após o 

término da Segunda Guerra Mundial. (op.cit). 
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Bruto (PIB) do mundo, apresentando no ano de 2015 uma riqueza nacional de mais 

de 18 trilhões de dólares (BANCO MUNDIAL, 2016)89. Quanto ao poderio militar 

dos Estados Unidos, no ano de 2015, o investimento desse país com despesas 

militares foi de 577 bilhões de dólares, liderando o ranking dos 160 países mais 

poderosos do mundo, segundo matéria da Revista Exame sobre a análise da pesquisa 

realizada por Global Firepower Index (GFP) acerca das nações com mais poderes 

militares no ano de 201590. Logicamente, tanto investimento não é em vão, pois 

como afirma a análise do jornal US NEWS, em 2015 a indústria bélica norte 

americana foi a que mais lucrou com a venda de armas tanto em valor dos acordos 

de transferência como em percentual de participação no mercado global, em 201591. 

Sendo assim os Estados Unidos92 ainda abocanha a maior fatia do bolo do mercado 

armamentista mundial com a “guerra permanente”, o que comprova a tese de 

Luxemburgo (1976) que analisa o militarismo como um estimulante econômico. 

A partir dessa constatação entendemos a dinâmica dos atuais conflitos que 

permeados por características próprias, como questões ideológicas, políticas, 

religiosas, gênero e outras, têm como pano de fundo os interesses imperialistas das 

grandes potências mundiais, destacando-se a potência norte-americana, que através 

do mercado armamentista e o seu posicionamento geopolítico mundial, cria um 

cenário de sequências de expropriações, que levam a intensos fluxos migratórios e a 

produção de uma barbárie com demasiada frequência, alcançando o poder e o 

domínio de territórios, antes habitados pela população.  

O ponto de inflexão da persistência dessas expulsões está no pós-crise de 

2008, na qual o grande capital torna-se ainda mais agressivo para conquistar seu 

objetivo: o lucro. Nesse sentido é importante fazermos um adendo: a crise é um 

aspecto inerente ao capitalismo. Sendo assim, em 2008 o sistema capitalista e a 

humanidade presenciaram mais uma crise que demonstrou a agressividade capitalista 

                                                
89 Dados do Banco Mundial disponíveis em: 

http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD.  

90 A matéria da Revista Exame está disponível em: http://exame.abril.com.br/mundo/as-25-maiores-

potencias-militares-do-planeta-em-2015/#1. Segundo a mesma, a pesquisa da Global Firepower Index 

(GFP) cria um ranking baseado em mais de 50 fatores diferentes que determinam o índice de poder de 

cada país.  

91 Vide https://www.usnews.com/news/the-report.  

92 É oportuno salientar a imensa dívida pública norte-americana que no ano de 2015 estava em $17 

trilhões, quase atingindo o seu PIB da época. Atualmente, em 2017 já ultrapassa os $20 trilhões de 

dólares. Vide: http://www.jb.com.br/internacional/noticias/2017/09/12/divida-publica-dos-eua-bate-

recorde-e-ultrapassa-us-20-tri/.  

http://www.globalfirepower.com/
http://www.globalfirepower.com/
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e a sua ausência de limites para restabelecer a base da rentabilidade. Isto posto, sob a 

lógica cruel neoliberal de acumulação capitalista, a guerra após mais essa crise 

econômica ainda denota um potencial papel quando os métodos “normais” de 

expansão fracassam e são as instituições capitalistas que prescrevem esse “remédio” 

para a recuperação do capitalismo em crise (MÉSZÁROS, 2009, p. 65). 

Por ora, essa crise foi “mais uma manifestação de crise estrutural do capital” 

(BOSCHETTI, 2012, p. 32) que se arrasta desde os anos de 1970 e tem um caráter 

universal, além de tramar vários prejuízos socializados com a classe trabalhadora. O 

estouro da “bolha imobiliária” associou-se com o que já estava em andamento como 

desemprego, flexibilização das regulamentações trabalhistas, a redução salarial, e as 

medidas austeras para reverter esse quadro, retirando direitos conquistados e 

acirrando a luta de classes nos países centrais e da periferia. Contudo, os efeitos 

dessa crise mais recente são os mais variados.  

O poder destrutivo desempenhado pela superestrutura capitalista se estende à 

degradação ambiental, às disputas econômicas, às promoções de guerras e conflitos o 

que provoca problemas que atingem toda a humanidade, reescrevendo o refúgio no 

novo cenário belicoso que se mantém ainda mais acirrado no século XXI superando 

o número de deslocados das guerras do século XX. 

Certamente, como defende Edmilson Costa (2012), com a crise do capital a 

burguesia torna-se mais agressiva. Com esta convicção teórica, se aduz que a classe 

dirigente demonstra cada vez mais os tentáculos escarnecedores dos projetos do 

capital para solucionar os problemas provenientes da crise e os fluxos migratórios 

também são reflexos desse momento do capital e das suas brutais propostas para 

recuperação do sistema. 

Diante dessa reflexão, a tabela que segue abaixo demonstra como o número 

de deslocados forçados pelo mundo devido às guerras e aos conflitos tem um 

aumento muito expressivo a posteriori 2008, ano no qual a crise se irrompeu. 

 

Tabela 1 – Deslocados forçados por guerras e conflitos (2008-2016) 

Anos Deslocados forçados por guerra e conflitos 

2008 42 milhões 

2009 43,3 milhões 

2010 43,7 milhões 

2011 42,5 milhões 
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2012 45,2 milhões 

2013 51,2 milhões 

2014 59,5 milhões 

2015 65,3 milhões 

2016 65,6 milhões 

Fonte: tabela organizada pela autora com base nas estatísticas apresentadas nos 

relatórios anuais do ACNUR intitulado “Tendências Globais” (“Global Trends”). 

 

Segundo o ACNUR (2017) o relatório “Tendências Globais”93 referente ao 

ano de 2016 apresenta o registro bastante preocupante de 65,6 milhões de pessoas 

deslocadas por guerras e conflitos até o final do ano supracitado. Neste universo de 

deslocados, 22,5 milhões estão refugiados, ou seja, estão fora do território nacional, 

pois atravessaram uma fronteira devido aos conflitos, e 40,3 milhões de pessoas 

deslocadas forçadamente continuam dentro das fronteiras de seus próprios países em 

guerra. Para finalizar essa conta assombrosa do ano de 2016, 2,8 milhões de pessoas 

estavam aguardando o resultado da solicitação de refúgio. 

Esses números que representam os milhares de pessoas que estão fora de suas 

residências devido às violências generalizadas e perseguições são dados levantados a 

partir de informações dos governos, das agências parceiras do Alto Comissariado e 

do próprio ACNUR, e representa um aumento de 10% se comparado com o número 

apresentado pelo relatório “Tendências Globais” no ano de 2015, referente ao ano de 

2014, que como mostra o quadro acima, registrava 59,5 milhões de pessoas 

deslocadas.  

Esse órgão divulgou outro dado impactante em junho de 2016: uma em cada 

113 pessoas no mundo é deslocada interna, requerente de asilo ou refugiada, isso se 

comparado com o total da população mundial que corresponde a 7 bilhões e 349 

milhões de pessoas. Ademais, a cada dia, mais de duas mil pessoas, sendo a maioria 

advinda da Síria e do Iraque, tentam chegar a Europa pelo oceano94. Contudo, são os 

países menos desenvolvidos que mais recebem refugiados, o que deixa claro, que 

                                                
93 O relatório de 2016 está disponível na íntegra em: 

http://www.unhcr.org/globaltrends2016/#_ga=2.206239697.371722635.1516679737-

1563535710.1468608969. E o relatório que faz o levantamento entre os anos de 2008 a 2015, ao qual 

inserirmos na tabela e o completamos com o relatório de 2016, está disponível em:  

https://s3.amazonaws.com/unhcrsharedmedia/2016/2016-06-20-global-trends/2016-06-14-Global-

Trends-2015.pdf. 

94Acerca dessas informações, vide a matéria “Deslocamento forçado atinge recorde global e afeta uma 

em cada 113 pessoas no mundo”. Disponível em: 

http://www.acnur.org/portugues/noticias/noticia/deslocamento-forcado-atinge-recorde-global-e-afeta-

uma-em-cada-113-pessoas-no-mundo/.Acesso: 29 set. 2016. 
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apesar dos meios de comunicação abordarem com maior intensidade as tentativas de 

entrada nos países europeus, é a periferia do capitalismo que admiti 86% dos 

refugiados dos 15 milhões que estão sob o mandato do ACNUR. Essa porcentagem 

sobe para 90% quando se soma os refugiados palestinos que estão sob o mandato da 

Agência das Nações Unidas de Assistência aos refugiados palestinos95.  

Esses deslocamentos somados às incontáveis mortes do contexto mundial 

belicoso são reflexos principalmente das 20 guerras mais mortais em curso no 

planeta – levantadas pela pesquisa da instituição “Project for The Study of the 21st 

Century”96. Com esse quadro de monstruosas desumanidades não há como negar que 

a fábrica da morte vem potencializando o poder destrutivo das guerras e 

consequentemente acirrando as expulsões, neste caso, os deslocamentos forçados 

devido aos conflitos e perseguições.  

A indústria bélica no século XXI mantém-se como um elemento dinamizador 

da economia capitalista (NETTO, 2010), pois como alertou o relatório “Guerras nas 

Fronteiras: Os traficantes de armas lucrando com a tragédia dos refugiados na 

Europa” demonstra que os conflitos, no presente século, revertem-se em lucros 

exorbitantes aos comerciantes de armas que vendem tais produtos a União Europeia 

em meio a uma política de segurança nacional que nega a entrada de milhares de 

refugiados nos países desse bloco.  No relatório afirma-se: “São as companhias 

militares e de segurança que fornecem o equipamento aos guardas de fronteiras, a 

tecnologia de vigilância para monitorar fronteiras, e a infraestrutura da tecnologia da 

                                                
95  Em Inglês “United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East” 

(UNRWA). Esta agência, criada em 1949, atende a cinco milhões de refugiados da Palestina e atua em 

58 campos de refugiados e em países como Síria, Líbano, Jordânia, Gaza e Cisjordânia. Informações 

disponíveis em: http://unrwa.org.br/sobre_a_unrwa/. Acesso: 08 de outubro de 2016. Cabe dizer que 

as condições de vida de muitos campos de refugiados palestinos são extremamente precárias e 

apresentam casos de trabalho forçado, torturas e execuções, como revela matéria publicada em 2014 

na Carta Capital. Vide: http://www.cartacapital.com.br/revista/822/muitos-sabiam-mas-5023.html.  

96 Essa instituição, que reúne pesquisadores de diversos temas de relevância mundial incluindo os 

conflitos internacionais, publicou em março de 2015 esse dado elucidativo. Torna-se patente destacar 

quais são os 20 países envolvidos nesses conflitos mais sangrentos até o momento e que também 

foram destacados pelo relatório “Tendências Globais” de 2016 como origem dos principais 

deslocamentos forçados no mundo por guerra. São eles: Síria, Iraque, Afeganistão, Nigéria, Sudão do 

Sul, Paquistão, Sudão, Ucrânia, Somália, República Centro-Africana, Líbia, Israel/ Palestina, Iêmen, 

República Democrática do Congo, Índia, Mali, Filipinas, Cáucaso do Norte, Tailândia e Argélia. A 

pesquisa está disponível em: https://projects21.org/2015/03/17/death-toll-in-2014s-bloodiest-wars-

sharply-up-on-previous-year/. O relatório “Tendências Globais” que ratifica essa informação em 2016 

está disponível em: https://s3.amazonaws.com/unhcrsharedmedia/2016/2016-06-20-global-

trends/2016-06-14-Global-Trends-2015.pdf.   

http://projects21.com/2015/03/17/death-toll-in-2014s-bloodiest-wars-sharply-up-on-previous-year/
http://projects21.com/2015/03/17/death-toll-in-2014s-bloodiest-wars-sharply-up-on-previous-year/
https://www.tni.org/files/publication-downloads/border-wars-report-web.pdf
https://www.tni.org/files/publication-downloads/border-wars-report-web.pdf
https://www.tni.org/files/publication-downloads/border-wars-report-web.pdf
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informação (TI) para rastrear os movimentos das pessoas” 97. Dito isso, observa-se 

que enquanto milhares de refugiados morrem na tentativa de fugir de graves cenários 

de violência, e tantos outros refugiados enfrentam duras dificuldades para chegar à 

Europa, há quem se beneficie com essa tragédia obtendo lucros na venda de 

tecnologias que buscam proteger as fronteiras em nome da "luta contra a imigração 

ilegal" promovida pela Comissão Europeia. 

Nesse cenário hostil do capitalismo contemporâneo, ocorre que as tentativas 

frustradas de atravessar as fronteiras europeias somam-se aos milhares de mortos no 

Mar Mediterrâneo.  Casos de embarcações precárias que transportam imigrantes ou 

refugiados e que naufragam em alto-mar tornaram-se recorrente nesse tempo de 

capitalismo contemporâneo, tendo nas guerras e nas conquistas de territórios com 

riquezas naturais abundantes, fatores que causam incontáveis desumanidades e a 

ausência de esperança por dias de paz e condições de vida e trabalho que não 

expulsem populações de seus territórios. Segundo o ACNUR e a Organização 

Internacional para as Migrações, em 2015 o número de refugiados e imigrantes que 

aportou na Europa foi de mais de um milhão, não obstante 3.600 desses morreram no 

ano passado ou estão desaparecidos em razão dos deslocamentos temerários para se 

chegar a União Europeia.  

Tais informações chocantes têm a grande influência de três países que 

originam mais que a metade dos 15 milhões de refugiados atendidos pelo ACNUR na 

atualidade, são eles: Síria com 4,9 milhões de refugiados, Afeganistão com 2,7 

milhões e Somália com 1,1 milhão, totalizando mais da metade dos refugiados 

acompanhados pela agência98. 

O conflito sírio apresenta um espectro emblemático. A geopolítica da região 

do “Oriente Médio” tem contornos de violentas coalisões imperialistas que saltam os 

olhos e vem expulsando milhares de mulheres, homens e crianças. Antes de 

pontuarmos a questão específica da Síria nos dias presentes é importante sinalizar 

que quando se fala em “Oriente Médio” é comum associar a região ao subtítulo de 

“Barril de Pólvora” do mundo, caracterizando o povo da região como tendo ações 

irracionais e violentas, o que exprime uma visão eurocêntrica cunhada nos moldes 

                                                
97 Relatório divulgado em julho de 2016 pelo Instituto Transnacional (TNI) em conjunto com 

European Stop Wapenhandel. Disponível em: https://www.tni.org/en/publication/border-wars. Acesso 

em: 05 de Outubro de 2016. 

98 Vide: https://nacoesunidas.org/agencia/acnur/.  

https://www.tni.org/en/publication/border-wars
https://nacoesunidas.org/agencia/acnur/
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etnocêntricos colonialista das potências europeias. Para o historiador Edward W. 

Said, (1990, p. 16) a “relação entre Ocidente e o Oriente é uma relação de poder; de 

dominação, de graus variados de uma complexa hegemonia”, dessa forma os Estados 

Unidos e a Europa nos apresentam um Oriente Médio a seu modo, legitimando suas 

ações imperialistas para controlar essa região e reestruturar as fronteiras da mesma, 

exercendo autoridade sobre os povos desse território, e violando a soberania nacional 

dos países dessa região, tudo em prol da pilhagem dos recursos naturais desse espaço 

funcional ao capital. 

Vejamos que, a guerra na Síria vai além da chamada “derrubada do ditador” 

sírio por rebeldes islâmicos como apregoa os veículos midiáticos, porque as escuras 

se esconde os verdadeiros interesses da maior potência econômico-militar do mundo, 

os Estados Unidos, que cobiça as riquezas dessa área como o petróleo, vislumbrando 

o controle total dessa área estratégica para o capital, que é o Oriente Médio. Porém, a 

Rússia que é aliada do presidente Sírio, permanece como o grande entrave à 

hegemonia norte-americana no país que está em guerra há cinco anos. A Rússia vem 

fazendo constantes ataques contra as forças do Estado Islâmico fortalecendo seu 

protetorado, o governo sírio que parece não querer ceder à pressão dos rebeldes. Já 

os Estados Unidos e a OTAN apoiam os grupos rebeldes contrários ao presidente 

sírio. É válido dizer que o país americano gastou em 2015 mais de US$ 9 milhões 

por dia para combater o grupo "Estado Islâmico". A associação da nação norte-

americana99 parece uma grande contradição ao país que assume uma postura de 

“Guerra ao terror”, desde os eventos que marcaram o “11 de setembro de 2001” no 

país100. Contudo, essa surpresa é revogada quando se conhece que ao longo da 

história, essa superpotência fez diversas alianças para ocupar uma posição dominante 

no mundo burguês, como foi nas duas Guerras Mundiais. (BARAN; SWEEZY, 

1978, p. 184).  

                                                
99Informação disponível em: 

http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/06/150612_eua_gastos_ei_fn.  

100 Após os bombardeios às torres gêmeas do World Trade Center em 11 de setembro de 2001, o 

presidente da época, George W. Bush assumiu o compromisso de guerra ao terrorismo, declarando ao 

New Work Times o seguinte: “Empregaremos toda a nossa posição de força e de influência sem 

precedentes para construir uma atmosfera de ordem e de abertura internacionais em que o progresso e 

a liberdade possam florescer em muitas nações. Um mundo pacífico de crescente liberdade atende aos 

interesses americanos de longo prazo, reflete os ideais americanos imorredouros e une os aliados da 

América. Buscamos uma paz justa [...]”. (George W. Bush - Assegurando o triunfo da liberdade, 

NYT, 11/09/2002. Disponível em: www.whitehouse.gov/nsc/nss). 
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Em vista disso, as duas superpotências travam duelos diplomáticos com o 

apoio indireto dos seus grupos aliados na região, cometendo atrocidades, pois esses 

países ora fornecem armamento para seus aliados, ora bombardeiam o front inimigo. 

Logo a barbárie bélica está posta e tem como plano a exploração dos recursos 

daquela região, como o gás e o petróleo – a mola propulsora do sistema capitalista/ 

sustentáculo de muitas economias –, e é claro a exploração da força de trabalho que 

lá reside. Concretamente, “as expropriações contemporâneas tornaram-se 

extremamente agressivas e revelam-se potencialmente ilimitadas, ainda que 

colocando em risco a existência humana” (FONTES, 2010, p.59). Nesse sentido, os 

capitalistas vão rompendo as barreiras do capital e emplacando a mercantilização da 

vida social e humana. Mészáros (2002, p.185) exprime de forma contundente que, “o 

caso é que o capital deve afirmar seu domínio absoluto sobre todos os seres 

humanos, mesmo na forma mais desumana, quando estes deixam de se adaptar a seus 

interesses e a seu impulso para a acumulação”. Sob esse aspecto, não restam dúvidas 

que o capital financeiro é investido pelos capitalistas de forma inimaginável 

buscando render mais lucro e acumular mais capital. Ademais, vale reafirmar que as 

potências capitalistas com suas constantes ingerências hediondas na Síria têm um 

projeto em comum: dominar e mercantilizar tudo que é encontrado nesse território 

para obter vantagens individuais. 

É oportuno destacar que para Osório (2014) o Estado “é a condensação das 

relações de poder político que atravessam a sociedade mediante as quais 

determinados agrupamentos humanos (classes, frações e setores) impõem seus 

interesses, tanto por meios coercitivos quanto consensuais” (2004, p. 186). Dado este 

fato, um Estado com uma soberania forte (ou plena) – como os Estado Unidos –, 

exerce uma influência no sistema global, onde a sua hegemonia disputa de forma 

consciente o espaço e as riquezas, promovendo guerras e acirrando conflitos internos 

de países da periferia do capitalismo, agudizando a dependência e dominando-os 

para fins de exploração e expansão do capitalismo. Assim, a tese de Jaime Osório 

(2014) se sustenta, uma vez que para o capitalismo se reproduzir é necessário um 

sistema interestatal que o apoie e legitime, bem como para a mundialização do 

capital a atuação do Estado-nação é imprescindível.  

Ao lançarmos mão desses aspectos o objetivo de entender esse conflito 

prescinde de desnudarmos os interesses geopolíticos das potências capitalistas no 

Oriente Médio e no Mediterrâneo Oriental, tais como: Estados Unidos, Rússia, UE, e 
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as monarquias do Golfo aliadas dos norte-americanos e da OTAN. As intervenções 

dessas forças na região sob o pretexto de solucionar os conflitos e proteger a 

população, com aval do Conselho de Segurança da ONU, escondem nas entrelinhas 

um jogo de conveniências capitalistas na região, que expressam como esse espaço é 

funcional para acumulação, sendo responsáveis por produzir o maior desastre 

humanitário do século XXI até hoje e que segundo o jornal britânico The Guardian, a 

guerra na Síria que perdura desde 2011 já matou mais de 470 mil pessoas101.   

O atual desastre humanitário expõe as feridas e contradições do mundo 

capitalista, pois as mesmas potências militares que oferecem “ajuda humanitária”, 

são as mesmas que fabricam, vendem e armam ambas as forças beligerantes. As 

consequências mais objetivas dessa conjuntura são os números alarmantes que o 

ACNUR (2016) indica, como: 4,9 milhões de sírios estão refugiados, ou seja, foram 

forçados a deixarem seu país; e outros 6 milhões não conseguiram sair da zona de 

guerra estando deslocados dentro do país. Nessa terrível soma, verifica-se que 

aproximadamente 11 milhões de sírios estão deslocados forçadamente devido ao 

contexto beligerante.  

Marx ao analisar a dialética de Hegel diz que para o filósofo, “todos os fatos e 

grandes personagens da história ocorre por assim dizer duas vezes”. Não obstante, 

Marx elucida que o pensador alemão esqueceu-se de acrescentar que os mesmos 

ocorrem na “primeira vez como tragédia e na segunda como farsa.” (MARX: 2010). 

Nesse sentido, a grande farsa do presente século é que a maior potência capitalista, 

os Estados Unidos, atribui as invasões aos países do Oriente Médio como combate ao 

terrorismo, no entanto, o que se verifica é o objetivo precípuo à rapinagem e à 

expropriação dos recursos materiais, principalmente o petróleo. Assim, a invasão 

estadunidense naquela localidade é responsável por trazer desequilíbrio e 

instabilidade àquele espaço, com apoio de alguns países árabes e seus aliados na 

Europa, como já mencionamos e precisamos reafirmar.  

É nessa trama, que milhares de sírios perdem a sua referência de lar, pois a 

guerra imperialista a escamoteia, obrigando a fuga do espaço até então habitado, pois 

o medo, a rapina, a destruição das cidades agora em escombros, a pobreza, a fome, 

dentre outras expressões da “questão social” que o sistema (re) cria, não garante a 

segurança e a integridade física, compelindo-os ao refúgio em outro país.  

                                                
101 Disponível em: https://www.theguardian.com/international. Acesso em: 12 de outubro de 2016.  
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Essa lógica cruel da concorrência pelo crescimento econômico sob a máxima 

neoliberal de concentração, também sufoca o clamor dos oprimidos, vistos como 

ameaça. De acordo com Harvey: 

 

A competição espacial entre localidades, cidades, regiões e países assume novo 

significado quando cada aliança regional procura capturar e reter benefícios na 

competição com os outros. Os processos globais de luta de classes parecem se        

dissolver diante de nossos olhos em diversos conflitos interterritoriais. (HARVEY, 

2005, p. 152) 

 
 

Numa amálgama de interesse e alianças espúrias postos na região síria, a luta 

de classes é acirrada e a classe trabalhadora fica no epicentro dessa competição 

internacional de gigantes que buscam fatiar ou tomar por inteira uma região utilitária 

para acumulação e superacumulação de capital. Essa expatriação forçada dos sírios 

constitui uma das peculiaridades perversas do sistema burguês: a violação do direito 

à cidade. Nessas condições, importando a teoria de Lefebvre para essa discussão, 

corrobora a sua afirmativa que aduz que “o direito à cidade se afirma como um 

apelo, como uma exigência” (LEFEBVRE, 2001, p.117), pois para o refugiado a 

cidade satisfaz necessidades humanas e sociais, logo é um bem necessário ao 

indivíduo para seu sustento e convívio social.  

No capitalismo contemporâneo, essa é a mais grave situação de refugiados 

desde a Segunda Guerra Mundial, segundo a Anistia Internacional (2016). Tal 

análise fica evidente quando se traz à tona os relatos daqueles que vivem no 

epicentro do conflito sírio. Para Zaha, refugiada síria, em depoimento102 à Anistia 

Internacional: 

 

Antes da guerra, a vida na Síria era um paraíso. Se não fosse a guerra, nós não 

teríamos que vir até aqui. Tentamos continuar com nossas vidas, mas ambos os 

lados começaram a pegar nossas crianças para lutar, e bombas caíam sobre nossas 

crianças.  

 
 

Esse depoimento, colhido pelo órgão supracitado, revela o antes e o depois da 

guerra na Síria. A refugiada em questão estava em Macedônia tentando atravessar, 

com um grupo de outros refugiados sírios, a fronteira para chegar aos países do norte 

europeu em setembro de 2016. A situação dos refugiados e imigrantes é degradante, 

pois a violação de direitos é reproduzida nas longas jornadas de travessia das 

                                                
102 Vide “Lembrete tristes da Síria para refugiados presos na fronteira da Macedônia”.  Disponível em: 

https://anistia.org.br/lembretes-tristes-da-siria-para-refugiados-presos-na-fronteira-da-macedonia/.  
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fronteiras seja por terra ou pelo mar. Assim, além dos bombardeios nas cidades em 

conflitos, e da pobreza que assola os propensos migrantes, as viagens perigosas que 

eles arriscam-se para sair desse quadro tirânico e tentar chegar a um local seguro, são 

marcadas por fome, frio, desespero, medo e muitas mortes.  

Sobre as mortes nas travessias, conforme a OIM, com a intensificação dos 

conflitos em 2016, mais de 3.000 migrantes e refugiados morreram até julho do 

mesmo ano ao tentar chegar à Europa pelo Mar Mediterrâneo e somente em uma 

semana do mês de julho (entre os dias 21 a 27) “a descoberta de 39 corpos na costa 

da Líbia”, saltou “o número de vítimas para 3034”103. Os dados são chocantes e 

tendem ao aumento, factualmente, afinal, há a hostil regularidade de casos de 

embarcações clandestinas – que realizam percursos perigosos – em péssimas 

condições, que comercializam a “promessa de salvamento” para milhares de 

desenraizados – por diferentes motivações – da Ásia ou da África, que anseiam pela 

sobrevivência, mesmo que os meios de transporte sejam precários.  

 Essa condição de travessias é uma das múltiplas faces do processo de 

expropriação na dinâmica capitalista. Virgínia Fontes analisa que as expropriações 

têm um papel essencial na dinâmica capitalista atual que é a do capital-imperialismo 

e nas palavras da autora “a expropriação massiva é, portanto, condição social inicial, 

meio e resultado da exploração capitalista” (FONTES, 2009, p.217). Como vimos, a 

sequência de expropriações no sistema capitalista é imperante nos atuais conflitos, 

pois os confrontos regionais são permeados por interesses particularistas do 

capitalismo e assim expulsam milhares de pessoas de suas terras e geram um grande 

contingente de desgarrados, que se deslocam por uma questão de sobrevivência, pois 

a barbárie da violência generalizada inviabiliza a permanência nesses espaços agora 

destruídos, ou habitados por tropas militares, grupos de oposição aos governos, 

bombardeios, perseguições, violência sexual, doenças, fome dentre outros que 

compõe um cortejo de horrores da atual fase do capitalismo e que intensifica e 

diversifica o fenômeno migratório, onde a paz parece ser inacessível àqueles que 

estão no centro da disputa. 

Sendo assim, até o momento, a barbárie capitalista empreendida no século 

XXI já demonstra que a vitória tem sido apenas da indústria bélica, enquanto que 

milhões de famílias são desenraizadas de sua terra por um projeto de sociabilidade 

                                                
103 Disponível em: http://www.iom.int/. Acesso em 05 de outubro de 2016. 
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que tende à complexidade das práticas destrutivas retroalimentadas por discursos de 

ódio e aversão ao refugiado e ao imigrante. 

 

1.4 Xenofobia e racismo: manifestações pretéritas e contemporâneas – uma 

aproximação ao debate 

 

A diáspora do século XXI – e os seus contornos desafiadores – já representa 

um dos maiores flagelos da humanidade, onde milhares de indivíduos são 

compelidos a buscar principalmente na Europa e nos Estados Unidos uma fuga das 

áreas hoje conflitantes. Conforme já destacado, escusos interesses compõem o 

cenário dessa barbárie, como a política expansionista direta e indireta dos Estados 

Unidos e seus aliados da OTAN, sobre o Oriente Médio, desestabilizando toda 

aquela região, custando a vida de milhões de pessoas. A causa principal dessa 

geopolítica da guerra é o crescente número da população em situação de refugiado, 

números já ditos comparáveis e superiores ao da Segunda Guerra Mundial. 

 Para o ACNUR (2010) o cenário atual é desafiador por dois motivos: 1) 

apresenta “fluxos migratórios mistos”, ou seja, movimentos populacionais que 

incluem pessoas obrigadas a deixar seu país por motivos de perseguição ou violência 

generalizada, e pessoas que migram por razões econômicas; 2) os refugiados acabam 

utilizando as mesmas rotas e procedimentos que “migrantes comuns”, o que tem 

como consequência para eles, o enfrentamento de perigos semelhantes aos dos 

migrantes, além de viajarem com outras pessoas cujos motivos para o movimento de 

saída não estão relacionados com a necessidade de proteção internacional. 

No contexto de horrores, barbáries e violações de direitos individuais, que 

majoritariamente acompanha os refugiados, a desumanização do outro surge na face 

da xenofobia e do racismo que tem nas políticas empreendidas por Estados, como os 

Estados Unidos da América e muitos países europeus, o estopim para esse crescente 

discurso do ódio. A justificativa que se segue para evitar a entrada de refugiados vai 

desde o argumento de “abalo da economia”, até a “ameaça da segurança da 

população local” (segurança nacional). Outro argumento para a negação do refugiado 

e que vigora na Europa é o da “incapacidade” de acolher esses refugiados. 

Entretanto, países do bloco europeu assinaram em 1990 o Regulamento de Dublin104 

                                                
104 O Regulamento de Dublin é um tratado entre os Estados-Membros da União Europeia assinado nos 

anos 1990 e que tem como finalidade agilizar o processo de candidatura de refugiados requerentes de 

asilo.  
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no qual determina-se que o país de chegada do solicitante de refúgio na União 

Europeia seja o responsável por analisar o pedido do mesmo, além de buscar 

prevenir os abusos dos procedimentos de asilo. 

Esse espectro tão contraditório dos dias atuais além de revelar uma postura 

intolerante da soberania desses Estados-Membros da União Europeia frente a essa 

tragédia que assume proporções cósmicas no limiar do presente século, expõe as 

vísceras do sistema capitalista dito “globalizado financeiramente” – no qual subjaz o 

receituário neoliberal – que por um lado é plenamente favorável a completa 

liberalização do comércio de bens e serviços ao eliminar as barreiras nacionais para a 

circulação de capital, mas que por outro lado, obstrui o livre trânsito de trabalhadores 

(POCHMANN, 2003, p. 187). 

Paulatinamente, esses Estados-Nações têm seus nomes citados nos meios de 

comunicações por terem iniciativas de deportação105 ou impedimento de entrada – 

com muita violência – no acesso da população imigrante ou de refugiados em seu 

território, tornando-se correligionários da completa barbarização da vida em tempos 

atuais. Ocorre que o bloco europeu ao criar barreiras ou medidas de “segurança” 

aprimoradas frente à chegada em massa de refugiados e também de imigrantes em 

suas fronteiras rigidamente vigiadas – como já destacamos no tópico anterior –, 

reforça na sociedade a influência do preconceito que se expressa no racismo e na 

xenofobia contra essas pessoas – discriminadas por um senso comum que os atribui 

como estrangeiros de países empobrecidos e culturalmente diferente aos seus.  

Nestas condições, resta a intolerância sobre esses estrangeiros atribuídos 

como “outros” ou “estranhos” em território alheio, na qual a grande mídia, isto é, as 

grandes emissoras e os grandes jornais impressos, que na sua totalidade são 

consoantes com os interesses capitalistas por serem veículos de propaganda, exercem 

um papel fundamental na disseminação ou criação da negativização e criminalização 

das migrações internacionais (PÓVOA NETO, 2007b).  

A realidade é que muitos países europeus tem uma forte presença da 

xenofobia em sua sociedade, o que consequentemente leva ao ódio e a aversão ao 

                                                
105 É importante ressaltar que a deportação é uma medida administrativa e é um procedimento que 

varia conforme a legislação de cada Estado, podendo ou não ter consequências mais graves para o 

deportado, como aplicação de multa ou proibição de retorno por determinado tempo ao país de 

imigração. Esse procedimento só ocorre quando o estrangeiro já tiver ultrapassado a fronteira, o 

aeroporto ou porto. Já o impedimento à entrada ocorre antes do estrangeiro ultrapassar essas barreiras 

físicas.  
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estrangeiro, todavia pode-se perceber que isso tem raízes históricas – algo crucial 

para entender essa discussão. Antes de tudo, é imprescindível explicitar que é 

possível identificar a xenofobia e o racismo como sendo expressões da ideologia 

dominante representada na luta de classes imposta na sociedade capitalista.  

Marx em o Manifesto Comunista destacou que “a história da humanidade até 

hoje tem sido a luta de classes” e a “moderna sociedade burguesa, que surgiu do 

declínio da sociedade feudal, não aboliu as contradições de classes”, todavia, as 

potencializou. Essa análise do filósofo pode ser utilizada nos dias atuais sem cair em 

anacronismos, sendo assim, faz-se necessário desconstruir o mito do gênero humano, 

ou seja, da naturalização de que o homem é biologicamente mal, descolado da 

discussão da luta de classes. Logo, a justificativa da xenofobia tendo como 

argumento, a necessidade de se “proteger” do “inimigo”, do “indesejável”, do 

“bárbaro”, representam um claro posicionamento de classes, ou seja, a classe 

opressora busca conservar seus próprios interesses políticos, econômicos e sociais, 

através da manipulação dos grupos sociais e do forte apelo ao medo frente ao 

terrorismo. Deste modo, os discursos odiosos – tão presentes nos dias atuais –  

motivados pelos inúmeros atentados reivindicados por grupos extremistas ligados ao 

Islã, evocam uma amplificação e dramatização do perigo que infelizmente abarca 

aqueles que nada tem a ver com as práticas terroristas, como os refugiados 

praticantes da religião islâmica. Assim, esse quadro desperta preocupação e angústia 

da população que absorve e reproduz esse discurso populista que em muitos casos é 

dissipado na sociedade pela extrema-direita. 

Dessa forma, a mobilidade humana nem sempre é feita de forma harmoniosa 

conforme propunha Kant em seu livro A Paz Perpétua, onde o pensador alemão, 

sugeriu que o homem deve se deslocar de forma pacífica por qualquer parte do 

mundo e ser recebido afetuosamente. O que o filósofo alemão não previu é que o 

mundo se estruturaria em uma sociedade capitalista, com classes de interesses 

antagônicos, e que esse deslocamento seria afetado pela conveniência capitalista que 

também dispõe da xenofobia, do racismo e de outras formas de opressão para atingir 

seus objetivos.  

Apesar da discussão sobre xenofobia e racismo aos estrangeiros estar em 

evidencia nos noticiários atuais, essa temática não é tão nova quantos seus últimos 

eventos, não obstante, vem de longa data, mais precisamente no século XIX. Eric 

Hobsbawm, em a Era dos Extremos – o breve século XX adverte que “antecipando o 
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fim do século XX, o fim do século XIX introduziu a xenofobia de massa, da qual o 

racismo — a proteção da cepa local pura contra a contaminação, e até mesmo a 

submersão, pelas hordas invasoras subumanas — tornou-se a expressão comum” 

(HOBSBAWM, 1995, p.121). O historiador refere-se ao estranhamento que a 

população dos países receptores adquiriu frente ao grande deslocamento de pessoas 

para o outro lado de oceanos e fronteiras internacionais e também do campo para a 

cidade a fim de se juntarem a classe trabalhadora dos países que os recebiam no 

século XIX.  

Todavia, anterior a essa nomenclatura já havia surgido o sentimento 

nacionalista, inaugurado com a revolução francesa, estabelecendo os princípios de 

que a soberania derivava da nação.106 Percorrendo as obras do referido autor, em A 

Era do Capital, o mesmo analisa que a própria Revolução de 1848, ou também 

conhecida “Primavera dos Povos” foi uma série de levantes na Europa de despertar 

do nacionalismo, ou seja, “[...] foi, sobretudo, em termos internacionais, uma 

afirmação de nacionalidade, ou melhor, de nacionalidades rivais”. Para o autor, 

“alemães, italianos, húngaros, poloneses, romenos e o resto afirmaram seu direito de 

serem estados independentes e unidos” (HOBSBAWM, 2016, p. 138).  

Entretanto, o nacionalismo levado ao extremo oferece lugar à xenofobia. O 

sentimento nacional também, sempre está acompanhado do lema de “proteger” o seu 

Estado-nação, ou sua identidade nacional de interferências externas. Sendo assim, o 

movimento anti-estrangeiros, ao longo do século XX, produziu a tirânica missão de 

perseguir e matar milhões de povos e minorias étnicas, e essas terríveis ações foram 

promovidas por partidos totalitários nazifascistas. 

O nacionalismo extremado transmuta-se em fascismo, assim, vejamos que o 

fascismo na Itália e na Espanha, e o nazismo na Alemanha, fizeram amplo uso da 

propaganda política para difundir suas ideias nacionalistas, usando a força policial, a 

censura e a perseguição às minorias étnicas como judeus, ciganos, homossexuais e 

imigrantes. Desse modo, as novas formas de nacionalismo extremado que 

conduziram o século XX foram de cunho altamente militarizado, racista e 

antissemita. Vale ressaltar que para Konder (1977, p. 20), o fascismo tinha uma forte 

vinculação com “os interesses básicos do capital financeiro”. O autor analisou que a 

guerra de 1914 manifestou o arraigado antagonismo existente no mundo originado 

                                                
106 HOBSBAWM, Eric, A Era das Revoluções, pág. 107, Ed. Paz e Terra, 2016. 
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pelo capitalismo em seu estágio imperialista e o próprio capital financeiro se dirigiu à 

encarregar-se de liderar a luta pela “conservação do sistema”, que também lançava 

mão de “reformas” que abolissem alguns “estorvos remanescentes da fase da livre 

competição, acentuassem a concentração de capital (uma forma de racionalização da 

economia) e aprofundassem a interdependência entre os monopólios e um Estado 

forte”(idem, ibidem).  

Destarte, o fascismo – surgido na fase imperialista – buscou estabelecer o 

capitalismo monopolista de Estado, expressando a sua simpatia à concentração de 

capital, reorganizando o sistema europeu e suas elites sob um Estado autoritário. É 

oportuno reafirmar que esse movimento político de cunho social conservador 

alimentado pelo nacionalismo, o racismo, o militarismo, o uni-partidarismo, o 

patriotismo fanático e a fidelidade a um líder, se mascara sob o véu “modernizador”, 

expressando princípios irracionais, com o intuito de propagandear sua ideologia 

dominante, fazer a grande massa acreditar em seus discursos, o que acarretou, em 

genocídios e subjugando grandes corpos de populações e viverem como apátridas. 

Fato é, que os problemas históricos mal resolvidos se agravaram, emergindo 

de forma dramática nos últimos anos do século XXI, com novas roupagens. Com 

efeito, o fascismo é ainda uma realidade em suspenso! Diversos partidos e lideranças 

políticas ultradireitistas, de cunhos xenófobo, racista e sectário se fazem presentes na 

Europa contrários à sua própria integração constituída desde o final da Segunda 

Guerra. No que se refere a esse levante extraordinário da extrema direita em grande 

parte dos países europeus nos últimos anos desse milênio, Lowy (2015) destaca que 

esse é um fenômeno que ocorre sem precedentes desde 1930, época dos movimentos 

fascistas, como já destacado. Segundo o autor, com exceção da Alemanha, no século 

passado, os movimentos não eram abertamente racistas, e hoje o que se verifica em 

comum na diversidade da extrema direita – que vai desde de partidos declarados 

neonazistas, como a Aurora Dourada grega, até a União Democrática do Centro 

(UDC) da Suíça que tem forças burguesas muito bem atreladas ao  jogo político 

institucional – é justamente o racismo, além da xenofobia, do ódio a imigrantes e 

ciganos, a islamofobia, o anticomunismo e o nacionalismo extremado. Outro aspecto 

fundamental que Lowy destaca, é que a maioria desses países do continente europeu 

defendem medidas autoritárias contra a tal “insegurança” foco de repressão policial, 

penas prisionais e pela retomada da pena de morte. Não é de se surpreender que essa 

orientação reacionária nacionalista tenha como um dos principais alvos os imigrantes 



83 

 

não-europeus, esse discurso muitas vezes é somado ao apelo da retórica “social”, que 

como afirma o autor, representa “apoio às pessoas simples e à classe trabalhadora 

(branca) nacional”.  Isso também explica como o fascismo possui forte componente 

social além do econômico.  

Um caso emblemático, na atualidade, constatado em um estudo realizado pela 

European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)107 refere-se ao aumento da 

violência contra imigrantes na Europa ao longo do ano de 2016, o que coincide com 

o crescimento de “grupos de vigilantes” que se proliferam com o discurso de que esta 

é uma alternativa para a segurança pública frente a ausência de tomada de decisões 

das autoridades locais. Essa grave ocorrência representa a expansão de grupos de 

extrema-direita que se organizam em “milícias urbanas” para espalhar o terror, 

cometendo crimes de ódios contra requerentes de asilo e imigrantes108. O relatório 

também revela que os árabes são os principais alvos dessas milícias, afinal, eles são 

“normalmente percebidos como autores ou simpatizantes de ataques terroristas ou 

como parte de um movimento de refugiados visto como uma ameaça à 

segurança" europeia. Assim, o sentimento xenófobo na Europa é um “mar em 

ressaca”, que suas ondas ultraconservadoras avançam criando um bulbo endossado 

por discursos, linguagens e ações que devastam convivências e oportunidades 

àqueles que se movimentam sobre o chão que vivemos. 

No que se refere aos refugiados, para Marinucci e Milessi (2003:18) o 

“caráter ideológico e arbitrário” da associação entre refugiados e terroristas fica 

evidente quando “na constatação de que solicitantes de refúgio são, por definição, 

pessoas vítimas de perseguição, ou seja, carentes daquela segurança em nome da 

qual se trava a guerra contra o terrorismo”. E ainda segundo as autoras, e muitos 

estudiosos analisam, o “conceito” de terrorista após “o 11 de setembro” é 

determinante nessa constatação dos países ocidentais que em nome do direito a sua 

segurança negam os direitos dos outros povos. 

                                                
107 A Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia é um organismo independente do bloco e 

financiado pelo orçamento da União.  

108 O estudo que contempla essas informações está contido no Relatório “Current migration situation 

in the EU: hate crime” da agência divulgado em Novembro de 2016 e disponível em: 

http://fra.europa.eu/en/publication/2016/current-migration-situation-eu-hate-crime.  
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Assim, um marco histórico na contemporaneidade, e que dissipou “a guerra 

contra o terror” foi o atentado às torres gêmeas do World Trade Center (WCT)109, em 

11 de setembro de 2001. Chossudovsky (2004) analisa que após esse evento um novo 

momento da história mundial emerge marcado pela escalada do imperialismo 

estadunidense, na qual, a Casa Branca a pretexto de “combater o terrorismo” muda 

radicalmente seus postulados sobre assuntos militares ao descartar a doutrina da “paz 

mediante dissuasão” e outorga poderes ilimitados à sua polícia federal, o FBI. Logo, 

a doutrina Bush declarada após esse trágico evento que deixou mais de 3.278 mortos 

ou desaparecidos110, foi uma doutrina dos falcões, que sob ações militares sem fim, 

veio a perpetuar e agudizar a barbárie no mundo sob a defesa da tese ianque de 

“ataque preventivo”, o que resultou a priori num violento bombardeio conta ao 

Afeganistão em 2001, particularmente sobre o quartel-general da Al-Qaeda, seguida 

pela invasão norte-americana ao Iraque em 2003, a pretexto de aniquilar supostas 

armas que estariam sendo fabricadas no país. Com isso, além da reafirmação do 

poder belicoso da superpotência militar estadunidense, a circulação de pessoas pelas 

fronteiras foi reduzida a um discurso de hostilidade ao estrangeiro, reforçando a 

Polícia de Fronteira dos EUA. Acerca do refúgio, a interpretação hegemônica que se 

seguiu foi a de que, o “refúgio está sendo visto, cada vez mais, como um meio pelo 

qual, terroristas e outros sujeitos indesejáveis têm entrado nos Estados ocidentais”.  

(GIBNEY, apud, SILVA, 2010, p. 214). Em resposta a essa generalização, 

indivíduos que verdadeiramente necessitam da proteção conferida pelo refúgio são 

“postos à prova”, o que representa uma grande preocupação do ACNUR, por afetar 

diretamente os refugiados. (SILVA, 2010, p.214) 

Se por um lado, no início do século XXI, o mundo mergulhou num estágio de 

pavor, por outro, os EUA e muitos países europeus com o objetivo de acabar com as 

redes terroristas de grupos extremistas islâmicos, empreenderam diversas guerras em 

territórios do Oriente Médio e no Afeganistão. Porém, como regra, toda causa 

produzirá efeitos diversos e nesse caso foi o preconceito aos praticantes do Islã. A 

chamada “islamofobia” – intolerância contra esse grupo no ocidente – está em 

                                                
109 Centro financeiro da Cidade de Nova York, composto por duas torres gêmeas com 110 andares 

cada uma, atacado em 2001. 

110Segundo estatística oficial disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/reuters/ult112u9396.shtml.  
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escalada crescente e desde então, nos EUA, foi aprovada a “Lei Patriótica111”, que 

segundo Chossudovsky (2004) é uma lei “antiterrorismo” que passou até a condenar 

o protesto pacífico contra esse fenômeno da globalização, além da possibilidade de 

considerar uma manifestação contra o Fundo Monetário Internacional (FMI) ou à 

Organização Mundial do Comércio (OMC) como “delito de terrorismo interno” 

(IDEM, p. 22). Essa lei tem como escopo ampliar o poder do FBI e da Agência 

Central de Inteligência, a CIA, em contrapartida, cerceia de forma avassaladora as 

liberdades, como a livre circulação de pessoas, em nome da “segurança nacional” 

contra “atos terroristas”. 

Ademais, com a profunda crise econômica desencadeada em 2008, a 

liberdade do fluxo de pessoas sofreu mudanças significativas, afinal, com essa crise 

emergiu novos quadros de pobreza e desemprego, tanto nos países centrais, quanto 

nos periféricos provocando um acentuado movimento de pessoas. Nestes termos, 

como um efeito colateral da crise financeira na nova ordem mundial globalizada, o 

desemprego passou a atingir altos índices, principalmente na Europa, na qual 

segundo Eurostat, o nível oficial de desemprego nos 28 Estados-membros da UE – 

na época –alcançou em 2013, 10,8%, refletindo um aumento de quase 4% se 

comparado a 2008 que estava em 7%. Já em 2014 essa cifra apresentou um declínio, 

chegando a 10,1%. Porém, particularmente na Espanha e na Grécia – alguns dos 

países mais afetados pela crise –, os drásticos índices de desemprego ainda perfaziam 

em 2014, 24% e 26,4%, respectivamente112. Em contrapartida, esses números 

apresentavam-se ainda mais elevados, quando o assunto eram os jovens entre 15 e 24 

anos de idade, nos quais os números chegavam a 53,7% e 50,7%. Em que se pese, se 

a crise por um lado gerou deslocamentos populacionais devido ao cenário econômico 

                                                
111 A Lei Patriótica permite que os órgãos de segurança e de inteligência dos EUA interceptem 

ligações telefônicas e e-mails de organizações e pessoas supostamente envolvidas com o terrorismo 

sem autorização da Justiça. Alguns grupos de direitos civis acusam o governo de aproveitar a lei para 

investigar a vida privada dos cidadãos. O argumento do governo é o de que a legislação, instituída 

pela primeira vez durante o mandato de George W. Bush pouco depois do 11 de Setembro, já impediu 

uma série de atentados terroristas. Grupos libertários e defensores dos direitos constitucionais criticam 

a lei, dizendo que ela viola a liberdade dos americanos. Disponível em: 

http://internacional.estadao.com.br. 

112Dados do “Projeto de Relatório Conjunto sobre o emprego da Comissão e do Conselho - que 

acompanha a Comunicação da Comissão sobre a Análise Anual do Crescimento 2015”. Disponível 

em: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/2015/jer2015_pt.pdf.  
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empreendido, por outro, ela expressou graves limitações a esses movimentos de 

trabalhadores desempregados113. 

Em matéria de refúgio, o ex-representante do ACNUR no Brasil, Andrés 

Ramirez, afirmou que a crise financeira reduziu ainda mais a vontade política tanto 

das organizações humanitárias internacionais, quanto dos Estados em priorizar o 

investimento em respostas efetivas condizentes com os “padrões internacionais 

estabelecidos pela Convenção de 1951 e pelo Protocolo de 1967” (RAMIREZ, 

2010).  

Deste modo, a forma pela qual o capitalismo se apresenta desagua neste 

mundo – dito cada vez mais interconectado com o advento da “globalização” – em 

um paradigma: a construção de barreiras físicas e ideológicas frente ao acesso de 

imigrantes e refugiados nos territórios de destino. Assim, as dificuldades impostas a 

entrada de pessoas que fogem do caos instalado – seja ele econômico, político, 

religioso e etc. – em seu Estado natal refletem concepções etnocêntricas que 

reproduzem a intolerância sobre esses migrantes que se defrontam com 

denominações como “outro”, “estranho” ou “estrangeiro” atribuídas a eles no novo 

local. Em outras palavras, os mecanismos criados para impedir que pessoas com 

diferentes culturas, idioma, religião, costumes e etc., adentrem num país ocidental, 

fazem parte de uma ideologia conservadora e institucionalizada que postula que a 

“diferença” ou a “ameaça” de que imigrantes e refugiados sejam terroristas ou 

subtraiam as oportunidades de emprego, são problemas para a segurança da 

população ou para a manutenção do status quo de uma determinada sociedade. Póvoa 

Neto (2007b) aponta que refugiados e imigrantes apesar de serem reconhecidos como 

necessários, são negados e reconhecidos como “excedentes inassimiláveis”. 

Dessa forma, o movimento de refugiados para a Europa em busca de abrigo 

está provocando um verdadeiro embate nos parlamentos europeus114. Os partidos de 

                                                
113Na análise desses dados deve-se se levar em consideração qual definição de desempregado segundo 

o Eurostat. Deste modo, na definição da organização europeia verifica-se que apenas aqueles 

trabalhadores que se autodeclararam como desempregados são considerados assim. Logo, não são 

representado como tal, aqueles que estão em condições de subemprego ou que desistiram de procurar 

emprego, mesmo na condição de desemprego. Disponível em: 

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=DSP_GLOSSARY_NOM_D

TL_VIEW&StrNom=CODED2&StrLanguageCode=EN&IntKey=16616535&RdoSearch=BEGIN&T

xtSearch=un&CboTheme=&IntCurrentPage=1.  

114 À exemplo, em 2015 a Frente Nacional na França lançou um sombrio programa de extrema-direita 

a fim de angariar mais apoio popular na corrida presidencial de 2017. Dentre suas pospostas que 

destilam o ódio, o partido de Marine Le Pen propõe o compromisso contra a imigração ao defender a 

expulsão imediata de estrangeiros indocumentados que estiverem no país. Além disso, e mais 
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extrema-direita – que como já afirmamos, vem ganhado força e querem votar leis 

severas que restrinjam a entrada de refugiados e imigrantes em seus países – estão 

praticando atos de detenção arbitrária, encarceramento de refugiados e expulsão, 

ameaçando a comunidade migratória, reforçando ações discriminatórias e 

legitimando a violência contra refugiados e imigrantes. 

É consoante nessa discussão que se por um lado à medida que as 

telecomunicações se desenvolvem ainda mais e avançam na divulgação de imagens 

de conflitos e dos grandes movimentos migratórios provocados na atualidade, 

contribuindo para a informação sobre os fatos quase que em tempo real, por outro 

lado estimula o avanço da problemática do preconceito frente aos movimentos 

migratórios, pois provoca pânico social nos países receptores, o que torna delicada as 

relações sociais dos refugiados (e migrantes) nos territórios de acolhida ou de 

passagem.  

Ainda soma-se a isso, o fato da maioria dos meios de comunicação em massa 

possuir comumente o papel de propagar e referendar os discursos de aversão ao 

refugiado, o que se torna tão grave e negativo para esse grupo, pois contribui para 

uma opinião alinhada ao discurso dominante de negação do refugiado, impedindo 

desde um convívio saudável com os outros atores sociais, bem como a 

implementação de políticas públicas nesses novos espaços. Foi assim, ao difundir a 

“síndrome do 11 de setembro” e tem sido assim, após os atentados em Paris e em 

Bruxelas no ano de 2015.  

Nesse sentido, Milton Santos (2003) ao tratar da globalização afirma que “a 

informação sobre o que acontece não vem da interação entre pessoas, mas do que é 

veiculado pela mídia, uma interpretação interessada, senão interesseira, dos fatos”. 

(Idem, p. 19-20). Assim, a circulação da informação é verdadeiramente uma difusão 

de interpretações propositalmente equivocadas da realidade e que não contém em 

suas notícias imparcialidade, sendo assim, não há dúvidas que a mídia alinhada a 

lógica capitalista tem posicionamento tendenciosos e que acabam por contribuir 

diretamente na exacerbação da aversão ao estrangeiro. 

                                                                                                                                     
chocante está a defesa do restabelecimento da pena de morte, como reação ao “terrorismo” após o 

ataque à revista Charlei Hebdo – responsável por publicar sátiras sobre o islamismo. Nesse contexto a 

líder da Frente Nacional da França e ex-candidata presidenciável ao governo francês Marine Le Pen 

teceu o seguinte comentário: “por trás do terrorismo, há uma ideologia: o fundamentalismo 

islâmico”. Tal depoimento que representa grupos extremistas e ultranacionalistas, destila um grande 

perigo para a mobilidade humana. 
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São sob essas inúmeras circunstâncias descritas, que o acolhimento, a 

proteção e a integração daquele que busca refúgio em algum lugar desse mundo dito 

“globalizado” são interrompidos por um projeto de sociabilidade que se por um lado, 

os interesses de classes estão sempre em disputa “para preservação da estrutura 

presente de interesses materiais” (IANNI, 1996, p. 4), por outro, relega o respeito às 

diferenças e a solidariedade, valores tão caros aos Direitos Humanos. Trata-se de 

uma situação histórica de limites impostos à liberdade de circulação da força de 

trabalho. Nesse sentido, essa conjuntura atual emprega graves consequências ao 

conjunto da classe trabalhadora, colocando “em xeque” as conquistas no campo dos 

Direitos Humanos.  

 

1.5 Direitos Humanos em xeque: limites concretos e urgência de sua defesa 

 

Em tempos nos quais os Anuários Estatísticos sobre a situação dos 

deslocados forçados por guerras no mundo nos mostram um aumento superlativo de 

pessoas obrigadas a saírem de suas cidades e Estados, quando não, obrigados a 

saírem de seus países, devido essa conjuntura de perseguições e violência 

generalizada imposta, como é o caso dos refugiados – esses também alvos de 

racismo e xenofobia nos países de passagem e de destino –, há que se destacar a 

proteção aos Direitos Humanos, os limites e desafios dessas garantias e a necessidade 

de reafirmá-los no capitalismo contemporâneo. 

É importante destacar que a proteção dos refugiados está inscrita no direito 

internacional e que esse direito é parte integrante dos Direitos Humanos, portanto o 

direito internacional do refugiado está pautado nos princípios e normas que se 

aplicam aos DH. Essa vertente especializada que prevê a garantia da tutela jurídica 

dos refugiados a nível internacional, institucionaliza a proteção dessas pessoas 

vítimas de perseguições e conflitos dentro de seus países de origem e obrigadas a 

buscar proteção em outro Estado tendo em vista as violações de Direitos Humanos 

que ameaçam suas vidas e/ou liberdade. 

Nesse sentido, em tempos nos quais a barbárie está posta no atual estágio do 

capitalismo, torna-se urgente e necessária, a discussão sobre os Direitos Humanos, 

tema que está na ordem do dia e que provoca debates acalorados entre aqueles que 

defendem os direitos inalienáveis do homem, sem distinções de raça, etnia, crença 

religiosa, orientação sexual e classe social, e outros que de lastro reacionário, 
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condenam e preceituam a eliminação de diversos grupos sociais desses direitos 

historicamente conquistados pela classe trabalhadora. Nesse último discurso que 

podemos denominar de segunda categoria, põe-se em perigo o reconhecimento 

contemporâneo dos direitos idealizados na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos que para Barroco (2011) se apresenta como um grande avanço na 

dimensão do desenvolvimento do gênero humano, afinal deslocou os DH do campo 

transcendental e os inseriu na práxis-histórica, ou seja, “no lugar das ações humanas 

conscientes dirigidas à luta contra a desigualdade” (idem, ibidem, p. 55). 

Segundo Trindade (2013), essa Declaração é o primeiro documento de âmbito 

internacional acerca dos Direitos Humanos, ademais, cumpri o papel de fundadora da 

concepção contemporânea desses direitos, pois introduziu a ideia de que os Direitos 

Humanos são universais e inerentes a qualquer pessoa, independentemente de onde 

ela estiver, incluindo ao elenco de direitos os direitos civis, políticos, econômicos, 

sociais e culturais, malgrado essa visão não ser sempre a lógica imperante.  

A transmutação do pensamento vigente entre os filósofos jusnaturalistas115, 

para a noção atual, só foi possível com o início dos processos revolucionários 

comandados pela “burguesia revolucionária”. Essa classe que um dia já esteve na 

vanguarda da militância influenciou significativamente na elaboração de documentos 

como o Bill of Rights de 1689, as Declarações de Direitos da Revolução Americana, 

especificamente a Declaração da Independência de 1776, e a Declaração dos Direitos 

do Homem e do Cidadão de 1789, na França, proclamada pela burguesia 

revolucionária da época que instituiu o lema burguês “liberdade”, “igualdade” e 

“fraternidade” 116. Segundo Trindade (2013, p. 16), esse último documento – 

resultado da Revolução Francesa – é considerado a certidão de nascimento dos 

direitos humanos, pois tem um simbolismo maior no marco da fundação dos Direitos 

                                                
115 Os jusnaturalistas são pensadores da corrente do jusnaturalismo, e, portanto, concebem o direito 

como algo anterior ao homem e assim, independe da vontade humana. Assim, nesse discurso o direito 

é idealizado como algo natural, ademais para eles, o direito sempre busca o ideal de justiça. A 

exemplo, Locke afirma que “todos os homens são livres e iguais por natureza”. Já Rousseau afirma 

que “o homem nasceu livre, e em toda parte encontra sob ferros”. Nessa lógica, os direitos estão 

imbricados com o Estado de natureza.  

116 É válido demarcar, que nessa evolução história dos direitos, tais documentos positivaram os 

direitos civis e políticos, “considerados atributos inerentes a cada pessoa e não como uma relação 

histórica, mutável e socialmente estabelecida, num procedimento característico do individualismo 

ontológico do Iluminismo”. (TRINDADE, 2011, p. 16). 
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Humanos, além da “influência política e mundial que efetivamente exerceu” 117.   

Todavia, de acordo com Trindade (2002),  

 

À medida que passara de classe revolucionária à conservadora, a burguesia 

impusera, desde o triunfo de 1789, a sua versão de classe dos DH. Essa versão 

embutia a contradição óbvia entre liberdade (burguesa) e a igualdade, conferindo 
aos DH a função social da preservação do novo domínio. Não tardaria para que 

isso fosse percebido e formulado no plano conceitual. Mas, primeiramente, essa 

inquietação se manifestou no terreno da prática social: de modo confuso, movidos 

mais pelo desespero do que por uma consciência socialmente organizada, o 

proletariado emergente da Revolução Industrial e as camadas sociais que lhe eram 

próximas começaram a engendrar caminhos próprios de autodefesa. (IDEM, p. 

117) 

 

 

Nesse sentido, dois fatores foram cruciais para que o ano de 1848 

representasse uma inflexão histórica no ponto de vista da história social dos Direitos 

Humanos: os valores liberais-burgueses enunciados na Declaração de 1789 impondo 

restrições que revelavam o projeto de dominação burguês; e as graves privações de 

diferentes ordens que o proletariado era submetido com o advento da Revolução 

Industrial. 

É sabido, que 1848 é o ano que os movimentos da classe operária eclodiram 

na Europa frente a realidade social que esses trabalhadores eram submetidos. Logo, 

tendo esse contexto somado ao empobrecimento ideológico da burguesia, cedeu-se o 

lugar à uma forte organização política e pressão desses trabalhadores para que o 

Estado respondesse às demandas da reprodução dessa força de trabalho funcional ao 

capital.  

Desse modo, as lutas desse movimento alcançaram vitórias que mais adiantes 

foram reconhecidas como direitos econômicos e sociais. Tais direitos foram 

agregados ao escopo dos direitos postulados nos documentos que surgiram após a 

segunda metade do século XIX – marco da transição do aspecto revolucionário da 

burguesia para o proletariado –, como no caso da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos de 1948.   

Contudo é importante sinalizar que é no início do século XX que se verifica o 

primeiro resultado significativo da trajetória lenta e gradual sobre os direitos 

humanos: a Constituição Mexicana de janeiro de 1917.  Moldada no interior da 

Revolução Camponesa de 1910, essa Constituição é um marco legal no que diz 

                                                
117 O autor observa que no artigo 2º da Declaração foram enunciados quatro “‘direitos naturais e 

imprescindíveis do homem’: liberdade, propriedade, segurança e resistência à opressão”.  
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respeito aos direitos, pois estabeleceu a educação pública, laica e gratuita, 

estabeleceu a reforma agrária, e criou “o conceito jurídico de função social da 

propriedade, subordinou o interesse individual à primazia dos interesses coletivos, e 

instaurou a liberdade sindical e o sufrágio universal” (TRINDADE, 2013, p.17). 

Entretanto, esses postulados que brotaram do movimento revolucionário popular 

ficaram restritos ao plano formal, o que não quer dizer que essas aspirações 

cessaram-se, mas pelo contrário, deixaram um legado muito importante, tanto que 

em 1918 surgiu a Declaração dos direitos do povo trabalhador e explorado, 

documento reflexo do efeito imediato da Revolução Socialista da Rússia e que trouxe 

uma nova abordagem dos direitos humanos ao deslocar-se da perspectiva abstrata e 

individualista do homem contida na Declaração Francesa de 1769, para conceber o 

homem concretamente, ou seja, historicamente. Assim, essa Declaração surgiu com a 

finalidade de “suprimir toda exploração do homem pelo homem, de abolir 

completamente a divisão da sociedade de classes [...]” (Capítulo II, caput),  

 

Tornou propriedade pública todos os meios sociais de produção, colocando-os sob 

a administração dos trabalhadores coletivamente organizados em sovietes 
(conselhos populares eleitos), mediante a um regime de – repartição igualitária em 

usufruto, instituiu o trabalho como direito e dever de todos, universalizou o direito 

ao sufrágio para todos trabalhadores de ambos os sexos (interditando-o 

transitoriamente aos membros das classes dominantes derrubadas pela revolução) 

e, dentre outros preceitos, firmou posição contra a guerra e o colonialismo 

(TRINDADE, 2013, p. 18). 

 

 

Logo depois, outro documento incorporou os vastos direitos sociais dos 

trabalhadores, mas foi interrompida pela ascensão de Hitler: a Constituição de 

Weimar de 1919 da república alemã.  

Não obstante, foi em exatos cem anos após as lutas operárias do século XIX, 

que surgiu uma declaração de lastro universal, surgindo como recomendação aos 

Estados signatários. A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 

verdadeiramente permitiu pequenos avanços na história da sociedade de classes 

incorporando o avanço dessas disputas e agregando os direitos sociais, econômicos e 

culturais aos direitos civis e políticos – como já mencionamos. Porém, a conjuntura 

desse momento histórico expressa projetos societários antagônicos plasmada no bojo 

da divisão dos blocos (capitalista e socialista). Portanto, a Declaração de 1948 flutua 

ora em benefício da manutenção da sociedade estratificada, ora incorporando 
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reivindicações que não pertencem exclusivamente à categoria burguesa (BARROCO, 

2009, p. 55) 118.  

No seio dessa contradição, a atual situação, de impedimento à livre circulação 

de pessoas no contexto das migrações internacionais, vem infringindo o artigo 13º da 

Declaração Universal da ONU de 1948, afinal neste artigo preceitua-se que: “1. Todo 

homem tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de 

cada Estado. 2. Todo homem tem direito de deixar qualquer país, e a este regressar.” 

As respostas militarizadas de diferentes países frente à chegada de refugiados e 

imigrantes violam essa liberdade de circulação de pessoas. Nessa lógica, a população 

migratória internacional está padecendo de grandes limitações em tempos nos quais a 

segurança da soberania nacional é a prioridade dos Estados de destino dessas 

pessoas. Sendo assim, mesmo após a elaboração desse documento, a livre circulação 

internacional de seres humanos – um dos direitos inalienáveis de homem – é alvo de 

um paradigma global de desrespeito.  

No artigo 14º da Declaração Universal dos Direitos Humanos afirma-se que 

“toda pessoa vítima de perseguição tem o direito de gozar de asilo em outros países”. 

Esse artigo, que embasou a definição da condição de refugiado, inscrita na 

Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951, passou a considerar que: a 

perseguição representa a violação desses direitos; e qualquer pessoa perseguida tem o 

direito de procurar um lugar para viver e se proteger das causas que a levaram a sair 

de seu país. Conquanto, essa Declaração que assegurou à toda pessoa vítima de 

perseguição no seu Estado de origem, o direito de solicitar proteção a outro país, não 

estabeleceu o dever dos países em receber quem solicita o asilo119. Ademais, esse 

instituto de proteção ao ser humano – o asilo – só oferece as garantias ao solicitante 

após a concessão, ou seja, enquanto não houver o deferimento do pedido, essa pessoa 

encontra-se em situação de irregularidade no país “receptor”, e o reconhecimento 

para essa concessão ao indivíduo perseguido ocorre por ato discricionário por parte 

do Estado asilante, ou seja, o Estado concede o asilo no exercício de sua soberania 

                                                
118A grande contribuição dos países representantes do bloco socialista no processo histórico da 

concepção contemporânea de Direitos Humanos, expressam uma luta que desde o século XIX com as 

revoluções socialistas da luta operária dedicaram-se a defender questões relacionadas ao mundo do 

trabalho e a seguridade social (RUIZ, 2013, p.76). 

119 O pedido de asilo pode ser solicitado no próprio país de origem da pessoa perseguida. 
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como proclama a Declaração sobre Asilo Territorial, adotada em 1967 pela 

Assembleia Geral das Nações Unidas, na resolução Nº 2.312 (XXII) 120. 

De acordo com Jubilut (2007) o direito de asilo previsto na Declaração 

Universal, serve de “base jurídica para as diversas modalidades modernas de 

proteção às pessoas perseguidas por um Estado, tanto por meio do asilo propriamente 

dito quanto do refúgio” (idem, p.36) 121.  

Cumpri aqui ressaltar, que as pessoas que sofrem perseguição motivada por 

crimes que tenham cometido como, ofensa contra a paz, crime de guerra, atentado 

contra a humanidade, atos terroristas, tráfico de substâncias ilícitas ou ações 

contrárias aos propósitos e princípios das Nações Unidas, não podem beneficiar-se 

do estatuto do refúgio. Entretanto, antes mesmo que o refugiado passe por uma 

investigação, a lógica que tem seguido é de um pré-julgamento de que o mesmo é 

“terrorista”, “invasor”, dentre outras rotulações do senso comum, que se antecipam 

na “condenação” da pessoa solicitante de refúgio.  

Outro ponto importante, mas que vigora na Convenção de 1951 é que a 

expulsão ou a “devolução” do ser refugiado contra a vontade do mesmo ao país onde 

a sua vida e liberdade estejam ameaçadas, implica em grave violação aos Direitos 

Humanos, pois infringe a garantia pétrea de non-refoulement (não devolução). 

A garantia plena aos refugiados do conjunto de direitos que compõe os ditos 

Direitos Humanos é um apelo, a despeito da evidente constatação de desrespeitos em 

vários lugares do mundo dessa ordem burguesa. Cabe lembrar, que a máxima da 

concepção liberal de fragmentação dos Direitos Humanos, na qual subjaz a 

hierarquização dos mesmos, considerando que há direitos de primeira geração e de 

segunda geração, revela a patente presença do individualismo em múltiplos e 

diversificados discursos reflexos do contexto atual neoliberal. De acordo com 

                                                
120 Cabe aqui ressaltar que segundo Jubilut (2007) “Por esse instituto jurídico um Estado tem o poder 

discricionário de conceder proteção a qualquer pessoa que se encontre sob sua jurisdição. É o que 
modernamente denomina-se asilo político, uma vez que é concedido a indivíduos perseguidos por 

razões políticas, e se subdivide em dois tipos: (1) asilo territorial – verificado quando o solicitante se 

encontra fisicamente no âmbito territorial do Estado ao qual solicita proteção; e (2) asilo diplomático 

– o asilo concedido em extensões do território do Estado solicitado como, por exemplo, em 

embaixadas, ou em navios, ou aviões da bandeira do Estado”. 

121 A linha que diferencia o asilo do refúgio é muito tênue, e é nesse sentido que Jubilut (idem) vai 

afirmar que há autores121 que preferem considerar o asilo e o refúgio como institutos jurídicos 

distintos e que não é oportuno falar em formas de proteções abarcadas pelo direito de asilo lato sensu. 

Contudo, a autora adverte que essa convicção teórica não vale prosperar, pois em sua concepção, tanto 

o asilo quanto o refúgio visam à proteção do ser humano em face da perseguição comumente 

impetrada pelo Estado de origem, sendo assim, esses são dois institutos similares em sua essência e 

que se complementam121 (idem, p.36). 
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Vinagre (2011) a dicotomia acontece da seguinte forma: os direitos civis e políticos 

(DCP´s) são concebidos como “necessidades básicas” - pela concepção liberal, 

mistificada e hierarquizante – e, portanto são concebidos como de primeira geração; 

já os direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais (DESCAS) são 

reconhecidos como necessidades secundárias a serem atingidos gradualmente 

(programaticamente). Segundo a mesma autora, essa concepção geracional deve ser 

analisada criticamente, pois coloca em ameaça os princípios da “universalidade, 

indivisibilidade, interdependência e exigibilidade dos direitos humanos, defendidos e 

ratificados pela Declaração resultante da Conferência de Viena”. Neste sentido, tal 

dicotomia não deve prosperar, uma vez que os Direitos Humanos são inseparáveis, 

sendo assim, é impossível defender liberdade sem igualdade e vice e versa.   

Entretanto, Marx (2011a) já nos apontava como se comportam esses direitos 

na sociedade burguesa, afinal eles são produtos da classe dominante e essa como 

uma exímia classe egoísta, atua em prol de manter seu próprio direito à propriedade 

privada e essa ação potencializa-se quando tal classe sente-se ameaçada. Em A 

questão judaica na qual Marx critica a visão mistificada de Bruno Bauer acerca dos 

direitos do homem, Marx analisa que “a aplicação prática do direito humano da 

liberdade é o direito humano à propriedade privada” (idem, p. 41-43), ou seja, é os 

droits de l'homme (direitos do homem) egoísta, e não transcende a esse ser, pois é o 

direito do interesse próprio de gozar de seus bens, o que se contrapõe aos droits du 

citoyen (direitos do cidadão). 

Desse modo, nos marcos da sociedade burguesa, a liberdade consiste no 

direito dessa classe de espoliar e continuar espoliando o direito à propriedade, e isso 

tem como consequência a destituição da classe operária da luta e conquista da 

propriedade produtiva. Essa liberdade revela-se individualista, pois “faz com que 

todo homem encontre noutros homens não a realização de sua liberdade, mas ao 

contrário, a limitação desta” (IDEM, p.44), ou seja, o homem não se identifica em 

seu semelhante. 

Os Estados ao absorverem o que se afirma nas Declarações de DH, supõe 

direitos universais, mas nos limites estruturais da sociedade capitalista que não 

abandona a propriedade como direito natural. Posto isso, para garantir sua 

legitimidade e hegemonia, o Estado ao passo que faz uso da força e violência para 

garantir os interesses particularistas, incorpora demandas das lutas populares 

(BARROCO, 2011). Essa contradição faz um sentido ainda maior, quando 
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compreendemos que a propriedade privada ao ser posta em risco, tem no Estado o 

ente que deve protegê-la dos que não são proprietários (CHAUÍ, 1989). Neste 

sentindo, o direito burguês não está comprometido com a emancipação humana, pois 

ele visa garantir o direito à propriedade privada, ou seja, os interesses de um seleto 

grupo.  

Assim, o postulado do direito natural cai por terra, pois na sociabilidade 

burguesa nenhum homem nasce com o direito, ou seja, o direito não é derivado de 

uma natureza humana, comum a todos ou emanada do Deus criador, mas representa 

uma construção da luta de classes, e, portanto, não é uma realidade “dada”, 

concebida abstratamente, mas supõe disputa que consequentemente terá como 

resultados concretos, as conquistas e também, as perdas. Sendo assim, os direitos 

estão no patamar da práxis histórica e social, e não num patamar metafísico122.  

É essa a compreensão de direitos que vigora na Declaração Universal de 

Direitos Humanos de 1948: o direito não como natural, mas como produto histórico-

social. 

  Entretanto, muito embora a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 

1948 tenha sido aprovada como uma recomendação aos Estados subscritores, o que 

reduz o seu raio de ação afinal não se comporta como uma exigência a todos os 

países do globo, sua necessidade é patente em tempos nos quais o estado de violência 

é uma realidade plural no mundo. Ademais, a reafirmação da concepção 

contemporânea de DH é urgente num contexto no qual, ainda que se postule a 

indivisibilidade dos DH há quem insista em postular uma suposta supremacia dos 

direitos civis e políticos em face dos direitos sociais, econômicos e culturais. 

Tão grave quanto à concepção abstrata do direito e o fracionamento dos 

Direitos Humanos, está o discurso neoliberal se apropriando desses direitos para 

implantar um modelo de administração voltada para o lucro.  

Em nome dos DH, os EUA governado pelo tirano George W. Bush, 

invadiram o Iraque de Saddam Hussein em 2003 após a fatídica realidade do “11 de 

setembro”, acusando o mandatário desse país de possuir armas químicas e biológicas, 

                                                
122 Para Marx (2011a) “Portanto, nenhum dos assim chamados direitos humanos transcende o homem 

egoísta, o homem como membro da sociedade burguesa, a saber, como indivíduo recolhido ao seu 

interesse privado e ao seu capricho privado e separado da comunidade. Muito longe de conceberem o 

homem como um ente genérico, esses direitos deixam transparecer a vida do gênero, a sociedade, 

antes como uma moldura exterior ao indivíduo, como limitação de sua autonomia original. O único 

laço que os une é a necessidade natural, a carência e o interesse privado, a conservação de sua 

propriedade e de sua pessoa egoísta.” MARX. Karl. (2011a, p.50) 
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todavia essas armas jamais foram encontradas. Com isso houve uma grave 

redefinição da política norte-americana contra a escalada “terrorista” voltada para 

“salvaguardar” o mundo do “eixo do mal”. O escritor moçambicano Mia Couto, na 

Conferência de Estoril, classificou que faz parte do jogo imperialista a fabricação de 

inimigos, para mais tarde os combater, sendo assim ele diz que: “para fabricar armas 

é preciso fabricar inimigos. Para produzir inimigos é imperioso sustentar fantasmas. 

Para enfrentar as ameaças globais precisamos de mais exércitos, mais serviços 

secretos e a suspensão temporária da nossa cidadania”123. 

 Entretanto, a realidade dessa guerra teve como objetivo puro e simples uma 

forte política imperialista que há tempos almejava ocupar países estratégicos para 

geopolítica estadunidense. Assim, buscando fincar a hegemonia política, econômica 

e militar americana, Bush numa oportunidade única orquestrou de forma 

inescrupulosa junto com sua equipe facínora a invasão de uma área estratégica ao 

grande capital. Com efeito, as corporações industrial-bélicas faziam parte do 

“complexo do capitalismo de desastre” (KLEIN, 2008), pois a guerra foi um dos 

principais recursos da lógica privatista do capitalismo. O segundo recurso da lógica 

voltada exclusivamente para o lucro foi tanto o oferecimento da ajuda humanitária124, 

quanto à reconstrução dos países atingidos pela guerra, uma relação imbricada e 

complementar que não deve conceber-se separada.  

Nesse sentido, como analisa Klein (IDEM) na guerra do Iraque foi a primeira 

vez que esse segundo recurso foi utilizado para nunca mais ser abandonada, pois os 

lucros são inestimáveis.    

Para Agier (2012) após a Guerra Fria o governo humanitário125 apresentou-se 

como um “instrumento de gestão das populações indesejáveis”, atuando com duas 

mãos, uma que açoita, e a outra que é convocada sistematicamente para o agir 

solidário. Ainda segundo esse autor essa iniciativa emblemática pode ser confirmada 

em diferentes momentos, seja no ataque ao Afeganistão em 2001, ao Iraque em 2003 

ou em 2011 quando na invasão a Líbia falou-se em guerra humanitária como 

justificativa a intervenção militar nesse território.  Assim o autor aduz que: 

                                                
123 Este depoimento está disponível em: https://www.correiodobrasil.com.br/murar-o-medo/.  

124 A dita ajuda humanitária está pautada na lógica de promoção de práticas de ajuda e ajuda mútua, 

claros exemplos da dinâmica capitalista que intenta lucrar, ao mesmo passo que conserva e legitima 

seu poder hegemônico.    

125 Segundo Agueir, logo após o evento do “11 de setembro” o dispositivo humanitário entrou em 

cena. Ele afirma que esse dispositivo conta com grandes ONGs de abrangência internacional. 
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O governo humanitário que ganha forma atualmente é um dispositivo eficiente e 

globalizado, construído por peritos e estrangeiros que assumem a tarefa de gerir o 

caos, controlar e confinar os efeitos catastróficos da divisão do mundo entre zonas 

de prosperidade e o “resto”. (idem, ibidem)  

 

 

Atuando tanto para o controle como para a assistência, a intervenção 

humanitária está na lógica privatista, no qual a cultura profissional das grandes 

ONGs é o engodo etílico que conduz esse dispositivo. Porém, o apoio na ação 

humanitária também vem de “agentes públicos e privados, governamentais, 

intergovernamentais, não-governamentais e das Nações Unidas, que mobilizam a 

categoria humanitária como forma de obter reconhecimento, distinção e 

legitimidade” (idem, ibidem) para suas ações em diferentes espaços do planeta 

(tendo como preferência a África, o Oriente Médio e a Ásia), operando tanto no 

controle, quanto na assistência às vidas em risco e aos “sujeitos indesejáveis”. 

Portanto, a dita ajuda humanitária, encontra-se no campo mercadológico, atua de 

forma compassiva e acolhedora ao passo que obtém vantagens com a fábrica de 

horrores. 

Nesse sentido é patente afirmar que o contexto atual de graves e 

generalizadas violações de Direitos Humanos empreendido no capitalismo 

contemporâneo através de conflitos armados e guerras, além de perseguições 

fundamentadas nas cinco áreas destacadas pela Convenção de 1951, tem provocado 

um fluxo de deslocados forçados jamais visto na história moderna, entretanto há 

quem beneficie com toda essa fábrica de horrores que submete milhares de pessoas à 

deixarem seu país de origem por motivos alheios às suas vontades, caracterizando o 

recente cenário de mais de 20 milhões de refugiados no mundo. Esse intenso fluxo de 

refugiados tem encontrado no Brasil uma opção de nova rota de destino frente à 

grande procura aos países Europeus em busca de proteção. Nesse sentido, o próximo 

capítulo dedica-se a analisar a chegada de refugiados na periferia do capitalismo, o 

Brasil. 
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CAPÍTULO II – O ESTADO BRASILEIRO E O REFÚGIO: A SITUAÇÃO 

JURÍDICO-LEGAL DO REFUGIADO NO PAÍS DEPENDENTE 

 

“[...] os homens fazem a sua própria História; contudo, não a fazem de livre e espontânea vontade, 

pois não são eles que escolhem as circunstâncias sob as quais ela é feita, mas estas lhes foram 

transmitidas assim como se encontram [...]  

(Marx, 2011b, p.25) 

 

Dada a realidade de um país que convive com a estreita relação entre 

elementos “modernos” e “arcaicos”, que configura uma dependência às nações 

centrais – o que será determinante no processo político e social (dominado pelas 

elites) –, o caso brasileiro é um solo fértil para a avaliação de uma discussão acerca 

dos desafios para garantia de direitos dos refugiados no país que não desenvolveu-se 

de forma autônoma, absorveu normas liberais, mantém o prestígio e o privilégio das 

classes dominantes, relegando ao segundo plano as necessidades básicas do maior 

contingente populacional, nesse caso os trabalhadores.  

Em meados da década de 1960, esse país fundou uma “autocracia 

burguesa”126 conduzida pelo golpe de 1964 que tinha a burguesia brasileira 

mancomunada com o imperialismo mundial. Dito isso, para o início da análise deste 

capítulo serão apresentados alguns aspectos da formação socioeconômica brasileira. 

O objetivo desses apontamentos consiste em investigar três questões fundamentais: 

1) os desafios para o desenvolvimento pleno de um mercado capitalista; 2) a 

construção das condições históricas para o surgimento das classes sociais; e 3) a 

formação de um quadro social marcado por uma profunda desigualdade. Com tais 

características busca-se descortinar o dinamismo do país de economia dependente, no 

qual a constituição do capitalismo além de ser lançado sob uma colonização 

predatória e de escravização, tem nos anos subsequentes o desdobramento de uma 

dupla dominação: ora interna, ora externa.  

Esse painel traçado nas primeiras páginas desse capítulo busca evidenciar o 

país – de economia dependente e com características muito peculiares em matéria de 

                                                
126 Florestan Fernades identifica que a autocracia burguesa é uma característica estruturante na história 

do capitalismo dependente do Brasil, pois esse é um caráter do Estado burguês nesse país de 

mudanças pelo alto, de repressão aos movimentos da classe trabalhadora, de um Estado que oscila 

entre “democracia restrita” e ditadura. Nesse caráter autocrático, os direitos sociais bem como o poder 

decisório das massas sofrem manobras, enquanto os interesses burgueses particularistas são 

legitimados pelo Estado. E na reflexão de Limoeiro Cardoso (1997), é através dessa autocracia e da 

expropriação, que o capitalismo dependente se concretiza, configurando o que Florestan classifica de 

“capitalismo selvagem”. 
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direitos – que inúmeros refugiados buscarão proteção das perseguições sofridas em 

seus países de origem. Tendo em vista que o capitalismo não é apenas uma realidade 

econômica, mas também uma realidade política e sociocultural muito complexa, 

como afirma Florestan Fernandes (1975a, p.21), o presente capítulo evidenciará o 

caso brasileiro e seu espectro poroso e permeado de contradições que tende a 

reproduzir um painel de expropriações na vida de sua população, inclusive dos 

refugiados que vivem neste país dependente. 

Isso posto, num segundo momento serão analisados os direitos e os deveres 

dos refugiados no território brasileiro. Essa análise não dispensará uma crítica aos 

direitos na superfície da sociedade burguesa. Por conseguinte, evidenciaremos o 

quadro atual do refúgio no Brasil contextualizando essa conjuntura circunscrita na 

“crise estrutural” do capitalismo, nesse sentido mostraremos os impactos que essa 

crise vem provocando na economia brasileira, o que trará fortes rebatimentos na vida 

social de quem vive nesse país desigual, dominado e dependente.  

No tocante a análise que esse capítulo se dedica, a discussão sobre Estado 

percorrerá todo esse momento do trabalho, logo, parece-nos fundamental avaliar o 

Estado e sua atuação nesse modus operandi, precedendo algumas inferências sobre o 

papel do Estado no capitalismo, a partir da leitura da tradição marxista.  

A perspectiva que partimos nessa dissertação é que o Estado – organismo 

político administrativo – é, em última instância, uma instituição social necessária 

para uma sociedade de classes, um instrumento de dominação da classe burguesa 

sobre a classe trabalhadora, e, portanto, sua atuação deságua em prol do sistema 

capitalista, alicerçando as estruturas do ser e do poder do capitalismo.  

No capitalismo contemporâneo o Estado é um aparelho repressivo e 

dominante da classe burguesa e assim, comporta-se como uma instituição essencial 

para que as terríveis formas de violência sejam engendradas neste sistema que tem o 

objetivo precípuo de acumular capital, como vimos no Capítulo I deste trabalho. 

Lênin adverte em o prefácio à primeira edição de seu livro Estado e Revolução, que 

“a questão do Estado assume, em nossos dias, particular importância, tanto do ponto 

de vista teórico quanto do ponto de vista político prático” (LÊNIN, 2010, p. 19). Para 

isso Lênin explicita que esse “Estado é o produto e a manifestação do antagonismo 

inconciliável das classes.” (IDEM, p. 27), sendo assim, a burguesia quando 

empreendeu sua luta histórica ao antigo regime, retirou o poder das mãos dos 

senhores feudais, tomando para si o poder do Estado, “criando novas classes”, e 
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“novas formas de lutas no lugar das antigas”, transformando o poder do Estado em 

um “comitê que administra os negócios comuns da classe burguesa como um todo” 

(MARX, ENGELS, 2008, pp. 9-12). É claro que Marx e Engels quando empreendem 

tal afirmação, partem de uma conceituação que em outras obras suas – ao longo do 

século XIX – será aprofundada, fazendo assim, uma importante análise sobre o 

Estado, apontando que a investigação sobre o Estado tem de ser analisada na 

perspectiva crítica da propriedade privada, isto é, considerando o agente estatal como 

garantidor da propriedade privada.  Posto isso, em A Ideologia Alemã, Marx e Engels 

nos advertem o seguinte: 

 
Na medida em que a propriedade privada se emancipou da comunidade, o Estado 

alcançou uma existência particular, ao lado e fora da sociedade civil; mas ele não é 

mais do que a forma de organização que os burgueses criam para si, tanto em 

relação ao exterior quanto ao interior, com a finalidade de garantirem 

reciprocamente suas propriedades e seus interesses. (MARX; ENGELS, 2007, p. 

76)      

 

 

O Estado também assume funções para amenizar o antagonismo de classe, 

atua ora para reproduzir as contradições sociais, ora para intervir na sociedade,  

 

não apenas para assegurar a propriedade privada e a liberdade e igualdade formais, 

mas para tolhê-las em variadas circunstância. Em favor ou desfavor dos indivíduos, 

grupos ou classes, em benefício da manutenção, da requalificação ou da mudança 

do circuito geral da valorização do valor. (MASCARO, 2013, p.48)  

 

Diferentemente da visão marxista, deve-se fazer menção as conceituações dos 

contratualistas dos séculos XVI e XVIII na Europa, destacando-se Thomas 

Hobbes (1588-1679) com sua obra Leviatã, John Locke (1632-1704) em o Segundo 

Tratado sobre o governo civil e Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) na obra Do 

Contrato Social. Eles pensaram o Estado a partir de um contrato social o qual seria 

firmado entre a sociedade civil e uma autoridade centralizada, que através do poder 

regulador matinha uma “ordem social”. Assim, apesar das divergências entre eles – 

principalmente entre Locke e Hobbes, sendo o primeiro defensor do estado liberal, e 

o segundo defensor do absolutismo monárquico –, as ideias de Locke tiveram 

profunda aceitação para a classe burguesa que já se levantava contra a opressão da 

nobreza. É oportuno lembrar que Locke é conceituado como o pai do liberalismo – a 

ideologia burguesa dominante –, pois suas teses estimulavam a posse e a manutenção 

http://www.portalconscienciapolitica.com.br/filosofia-politica/filosofia-moderna/os-contratualistas/hobbes/
http://www.portalconscienciapolitica.com.br/filosofia-politica/filosofia-moderna/os-contratualistas/hobbes/
http://www.portalconscienciapolitica.com.br/filosofia-politica/filosofia-moderna/os-contratualistas/locke/
http://www.portalconscienciapolitica.com.br/filosofia-politica/filosofia-moderna/os-contratualistas/rousseau/
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da propriedade privada, além de considerar que o poder do Estado, em comum 

acordo, deveria defender essa propriedade127.  

Nesse último aspecto defendido por Locke, impera a teoria da “conciliação”, 

ou seja, a teoria pequeno-burguesa de crendice que o Estado é um ente 

harmonizador, entretanto, Lênin (2010) nos adverte que “o Estado aparece onde e na 

medida em que os antagonismos de classe não podem objetivamente ser conciliados. 

E, reciprocamente, a existência do Estado prova que as contradições de classes são 

inconciliáveis” (IDEM, p. 27). Logo, para o autor marxista essa teoria é “incapaz de 

compreender que o Estado seja o órgão de dominação de uma determinada classe que 

não pode conciliar-se com a sua antípoda (a classe adversa)” (LÊNIN, 2010, p. 28). 

Sendo assim fica evidente que o tom conciliador do contrato social idealizado pelos 

pensadores contratualistas em uma sociedade capitalista-burguesa é impossível, pois 

essa classe valendo-se do poder econômico submete o poder do Estado à sua vontade 

e usa-o para oprimir as demais classes espoliadas. Assim, é possível inferir que o 

Estado não é um ente desinteressado, independente e separado da sociedade, mas 

está imbricado a ela. Posto isso, a separação entre esses dois atores é aparente, pois o 

surgimento do próprio Estado moderno dar-se nas condições de necessidade de haver 

um ente para garantir as relações comerciais burguesas. A figura do Estado moderno 

coloca-se a princípio para unificar territórios feudais e criar legislações, chamando, 

então, para si “o poder de decidir sobre os conflitos sociais” (MASCARO, 2007, p. 

37). 

Diante do exposto, pode-se entender o Estado como um poder estabelecido e 

dirigido por uma classe, que se organiza politicamente e economicamente, passando 

a controlar todas as esferas do Estado. Gramsci (1989) tal qual Marx, assinalou que o 

Estado é um “organismo próprio de grupo, destinado a criar condições favoráveis à 

expansão máxima desse grupo” (IDEM, p. 50). Essa afirmação deixa evidente a 

natureza classista do Estado. Assim, conforme os interesses particularistas da 

burguesia sobrepõem-se a efetivação da vontade geral, evidencia-se, portanto, que o 

Estado capitalista joga a favor da valorização do capital, mesmo que isso submeta 

quase toda uma nação à pobreza, a fome, ao desemprego, às guerras e ao refúgio.  

                                                
127 Para o aprofundamento sobre esse debate vide: “Sociedade Civil e democracia: um debate 

necessário” de Maria Lúcia Duriguetto, publicado em 2007 pela Editora Cortez; e “De Rosseau a 

Gramsci: Ensaios de Teoria Política” de Carlos Nelson Coutinho, publicado 2011 pela Boitempo.  
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A conveniência de uma minoria são prioridades do Estado que mantém 

intocável a propriedade privada e a concentração da riqueza, aprofundando ainda 

mais o antagonismo de classes, mesmo que seu surgimento esteja atrelado a 

necessidade de conter essa luta. Isso porque, ele – o Estado – nasce em meio a esse 

conflito originado pela desigualdade econômica num determinado estágio do 

desenvolvimento econômico e opta por conferir à uma determinada classe o poder.  

 

Como o Estado nasceu da necessidade de conter o antagonismo das classes e como, 

ao mesmo tempo, nasceu em meio ao conflito delas, é por regra geral, o Estado da 

classe dominante, classe que por intermédio dele, se converte também em classe 

politicamente dominante e adquire novos meios para repressão e exploração da 

classe oprimida (ENGELS, 1985, p. 201). 

 

 Posto isso, o Estado moderno nasce para atender as necessidades do capital 

de produção e reprodução, sua administração busca corrigir pequenos defeitos que 

atrapalham o modo de produção capitalista, contudo, seus ajustes jamais buscam a 

causa dos problemas, mas apenas tentam remediar as contradições próprias do 

sistema. Ou seja, o Estado é ciente de sua impotência administrativa, mas ao mesmo 

tempo, “não tem nenhum interesse de acabar com a impotência da sua administração, 

porque teria que eliminar a atual vida privada, e ao fazer isso, eliminaria a si mesmo, 

uma vez que só existe como antítese dela” (MARX, 1995, p.81)128. Posto isso, fica 

claro que o Estado assume seu limite, pois ele sabe que suprimir a propriedade 

privada é colocar em risco a sua própria existência e consequentemente coloca em 

xeque a ordem burguesa.  

É patente que ao longo dos séculos, os Estados se viram envolvidos em 

conflitos internos e externos, revoluções e contrarrevoluções; as camadas mais baixas 

da sociedade sempre travaram lutas sociais para conquistarem direitos, contudo, a 

classe que conquistou o controle do Estado foi a burguesia. Marx (2011b) em O 18 

de Brumário de Luís Bonaparte129 narra, analisando criticamente, o golpe de Estado 

na França em 1851 e evidencia que assim como as revoluções burguesas que se 

                                                
128 Trecho extraído de um artigo publicado por Marx sobre um evento histórico do movimento 

operário: a Revolta dos Tecelões da Silésia. O artigo foi intitulado de “Glosas Críticas Marginais ao 

Artigo ‘O Rei da Prússia e a Reforma Social’ De um prussiano". É válido ressaltar que esse é um texto 

ainda pouco divulgado no Brasil, mas de ricas e poderosas contribuições teóricas para se depreender 

os fundamentos teóricos do pensamento político em Marx.  

129 Nesta obra célere de Karl Marx, o autor reflexiona acerca da Revolução de 1848 e como esse 

contexto caminhou para um golpe de Estado, ou seja, tomada de poder da França por Napoleão III em 

1851. 
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processaram até aquele momento não romperam e muito menos aboliram o Estado 

opressor, mas perpetuaram os privilégios de um determinado grupo e espoliando a 

maioria sob um despotismo sem precedentes, Napoleão III assume o poder e 

implanta uma ditadura Bonapartista que legitima o autoritarismo burguês. Assim ele 

afirma que: 

 
Todo um povo, que por meio da revolução acreditava ter obtido a força motriz 

necessária para avançar com maior celeridade, de repente se vê arremessado de 

volta a uma época extinta, [...] a própria sociedade deveria ter conquistado para si 

mesma um novo conteúdo; em vez disso, foi meramente o Estado que retornou à 

sua forma mais antiga. (MARX, 2011b, p. 28). 

 

 

Marx evidencia que uma vez que instituído, o Estado burguês se fortaleceu, 

tornando-se hegemônico e violador, pois reprimi sempre com veemência as lutas das 

classes expropriadas, afinal, “todas as assim chamadas liberdades civis e todos os 

órgãos progressistas atacavam e ameaçavam a sua dominação classista” (IDEM, 

p.80). Conceitos como democracia, Estado Democrático de Direito e justiça social, 

são meros discursos e que sob uma falsa aparência de existirem, escondem um forte 

poder político capaz de apaziguar a luta dos trabalhadores pela cidadania ou por uma 

nova sociabilidade onde a igualdade entre classes seja possível. Isso porque o Estado 

de acordo com Marx “não é nada mais do que a forma de organização que os 

burgueses se dão necessariamente para garantia recíproca de sua propriedade 

privada” (2007, p.75), assim, as leis e os poderes, que são burgueses, visam a 

manutenção das prerrogativas da classe dominante. No caso brasileiro o Estado 

independente não se processou de forma diferente, mas condicionou a oferta de um 

ambiente adequado para a acumulação privada da riqueza socialmente produzida, 

facilitando um “padrão dual de apropriação do excedente econômico” que se 

constitui numa forte concentração de riqueza a partir de fora pelos países capitalistas 

hegemônicos e a partir de dentro pela burguesia nacional. 

 

2.1 A formação social brasileira e a chegada de imigrantes e refugiados no país 

dependente 

 

A investigação dos fenômenos históricos ocorridos no Brasil e que 

subsidiaram a consolidação de um Estado subordinado ao imperialismo e dependente 

do capital externo, é sem dúvida a “chave preciosa” para se compreender o porquê 
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das condições sociais, políticas, econômicas e culturais que o Brasil, país de refúgio, 

se encontra na conjuntura contemporânea.  

Assim, o caráter socioeconômico atual tem razões que remontam a 

configuração do desenvolvimento da sociedade brasileira. Porém conforme aduz 

Francisco de Oliveira, para se falar em desenvolvimento econômico tem que levar 

em consideração que “a própria expressão – desenvolvimento econômico –, se está 

contida dentro de certo contexto, indica que se trata do desenvolvimento econômico 

de um espaço sócio-político determinado do sistema capitalista mais abrangente” 

(OLIVEIRA, 1984, p. 114). Dito isto, é evidente que a história da América Latina se 

apresenta como um observatório de colonização da Europa a fim de exploração de 

recursos naturais e em proveito do comércio de exportação, ou seja, a região latino-

americana é parte e tem importante funcionalidade no modo pelo qual ocorre o 

desenvolvimento do sistema capitalista. Nesse período, o que se tratava de uma 

“prévia à acumulação capitalista”, todavia, era “uma acumulação que não é resultado 

do modo de produção capitalista, mas seu ponto de partida” (MARX, 2015, p. 785). 

Portanto, esse foi o começo para o enriquecimento da burguesia europeia, conforme 

explica Marx em O Capital, Capítulo XXIV: “os tesouros espoliados fora da Europa 

diretamente mediante o saqueio, a escravização e o latrocínio refluíram à metrópole e 

lá se transformavam em capital” (IDEM, p. 823). Esse capital acumulado, extraído 

pelos mais violentos métodos de dominação e genocídios em massa das populações 

nativas na América, foi a força condutora do projeto burguês do desenvolvimento do 

comércio e da indústria, como vimos no item 1.1 do capítulo I deste trabalho130. 

Os laços de dependência da América Latina com os países hegemônicos 

caracterizam a influência da dominação externa desde a colonização dessa região 

pelo povo europeu, passando pelo surgimento da sociedade de classes, até a 

conjuntura atual de subserviência consentida ao capital internacional. Nessas 

condições, como aduz Florestan Fernandes, a América Latina é fruto de “um tipo 

moderno de colonialismo organizado e sistemático” (FERNANDES, 1972, p.11) que 

propiciou a expansão da civilização ocidental dos países hegemônicos, mas em 

contrapartida, submeteu os países latino americanos à uma “debilidade econômica”, 

                                                
130 Como é sabido, Marx e Engels em o Manifesto do Partido Comunista afirmam que “a grande 

indústria criou o mercado mundial, preparado pela descoberta da América” (MARX, ENGELS, 2008, 

p. 10). 
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ou seja, uma “incapacidade” de acompanharem o desenvolvimento do capitalismo 

dos países centrais. 

A priori, a colônia portuguesa brasileira organizou-se como um rico 

laboratório colonial para a Europa, capaz de produzir produtos tropicais do tipo 

exportação, e servindo como moeda de troca pelos portugueses para a consolidação e 

fortalecimento do capitalismo comercial de países como Inglaterra, Holanda, Bélgica 

e etc., que através das grandes navegações passaram a explorar novos territórios. 

Desta forma, o “sentido da colonização” 131 das Américas foi funcional para a fase da 

“acumulação primitiva” e o desenvolvimento do capitalismo comercial (ou 

mercantil) que antecedeu e subsidiou o processo de industrialização capitalista que 

ganhou fôlego a partir do século XVIII na Europa (PRADO JR, 1972).  

O Brasil, sendo parte desse amplo processo de expansão marítima e do 

desenvolvimento do comércio europeu, teve no modelo de colônia de exploração a 

estrutura fundante de seu desenvolvimento socioeconômico, isto é, toda matéria-

prima aqui extraída era levada à Portugal para que fosse comercializada com o 

sistema comercial da época. Vale lembrar, que esse processo se deu a partir da 

escravização de homens e mulheres oriundos do continente africano, indivíduos 

destituídos de qualquer direito e garantias. Assim, a exploração do negro africano foi 

a pedra de toque da economia do colonialismo português-brasileiro, afinal, foi essa 

força de trabalho escrava expropriada de diversos países africanos que possibilitou a 

expansão e evolução estrutural do sistema econômico no período colonial e pós-

colonial132, gerando os embriões do capitalismo brasileiro através do acúmulo de 

riquezas propiciados por essa privação de liberdade e exploração (FERNANDES, 

2006). No entanto a Inglaterra, que já experimentava uma crescente industrialização 

e a superprodução de mercadorias, necessitava expandir seus mercados e escoar sua 

                                                
131 Para Prado Jr. o “sentido da colonização” é a denominação de “um episódio, um pequeno detalhe 
daquele quadro imenso” que é a história de um conjunto de fatos e acontecimentos inaugurados pelo 

descobrimento e a colonização da América pelos europeus que teve início no século XV com a 

expansão marítima e que possibilitou a evolução do desenvolvimento do comércio. (PRADO 

JÚNIOR, 1972, p. 20).  

132 É importante destacar que o início da colonização do Brasil repousou sobre a escravização da mão 

de obra do índio para a extração do pau-brasil. Essa mão de obra também foi utilizada no 

favorecimento das entradas dos portugueses para o conhecimento do território. Prado Junior (1972) 

destaca que o índio foi submetido a tentativas de inclusão na “vida civilizada” dos colonos, porém a 

catequização e as aulas de civilização não foram suficientes para submetê-los a exploração por muito 

tempo. Assim, em meados do século XVI a força de trabalho indígena transmutou-se para mão de 

obra escrava oriunda do continente africano, sendo esta a força motriz econômica, em grande parte do 

período colonial até a abolição da escravatura em 1888. 
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produção, sendo assim, o trabalho não-assalariado e o comércio manufatureiro 

colonial, monopolizado pelos comerciantes portugueses, era um entrave à burguesia 

inglesa (PRADO JUNIOR, 1966, p. 39). Nesse sentido, a Inglaterra exigia que 

Portugal pusesse um fim ao regime escravista.   

A imposição britânica, também previa a independência do Brasil de Portugal, 

deste modo, mediante aos acordos firmados entre Portugal e o governo inglês, o 

Brasil declarou-se independente. Porém, ao fim dos trezentos anos nos quais o Brasil 

esteve sob o domínio da Coroa Portuguesa, as mudanças que se processaram não 

engendram um Estado brasileiro autônomo ips literis, pois o caleidoscópio 

econômico e social não tinha condições de criar um padrão verdadeiramente 

independente. Dito isso, com o esgotamento do regime colonial, não foram rompidos 

os aspectos de dependência de tipo colonial, afinal a dominação portuguesa 

transmutou-se para as mãos da Inglaterra.  

Assinala-se que no âmbito econômico predominou a produção agrícola para o 

mercado mundial, fato extremamente atraente aos países hegemônicos que possuíam 

um grande interesse no comércio das “ex-colônias” objetivando manter o “status quo 

ante da economia, com o apoio e a cumplicidade das ‘classes exportadoras’ (os 

produtores rurais) e os seus agentes ou os comerciantes urbanos” (FERNANDES, 

1975a, p. 15)133.  

Desta forma, possuindo sinais bastante pujantes daquela época onde a colônia 

brasileira estava sob o jugo dos portugueses, a “modernização” da ex-colônia de 

exploração dar-se-á em estruturas arcaicas agora sob a dominação britânica134 e 

mantendo a vocação agrícola. Assim, como analisa Fernandes (1975a), o Brasil, 

diferentemente das experiências capitalistas autônomas, foi submetido a um processo 

de modernização capitalista no qual se operou um: 

 

Salto em várias esferas concomitantes da vida, do legado português às formas 

econômicas, jurídicas e políticas da Europa moderna - do liberalismo econômico, 

do parlamentarismo e da monarquia constitucional, dos mitos progressistas (1975a, 

p.25) 

 

 

                                                
133 Este exemplo que viemos a citar é considerado por Florestan o segundo tipo de dominação externa 

que “surgiu como produto da desagregação do antigo sistema colonial” (FERNANDES, 1975a, p. 14).   

134 Vejamos que no Brasil as transformações engendradas na sociedade ao longo do século XIX, como 

a Independência do país de Portugal em 1822, a criação de um Estado-Nação em 1834 e a 

formalização do fim da escravidão em 1888 pressupondo o trabalho livre, caracterizaram um novo 

momento: a Idade Moderna no país, mas de forma atrasada. 
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 Deste modo, com os “laços coloniais” apenas mudando de caráter, o 

predomínio europeu constituiu um processo de absorção de “normas, instituições e 

valores sociais” liberais que orientam as camadas dirigentes, mantendo os interesses, 

privilégios e prestígio social dessa classe. Entretanto, enquanto os efeitos 

“europizadores” eram sentidos na sociedade, os estratos “não possuidores de bens” 

(1975b, p.71) na sociedade de classes permaneciam e continuavam sob uma rígida 

estrutural social, ou numa “ordem social que é de classes para as elites e para as 

classes dominantes, porém que é semi-estamental ou estamental para as classes 

operárias e o povo em geral” (1976, p.78), onde esses trabalhadores não desfrutam 

das regalias e do poder de barganha da burguesia, sendo os “condenados do 

sistema”135. Portanto, como afirma Fernandes: 

 

A integração nacional, como fonte de transformações revolucionárias e de 

desenvolvimento econômico, sociocultural e político, tornou-se impossível. Os 

interesses particularistas das camadas privilegiadas, em todas as situações podiam 

ser tratados facilmente como ‘interesses supremo da Nação’, estabelecendo uma 

conexão estrutural interna para as piores manipulações do exterior. 

(FERNANDES, 1975a, p. 12)  

 

 

E mais, o autor considera a Independência do Brasil a “primeira grande 

revolução social” por acrescentar “um novo tipo de autonomia política” 

(FERNANDES, 1983, p.49), mas que era ambígua, pois, apesar desse movimento 

histórico, manteve-se intacta na formação do Estado Nacional, a exportação de 

produtos primários e o “regime de castas e estamentos”, apresentando apenas uma 

dissociação jurídico-política, caracterizando o “traço colonial permanente” dessa 

região. Esse momento subsequente ao regime colonial é o que o autor denomina de o 

“neocolonialismo” (1975b).  

Destarte, o trabalho cativo mantinha-se no Brasil136, mesmo após a 

independência, tanto que, nesta época, ainda se verificava um número crescente de 

escravos que aportavam no Brasil (cerca de 40.000 escravos chegavam a cada ano), 

“o que se explica pelo desenvolvimento econômico que então se verificava no país e 

que repousava no trabalho servil” (PRADO JUNIOR, 1987, p.147).  

                                                
135 Florestan Fernandes ao analisar de forma profícua a sociedade de classes, considera que os 

“condenados do sistema” referem-se ao “setor humano marginal de sua ordem econômica”. 

(FERNANDES, 1975b, p. 71) 

136 Cabe lembrar que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão, deixando aparente o atraso em 

diversos níveis dessa antiga colônia de exploração de Portugal. 
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É patente destacar que na visão de Prado Jr (1987) com a abertura dos portos 

às nações amigas em 1808 e a vinda da corte portuguesa para o Brasil, passou a 

vigorar a política de povoamento dos territórios que estava coadunada com interesses 

tanto da administração portuguesa, quanto de particulares em força de trabalho. A 

princípio a corrente imigratória europeia voltada para o processo de povoamento foi 

fraca, pois como já destacamos, o tráfico de escravos mantinha-se, mesmo com a 

imposição inglesa para o seu fim.  

Já no Brasil Império essa política de povoamento foi reativada sob a proposta 

de oferta de “pequenos lotes de terras agrupados em núcleos autônomos” com o 

financiamento de passagens para os “imigrantes desejados” que eram aqueles 

imigrantes brancos e europeus para fim último de branqueamento da população 

nativa137. Logo, a política de povoamento no país também implicava tal reformulação 

no perfil da composição social brasileira. Nesse sentido, segundo o autor supracitado, 

apareceu um “novo tipo de colonização”: colonos brancos europeus trabalhando em 

fazendas ou lavouras próprias sendo que em situação de subordinação e num regime 

de parceria138.  No entanto, grandes dificuldades impediam que a política de 

povoamento europeia desse certo, como: o clima tropical, a não atraente organização 

social e política, restrições de ordem religiosa, dentre outros fatores (IDEM, p.186). 

Os desafios e descontentamentos não só por parte dos imigrantes, como também dos 

proprietários de terras no Brasil e da opinião pública na Europa desencadearam uma 

campanha contrária à emigração para o país latino-americano. 

Não obstante, tendo em vista o afluxo de camponeses europeus, coexistia nas 

lavouras de café o trabalho escravo e o trabalho livre dos imigrantes, mesmo com a 

pressão inglesa e as incisivas manifestações contrárias ao comércio humano de 

negros por parte dos grupos políticos. Contudo, com o tempo, o trabalho escravo 

passou a se tornar caro e escasso ao Brasil “independente”, devido à proibição do 

tráfico africano. 

É válido lembrar que no caso brasileiro, essa terrível trama, que era a 

sociedade escravista, só apresentou um impulso para mudanças a partir do segundo 

                                                
137 A imigração seletiva priorizava esses imigrantes brancos e europeus, tendo em vista uma política 

de branqueamento da sociedade, por isso, alemães, italianos, espanhóis, russos etc. eram os desejados 

na política ativa de imigração. 

138 O Senador Nicolau de Campos Vergueiro, grande proprietário de lavouras de café em São Paulo, 

estimulou a entrada de 177 famílias alemãs, suíças, portuguesas e belgas entre os anos de 1847 e 1857 

em suas propriedades. 
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quartel do século XIX139, apresentando de forma lenta e gradual as primeiras 

reformas do Estado Imperial brasileiro frente ao fim da escravidão140. Desse modo, 

foi somente a partir das pressões externas, mais precisamente dos Estados Unidos 

que havia extinguido a escravidão em 1863 e, sobretudo, da Inglaterra pelos 

interesses econômicos já descritos, no qual o trabalho escravo não interessava mais, 

precisando, neste momento, ser substituído pelo trabalho livre, que o comércio 

humano desacelera, dando lugar a força de trabalho assalariada do imigrante 

europeu. Assim, para Ianni: 

 

Durante a segunda metade do século XIX, a sociedade brasileira é governada pela 

contradição entre a mercadoria e o escravo. Ou seja, é nessa época que a 

contradição entre o modo de produção e as relações de produção se torna aberta e 

incômoda, impondo-se a sua resolução. (IANNI, 1986, p.78) 

 

O interesse do Estado em elevar o contingente de força de trabalho mais 

qualificada na monocultura do café que estava em ascensão no Sudeste do país, 

possibilita a progressão da imigração europeia a partir da década de 1870, 

denominada como “imigração subvencionada” (PRADO JR, 1987, p.189). Neste 

sentido, o Estado de São Paulo teve um papel de destaque na política de imigração, 

ao impulsionar o desenvolvimento da economia cafeeira com essa força de trabalho 

estimulada a vir para o país com as despesas com relação ao transporte, financiadas. 

 Caio Prado Jr (IDEM) afirma que após 1871 o fluxo de entrada anual de 

“braços para a grande lavoura” cresce consideravelmente no país, atingindo em 1886 

um pouco mais que 30.000 imigrantes. Já em 1887, esse número salta para 55.000. E 

no ano da abolição – em 1888 – esse quadro eleva-se para 133.000, mais do que o 

dobro se comparado ao ano anterior. Esse progresso de entrada do número de 

trabalhadores europeus livres conservou-se no Brasil Republicano e até o final desse 

século manteve-se “sempre num nível médio anual largamente superior a 100.000” 

(IDEM, p. 191), uma verdadeira migração em massa para substituição por mão-de-

obra-livre, a intenção de povoamento e constituição da população brasileira. Assim, 

                                                
139 Como afirma Caio Prado Jr.(1987), Brasil e Cuba foram os últimos países a abolir a escravidão. 

140 Verifica-se que em 1831 o governo brasileiro declarou ilegal o tráfico de escravos. Em 1850 a Lei 

Eusébio de Queirós previa o fim do tráfico negreiro, a Lei do Ventre Livre em 1871 garantiu a 

liberdade dos filhos de escravos nascidos a partir de então, e a Lei dos Sexagenários em 1885 

concedeu a alforria aos raros escravos que tinham mais de 65 anos. E a efetiva interrupção da 

escravidão em todo território veio em 1888 com a Lei Áurea.  
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o Brasil, como também outros países sul-americanos – Argentina e Uruguai – 

receberem um grande contingente de imigrantes europeus. 

No que se refere à economia desse período, enquanto os países centrais 

alavancavam economicamente, o Brasil conformava um padrão de desenvolvimento 

dependente dos vultuosos investimentos internacionais, ensaiando seus primeiros 

passos na ordem social competitiva. Já a Inglaterra saltava do capitalismo 

concorrencial para o capitalismo monopolista, ou seja, a nova fase do capitalismo 

mundial: o imperialismo (LENIN, 2008).  

Quanto à política, na Primeira República forjou-se uma organização 

descentralizada, contrapondo-se a forte centralização do Brasil Império, todavia 

manteve-se o privilegiamento das camadas mais abastadas da sociedade como da 

burguesia agrária, especialmente a paulista que era referência na produção do café, 

bem como na comercialização e circulação desse produto. Neste sentido, 

 

O burguês emerge do senhor agrário, o fazendeiro de café já deixava de ser, parcial 

ou preponderantemente, “homem da lavoura” ou produtor rural, e se convertera em 

puro agente, mais ou menos privilegiado, do capitalismo comercial e financeiro 

(FERNANDES, 1981, p. 112)  

 

 

O Estado respondia a muitos dos interesses dessa classe dominante – a 

burguesia – que é a representante do capital, oferecendo as condições necessárias 

para a acumulação privada do setor agrário-exportador. Com a sua prioridade voltada 

para a manutenção dos privilégios dessa classe criou-se circunstâncias que 

proporcionaram o caráter patrimonialista do Estado Nacional burguês141. Enquanto 

isso, outro estamento da sociedade não era abarcado pelos benefícios da economia 

agrário-exportadora. Para Florestan, 

 

A desagregação do regime escravocrata e senhorial se operou no Brasil sem que se 

cercasse a destituição dos antigos agentes de trabalho escravo de assistência e 

garantias que os protegessem na transição para o sistema de trabalho livre. Os 

senhores foram eximidos de responsabilidades pela manutenção e segurança do 

liberto, sem que o Estado, a Igreja ou outra qualquer instituição assumissem 

                                                
141 Endossando esse contexto, a própria urbanização fortalece as elites e faz surgir uma burguesia 

composta por diferentes setores como o rural, o industrial, o comercial, e outros que se aliam a 

burguesia internacional, organizando a dominação a partir de dentro, seja através do investimento de 

capital imperialista ou no favorecimento das empresas monopólicas, concebendo um projeto burguês 

de sociabilidade violento e predatório. Neste sentido, a crise do capitalismo mundial de 1929 e a 

Segunda Guerra Mundial afetaram comumente o nosso setor primário exportador, revelando as 

limitações estruturais e a dependência do mercado externo.  
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encargos especiais, que tivessem por objetivo prepará-los para o novo regime de 

organização da vida e do trabalho. (FERNANDES, 1978, p. 29) 

 

Assim, ao passo que no longo do século XX permanecia o fluxo imigratório 

de europeus no Brasil, convocados a trabalhar nas indústrias sob o regime de 

assalariamento e ainda para o estímulo do “branqueamento” da sociedade brasileira, 

em contrapartida, a população negra liberta viu-se submersa à desigualdade social 

que já era um fato contundente no período escravocrata.   

 
É claro que durante a vigência do regime de trabalho escravo havia uma questão 
social. O escravo era expropriado no produto de seu trabalho e na sua pessoa. Nem 

sequer podia dispor de si [...]. Não se abria nenhuma possibilidade de negociação. 

A questão social estava posta de modo aberto, transparente (IANNI, 2004, p.88). 

 

 

Portanto, enquanto foi construído o ambiente ideal para a ordem social 

competitiva, além de promoção de uma forte concentração de renda, do poder e do 

prestígio social, os negros foram lançados em uma sociedade que “permanecia não 

igualitária e fechada” e que os convertia “rapidamente, em elementos residuais do 

sistema social” (FERNANDES, 1978, p. 62).  

Também com a Primeira República a grande parte da população não foi 

incluída no direito ao voto, pois um dos critérios para a votação era possuir uma 

renda de 200 mil reis, o que não era realidade da esmagadora maioria dos negros 

recém-libertos. Além disso, mulheres, analfabetos, mendigos, imigrantes dentre 

outros que compunham a maioria brasileira na época não tinham o direito ao sufrágio 

universal. Assim, com a República observa-se que foi preservada uma dualidade, 

onde de um lado um pequeno grupo fazia parte da “nação de mais iguais” e do outro 

lado estava essa grande maioria que constituía a “nação real”. Neste sentido, 

coexistiam “duas Nações”, a que se “incorporava à ordem civil” e a que “estava dela 

excluída” (IDEM, 1981, p. 206).  

Com essa estrutura preservou-se os interesses de grupos oligárquicos e 

manteve-se a submissão dos estratos subalternos que nem de longe teve acesso a 

propriedade e encontrava-se desempregada, subempregada ou até mesmo empregada, 

mas vivendo em péssimas condições de vida e trabalho, devido à desigualdade social 

tanto no meio urbano, quanto no meio rural (que prevalecia a prática do 

coronelismo). 

Com todos esses rebatimentos sociais e econômicos que marcaram os traços 

da história colonial brasileira e da organização política autônoma após a 
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independência de Portugal, o domínio do império inglês que foi marcante no século 

XIX entrou em declínio no século XX, dito isto, entra em cena outro agente opressor: 

os Estados Unidos. Sob a política do “Big Stick” esse país norte-americano mantinha 

forte influência sobre os demais países da América Latina, e tolhia qualquer forma de 

emancipação tanto política, quanto econômica, dos países dessa região, pois para ele 

seria inconcebível ter que dividir sua liderança na América com outra potência local.  

Foi no governo Dutra que se procurou realinhar e afirmar a posição brasileira 

de subserviente ao imperialismo norte-americano, além desenvolver um capitalismo 

dependente subjugado pelo capital externo, que ditava onde e quando esses recursos 

seriam investidos, colocando de lado o desenvolvimento da infraestrutura e da 

indústria nacional. Essa subordinação consentida aos ditames externos foi um fator 

que de certa forma, reorganizou e mudou as decisões estatais desse período. Ianni 

conceitua que houve de certa forma um abandono ao “capitalismo do tipo nacional, 

em favor da política de associação e interdependência.” (IDEM, 1986, p. 92). Para 

Mészáros, o “impacto deste relacionamento se tornou cumulativo e produziu o 

“desenvolvimento” defeituoso – ou seja, a dependência estrutural e o 

subdesenvolvimento crônico – dos países subjugados.” (MÉSZÁROS, 2014, p. 421). 

Assim, ao iniciar a década de 50, o cenário externo está dominado pelos 

Estados Unidos, ou seja, esse país passa a ser responsável em puxar a locomotiva 

capitalista, sendo assim, quem pavimenta os trilhos é ele, e isso inclui em orientar e 

reorientar as economias que estão na periferia do capital, logo, os países dependentes 

são obrigados a aceitarem as regras da potência imperialista. Não cabe aqui, 

detidamente explicitar as nuances do cenário externo mundial, pois o capítulo visa se 

debruçar ainda que de forma, rasteira nas peculiaridades nacional desse período, 

todavia os acontecimentos pós-Segunda Guerra Mundial, são cruciais para entender 

os rumos que a política nacional tomou após esse grande evento. A expansão 

capitalista que se inicia com os grandes conglomerados industriais e financeiros 

dominando o mundo, precisa que as barreiras estatais dos estados nacionais sejam 

derrubadas, dito isto, o economista marxista Ernest Mandel salienta que: 

 

O capital tem a tendência inata de combinar a expansão internacional com a 

formação e a consolidação de mercados nacionais. Por isso, dependendo do 

desenvolvimento das forças produtivas e das condições sociais, as relações 

capitalistas de troca a nível mundial aglutinam relações de produção capitalista, 

semicapitalista e pré-capitalista numa unidade orgânica. (MANDEL, 1982, p. 220). 
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Para que esse projeto orgânico capitalista fosse posto em prática aqui no 

Brasil, as forças políticas que de certa forma representavam um entrave a ele, 

precisavam ser reorientadas. Para isso o governo de Dutra, foi crucial, para 

empreender no solo nacional essas mudanças exigidas pelo sistema capitalista sob a 

dominação hegemônica norte-americana. Dito isso, ao analisar as decisões 

econômicas empreendidas nessa época é notório perceber o grande agrado nacional 

ao sistema burguês, que desmontou sua pequena infraestrutura em prol dos interesses 

do capital. Mas, como Marx conceitua em o Manifesto do Partido Comunista, que 

movimentos burgueses tendem a ser de “minorias ou em interesses de minoria”, 

(MARX, ENGELS, 2008, p. 27) a “imensa maioria – a classe operária foi 

severamente sacrificada nesse período”.  

Paul Singer aduz que entre os anos de 1945 a 1950 houve um incremento no 

custo de vida nacional, e na infração, para ele, “esta intensificação do ritmo 

inflacionário não está associada a uma aceleração do crescimento industrial”, 

entretanto, se deu em parte pela escassez de produto de bens de consumo devido ao 

fim da Segunda Guerra Mundial, e ao déficit da União, atingindo 20% de despesa no 

ano de 1942. (SINGER, 1982, p. 30).  

Marx analisa que a sociedade burguesa se firma a partir de classes 

diametralmente opostas, com interesses antagônicos e uma luta irreconciliável. O 

Estado burguês brasileiro não fugiu à regra, grupos dominantes se revezavam no 

poder estatal, de um lado um primeiro grupo que influenciado pelo modelo varguista, 

propunha e operava um capitalismo nacional, um segundo grupo que tinha como 

objetivo promover uma forma de capitalismo dependente ao capital externo, 

influenciados pelos interesses imperialistas norte-americanos, e por último um 

terceiro grupo totalmente extremado e excluído de qualquer decisão estatal, o qual 

segundo Florestan Fernandes configura como a [...] “massa dos despossuídos, 

condenados a níveis de vida inferiores ao de subsistência, ao desemprego 

sistemático, parcial ou ocasional, à pobreza ou à miséria, à marginalidade 

socioeconômica, à exclusão cultural e política etc.” (FERNANDES, 1975a, p. 37).  

Resumindo, esse cenário brasileiro tão adverso configura-se da seguinte 

forma: 

• subdesenvolvimento econômico e com graves contrastes sociais se 

colocando na periferia do capitalismo mundial, subjugado pelos 



114 

 

interesses hegemônicos do imperialismo norte americano que perdura 

por todo o século XX após o fim da Segunda Guerra Mundial; e   

• aprisionado ao passado, e que equalizava interesses dos setores 

arcaicos e modernos da burguesia brasileira. 

Sobre a imigração na Era Vargas, no início da década de 1930, nos primeiros 

anos do governo getulista, a imigração sofre restrições, a exemplo a Lei de Cotas de 

1934 que estabelecia uma quota de entrada de 2% de imigrantes, de cada país, que 

entraram no Brasil nos últimos cinquenta anos daquela época. Neste sentido, em 

meio às ações de cunho puramente nacionalista, já era possível de se verificar o 

declínio da entrada de imigrantes, em que segundo Carvalho (1993, p.118) “a média 

anual de entrada de imigrantes de 1931 a 35 foi de 18.065 e de 1936 a 1940 de 

10.795, comparada a uma média de mais de 110 mil na última década do século 

XIX”.  

No período do Estado Novo – momento no qual Vargas instaurou um regime 

autocrático – permaneceu a ideia de restrição à imigração (empreendida nos 

primeiros anos getulistas), não por um acaso, em 1938 foram elaborados dois 

decretos: o Decreto Lei nº 392 de 12 de abril de 1930 e o Decreto Lei nº 406 de 4 de 

maio de 1938. No primeiro buscou-se regular a expulsão de estrangeiros do país, e 

no segundo institui-se a criação da Delegacia de Fiscalização de Entrada, 

Permanência e Saída de Estrangeiros, a primeira delegacia migratória do Brasil 

(KOIFMAN, 2012, p. 157).   

No Decreto Lei nº 3.175/1941 suspendeu-se a concessão de vistos 

temporários e permanentes, entretanto, no primeiro caso os nacionais de países das 

Américas tinham execessão, bem como aqules estrangeiros de outras nacionalidades 

que comprovassem possuir meios de subsistir. Já no segundo caso (vistos 

permanestes) os portugueses foram os primerios a serem arrolados como excessão, 

sendo concedidos a eles o visto permannete. Os portuguses eram considerados 

imigrantes “desejáveis” na política imigratória do país, pois atendiam aos requisitos 

de tipo físico e moral – brancos, católicos e apolíticos. 

Outro ponto que merece destaque nessa discussão, consiste no fato de que 

entre os anos de 1938 e 1941, no governo varguista buscou-se criar resoluções no 

âmbito do Conselho de Imigração e Colonização, bem como se viu estabelecer 

circulares secretas do Ministério de Relações Exteriores, que traziam à baila a 
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discussão de coordenação e controle das correntes imigratórias de determinados 

grupos “indesejáveis”, como de refugiados judeus perseguidos pelo Nazismo alemão, 

conforme nos relata Koifman (IDEM, p. 115). 

É real que a ditadura de Vargas foi repleta de preconceitos étnicos, culturais e 

religiosas que baesavam a condução dessa política imigratória no Brasil, vedando a 

entrada daqueles considerados “impróprios” para a configuração social do país. 

Assim, é patente afirmar que a ideia de expulsar os “indesejáveis” e selecionar os 

indivíduos desejados para se forjar o “tipo ideal” de sociedade foi marcante na Era 

Vargas que empreendeu leis imigratórias baseadas numa política de homogeneização 

da sociedade que empreendia uma imigração seletiva que dentre outros aspectos 

estava voltada para a eugenia da população. Tal política de Vargas dá capilaridade ao 

comportamento seletivo e restritivo que orientou a política imigratória do país na 

história de sua formação social.  

É nesse contexto que é possível verificar uma entrada de pessoas obrigadas a 

saírem de seus países de origem devido à conjuntura imposta pela Segunda Guerra 

Mundial. Segundo Petrus (2010), a chegada de refugiados ao Brasil ocorre nos anos 

subsequentes à guerra em questão, mais precisamente entre 1947 e 1950, quando a 

OIR (Organização Internacional para os Refugiados) 142 registra a entrada de 19.000 

pessoas sendo a maioria proveniente da Europa Oriental.  

É válido lembrar que em 1948, no governo de Gaspar Dutra, o Brasil 

participou da formação de uma comissão junta a OIR “para o recebimento de uma 

quota de refugiados de guerra” (IDEM, p.86). Porém, como ressalvam Fischel de 

Andrade e Marcolini (2001, p.168), esses refugiados europeus que chegaram ao 

Brasil não foram reconhecidos como refugiados pelo governo e foram recebidos na 

condição de “imigrantes comuns”. Petrus (idem) identifica que parte desses 

refugiados que obtiveram esse status foi alojada em uma pequena hospedaria, 

próxima à capital paulista e após, foi encaminhada para empresas do ramo 

industrial143, assim ingressando no mercado de trabalho. 

Ressalta-se que essas indústrias que comportavam a força de trabalho de 

refugiados (mesmo com status de imigrantes) e de imigrantes econômicos eram 

                                                
142 Como destacamos no Capítulo I deste trabalho esse órgão das Nações Unidas vigorava na época 

em questão e cumpria a função de repatriar ou reassentar (em outros países) os refugiados. 

143Junto a isso podemos elencar, também, a conservação dos latifúndios que impossibilitou que se 

constituísse no país a reforma agrária, dando margem para uma classe dominante autoritária, detentora 

da riqueza, do prestígio e do poder político.   
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resultado de um processo de industrialização do Brasil que ocorreu de forma lenta e 

gradual combinando práticas “modernas” e “arcaicas”, verificando-se que até a 

década de 1930, o país ainda importava tecnologias, tornando verossímil a debilidade 

do desdobramento do capitalismo no país. É opotuno destacar que esse 

desenvolvimento industrial ocorreu na medida em que houve uma cisão no pacto de 

dominação da elite cafeeira e se verificou um acordo da oligarquia tradicional com os 

setores urbanos emergentes fazendo surgir uma nova administração encabeçada por 

Vargas144 (IANNI, 1986).  

Nessa conjuntura Vraguista, o desenvolvimento dava-se de forma desigual e 

combinado145 – típico das regiões subordinadas. Esse tipo de desenvolvimento 

capitalista instaurado com o setor industrial no país substituindo as importações, 

somado aos novos setores de classe representados por uma minoria de operários, 

funcionários públicos e militares, e que conservavam os interesses das elites 

econômicas, forjou uma burguesia que foi e é imprescindível na manutenção do 

“traço colonial permanente”, fortalecendo a submissão brasileira aos países do centro 

do capitalismo.   

Todavia, o caráter tardio desse desenvolvimento capitalista no Brasil não foi 

“obra do acaso”, pois como afirma Fernandes (1983, pp. 54-55) “a dependência por 

sua vez, não é mera ‘condição’ ou ‘acidente’ [...]”, todavia “essa é a ética e a 

racionalidade do capitalismo dependente”. Portanto, a letargia do crescimento 

econômico, cultural e social é produto de uma não-autonomia consciente que os 

países centrais empregam com o apoio da minoria burguesa local.  

                                                
144 Segundo Octavio Ianni (1986), com o princípio da burguesia industrial e a expansão da classe 

média, simultaneamente, verificou-se o surgimento de uma correlação de forças com interesses 

contrários à oligarquia cafeeira. Dessa forma, na nova fase da Primeira República, o setor urbano 

começou a manifestar-se contra a dominação de um determinado grupo, exaltando o 

descontentamento de uma política que privilegiava uma minoria burguesa. Foi assim que nos 

primeiros vinte anos do século XX surgiram movimentos sociais com interesses contrários a lógica 

vigente, mas com uma coisa em comum: o fim da República Velha e o início de uma nova. Lideranças 
políticas, militares, artistas, classe operária e outros, tornaram-se uma só voz clamando por mudanças 

na República com estruturas impregnadas de resquícios coloniais. Não obstante as manifestações de 

insatisfação contra oligarquia cafeeira e essa gestão não partiram apenas do meio urbano, pois como 

afirma o autor, no campo, havia muitos insatisfeitos pelo rumo que a República Oligárquica tomava 

ao priorizar a industrialização em face do setor de subsistência da economia rural. Tanto é, que a 

transferência da economia agroexportadora do Nordeste para o Sudeste brasileiro desencadeou 

reivindicações em diversas regiões do território nacional, como as revoltas de Canudos, Contestado, 

Juazeiro, e Caldeirão que expressaram a luta do sertão brasileiro no espaço social e na economia que 

se desenvolvia no Brasil. 

145 As análises acerca do desenvolvimento desigual é uma compreensão formulada por Lenin, e 

desenvolvimento combinado é formulada por Trotsky, e são contempladas por Florestan Fernandes 

em seus escritos na construção de suas teorias sobre o estudo do capitalismo. 



117 

 

Outra questão patente nessa discussão é que esse crescimento só foi possível, 

pois além de acúmulo de riquezas que a escravidão gerou e os aportes financeiros do 

capital externo, a força de trabalho do imigrante e também dos refugiados de guerra – 

que nesse momento eram confundidos como imigrantes econômicos – viabilizou essa 

expansão. Atenta-se para o fato de que de acordo com Paiva (2000), o Estado 

facilitou a vinda desses refugiados priorizando um perfil específico que obedecia a 

uma lógica econômica de necessidade de mão-de-obra qualificada para essa 

industrialização em progresso no meio urbano. Muitos desses refugiados de guerra 

tinham competência em diferentes áreas, sendo que dentre eles havia arquitetos, 

torneiro, mecânico, engenheiro, dentre outros profissionais que atendiam às 

demandas das indústrias paulistas (PAIVA, 2004, pp. 38-41). 

Assim, se analisarmos mais detidamente, podemos inferir que essa lógica 

vigente ainda na primeira metade do século XX, no que se refere à chegada de 

refugiados de guerra, foi a mesma lógica que imperou na política ativa de imigração 

do século XIX: a disponibilidade de força de trabalho qualificada para economia em 

desenvolvimento146. Com isso, não se identifica uma genuína preocupação do 

governo brasileiro – mesmo com o acordo do Brasil estabelecido com a OIR – em 

receber e proteger esses refugiados na época, mas o objetivo único foi de composição 

de força de trabalho disponível para os postos de trabalho urbano-industriais147.   

Entretanto, a função social desses imigrantes foi muito maior do que compor 

a classe trabalhadora explorada para extração do excedente econômico. Esses 

trabalhadores imigrantes que abandonavam seus países de origem, ora tencionando 

encontrar melhores condições de vida no Brasil, ora fugindo das guerras e buscando 

                                                
146O mercado interno do Brasil que há três décadas viveu sob o regime escravocrata, vê surgir uma 

nova classe operária para o setor terciário em franca expansão, devido a intensa imigração de europeus 

conclamados a trabalhar a princípio nas lavouras de café e no setor manufatureiro como mão de obra 

qualificada e assalariada. Todavia, os negros recém-saídos da escravidão foram lançados em um 

profundo fosso social, pois sem emprego formal, estavam em sua maioria desempregados, além de 

comporem, em grande número, o estrato social formado por analfabetos e desprotegidos.   

147 Porém, como aduz Pochman, “durante o ciclo de industrialização nacional (1930-1980), apesar do 

inegável avanço do emprego assalariado, sobretudo nas grandes cidades, prevaleceu certa 

incapacidade de absorção da totalidade da força de trabalho urbana, conformada por enorme fluxo 

migratório do meio rural. Para que o segmento sobrante dos trabalhadores não se convertesse em 

desemprego aberto, houve significativa presença dos postos de trabalho informais, inclusive como 

uma forma original de “passagem” para o emprego formal. As atividades informais ocupam 

trabalhadores que recebem remunerações geralmente inferiores àquelas dos postos de trabalho formal. 

Além da ocupação, a informalidade permitiu atender à demanda de serviços atinentes aos segmentos 

sociais de alta renda, bem como ofertar bens aos trabalhadores precariamente empregados numa 

economia de baixos salários, quando não para integrar parte das cadeias produtivas existentes no 

país”. (Pochman, 2012, p.24). 
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proteção do governo brasileiro – mas que não eram reconhecidos como refugiados –, 

traziam o espírito dos movimentos anarquistas e socialistas que a Europa 

concretamente experimentava, o que implicou alterações na legislação brasileira e na 

organização política e social dos trabalhadores no início do século XX no país. O 

ingresso da classe trabalhadora no cenário político exigindo do empresariado e do 

Estado o seu reconhecimento enquanto classe que também exigiu outros tipos de 

intervenção para além da caridade e da repressão (IAMAMOTO; CARVALHO, 

2011, p.84) 

Nesse sentido, esse importante papel dos imigrantes mobilizando e 

organizando a classe trabalhadora para a conquista de direitos trabalhistas foi 

essencial para o desenvolvimento social e político do Brasil, pois o governo 

pressionado pelas reivindicações acompanhadas por paralisações e greves buscou 

intervir em parte das manifestações da “questão social” que eram crescentes devido a 

relação tensa entre capital/trabalho, assentada na exploração da força de trabalho e 

ausência de direitos aos trabalhadores. Nesse sentido, é a partir de 1930 que houve a 

introdução da política social no Brasil que segundo Behring e Boschetti (2007), essas 

políticas representam, “respostas e formas de enfrentamento – em geral setorializadas 

e fragmentadas – às expressões multifacetadas da “questão social” no capitalismo” 

(IDEM, p. 51).  

É oportuno ressaltar que essas políticas, no sistema capitalista, expressam 

dois polos distintos, mas organicamente imbricados, sendo por um lado uma ação de 

incorporar e atender as demandas da classe trabalhadora, mas por outro lado uma 

estratégia de legitimação do poder hegemônico da classe burguesa. Isso deve-se a 

natureza contraditória do Estado burguês que “constitui o arcabouço legal-

institucional necessário à implementação do monopólio da racionalidade capitalista” 

(DIAS, 1999, p. 44), sem dispensar a atuação sobre as sequelas da “questão social” 

por meio das políticas sociais. Essa aparente dualidade – permissividade estatal na 

atenção às demandas sociais e manutenção do poder burguês – só é possível, pois tal 

estratégia burguesa não ameaça a ordem vigente, mas pelo contrário, ajuda a 

reproduzir o status quo da ordem burguesa, afinal ora contém, ora antecipa-se as 

reivindicações e insatisfações da classe trabalhadora. 

Ilustrando brevemente as conquistas oriundas da luta pela sobrevivência que a 

classe trabalhadora empreendeu, no espectro de organização e resistência da classe 

operária Behring e Boschetti (2007) afirmam que aí repousou a luta pela redução da 
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jornada de trabalho e as primeiras reformulações das leis trabalhistas. Essas 

iniciativas, que foram impulsionadas pelo operariado que ascendia influenciado pelos 

imigrantes europeus, como já mencionamos, e que junto aos trabalhadores nativos do 

Brasil associavam-se politicamente em sindicatos148 para reivindicar um 

posicionamento do Estado frente às demandas trabalhistas e sociais, contaram com a 

redução da jornada de trabalho para oito horas diárias, a regulamentação do trabalho 

feminino, e a lei de prevenção aos acidentes de trabalho, tornando-se conquistas 

dessa classe que ameaçava a acumulação do capital. Foi assim que as primeiras 

iniciativas no âmbito da proteção social do trabalhador foram vistas149.  

Nesse processo de luta por direitos no Brasil no início do século XX fica 

evidente que a classe trabalhadora é o único sujeito interessado em mudar a realidade 

social. Nesse sentido, paulatinamente, a ascensão de uma cidadania150 já se gestava 

em um país onde até então, não se concebia a ideia do indivíduo como “sujeito 

portador de direitos”. Porém, essas iniciativas no âmbito social estavam restritas ao 

meio urbano. A exemplo, as Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAP´s)151 apesar 

de não serem consideradas uma plena regulação social pelo Estado – marco para 

Previdência Social Brasileira – buscavam a princípio garantir direitos apenas à 

população empregada ferroviária urbana e à sua família, depois expandiu-se para 

outros segmentos de trabalhadores formais urbanos152. As condicionalidades 

impediram que essa política fosse universal, sendo regida por critérios e privilégios 

que, através de um sistema de estratificação, selecionava os trabalhadores 

                                                
148 É valido apontar que no início do século XX, os primeiros sindicatos que se formaram eram na 

agricultura e nas indústrias rurais. 

149 Em 1930 foi criado o Ministério do Trabalho, regularizando os acidentes de trabalho, 

aposentadorias e pensões. Em 1932 é criada a Carteira de Trabalho que passa a ser documento da 

cidadania no Brasil: eram portadores de alguns direitos aqueles que dispunham de emprego registrado 
em carteira (BEHRING e BOSCHETTI, 2007). Ademais, em 1940 foi instituído o Salário Mínimo 

Legal e em 1943, já no Estado Novo, Vargas anuncia a criação da CLT – Consolidação das Leis 

Trabalhistas, que reuniu as leis referentes ao direito do trabalho desenvolvidas naquela época.  

150 Segundo o autor Carlos Nelson Coutinho, em Cidadania e Modernidade, a cidadania é uma 

conquista histórica, resultado de uma luta permanente que parte das classes subalternas. Coutinho 

retoma historicamente o surgimento desse conceito que parte da Grécia clássica, sendo assim não se 

apresenta como um conceito criado no mundo moderno. E mais, Aristóteles definiu cidadão como 

todo o indivíduo que participa ativamente na formação do governo, possuindo direitos e deveres. Mas 

vale salientar que a cidadania entre os gregos não era privilégio de todos, sendo excluídos dos direitos, 

os escravos, as mulheres e os estrangeiros. Contudo, Coutinho ressalta que foi T. H. Marshal quem 

trouxe a importante contribuição sobre a compreensão sobre Cidadania ao definir três níveis acerca 

dos direitos de cidadania: “civil”, “político” e “social”. (COUTINHO, 1999). 

151 Essas CAP’s foram instituídas pela Lei Eloy Chaves em 1923. 

152 Era garantido pelas CAP´s a assistência médica, descontos na compra de medicamentos, além de 

aposentadorias e pensões aos herdeiros. 
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considerados merecedores dos direitos e benefícios, e prioridades no processo de 

acumulação capitalista153. 

Assim, como bem sinaliza Santos (1979), a proteção social que se 

desenvolveu a partir da segunda década do século XX no Brasil estava pautada em 

uma “cidadania regulada” que por assim dizer era restrita e controladora de 

determinados segmentos sociais de trabalhadores (marítimos, bancários e outros)154. 

Da mesma forma ocorreu com os Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs) que 

em 1930 substituíram as CAPs. Nessa lógica, como aduz Cohn havia uma clara 

dicotomia entre o cidadão e o pobre, em que o primeiro tinha a característica de 

contribuinte e, portanto, estava dentro da proteção social do Estado, enquanto que o 

segundo não possuía a capacidade contributiva, ficando a mercê da ajuda. 

 

“Cidadão [...] distingue-se agora dos pobres: questão social dos trabalhadores, ou 

das classes assalariadas urbanas, passa a se construir, a partir de 1930, como uma 

questão de cidadania; enquanto a questão da pobreza, dos desvalidos e miseráveis 

– exatamente por não estarem inseridos no mercado de trabalho – continua sendo 

uma questão social de responsabilidade da esfera privada, da filantropia”.   
 

 

Sendo assim, com o fato de muitos estratos sociais não serem abarcados pelas 

políticas sociais da época, a desigualdade social ao passo que foi atenuada para 

alguns segmentos sociais, também aumentou para muitos trabalhadores que não eram 

trabalhadores formais dos segmentos beneficiados ou que se enquadravam na 

condição de trabalhadores informais, ou até mesmo indivíduos que não se 

enquadravam em nenhuma dessas opções, mas que compunham a população local.  

Deste modo, quando em 1930, a revolução eclodiu devido a insatisfação da 

oligarquia divergente com os rumos da política conduzida pelo presidente 

Washington Luís, dando lugar para o governo provisório de  Vargas, inaugurou-se 

uma Era, na qual o governo manteve as distinções entre trabalhadores urbano e 

trabalhadores rurais, além de conservar o poder oligárquico, apesar das 

regulamentações das relações de trabalho, “buscando transformar a luta de classes, e 

                                                
153 Para o aprofundamento sobre os detalhes dessa medida, ver José Murilo de Carvalho (1993), A 

Construção da Cidadania no Brasil. 

154 Cidadania Regulada é um “conceito de cidadania cujas raízes encontram-se, não em um código de 

valores políticos, mas em um sistema de estratificação ocupacional, e que, ademais, tal sistema de 

estratificação ocupacional é definido por norma legal. Em outras palavras, são cidadãos todos aqueles 

membros da comunidade que se encontram localizados em qualquer uma das ocupações reconhecidas 

e definidas em lei”.  (Santos, 1979, p. 75) 
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o impulso a construção do Estado social, em sintonia com os processos 

internacionais” (BEHRING; BOSCHETTI, 2007, p. 106).  

É claro que esse espectro ocorreu por mediações internas bem particulares da 

região latino-americano, onde se tem uma transformação pela “via prussiana-

colonial” (MAZZEO, 2013). Assim, na luta dos trabalhadores por direitos, o Estado 

brasileiro, que se comporta como uma instância extraeconômica e é sustentado sobre 

os fundamentos oligárquicos e patrimonialistas passou a agir não apenas por meio da 

coerção como ocorreu durante toda a Primeira República na qual a “questão social” 

era enfrentada como um “caso de polícia”155, mas inclui ao escopo de sua atuação o 

consenso através de políticas de “proteção social”, como meio de manter sua 

hegemonia. Desse modo, a “questão social” é transmutada para a esfera pública e o 

Estado passa a construir respostas para as manifestações da relação capital/trabalho. 

Com isso, a direção que o Estado aponta para a sociedade é a dualidade de coerção e 

consenso como meio privilegiado para a conservação da ordem burguesa, afinal, 

trabalhadores organizados contra os empregadores e contra o Estado são uma ameaça 

para a ordem social vigente, desse modo concessões devem ser feitas para conter a 

luta que os trabalhadores preconizavam.  Nessa compreensão gramsciana o Estado é 

entendido “(...) como síntese de sociedade política e sociedade civil, de Estado-

coerção e de aparelhos privados de hegemonia” (COUTINHO, 1999, p. 135), logo 

nessa perspectiva o Estado amplia-se para se legitimar e manter seu poder, e isso só é 

possível combinando práticas distintas, mas que na prática se complementam para a 

conservação da hegemonia. 

Isto posto, é patente afirmarmos que foi a luta da classe operária composta 

também por trabalhadores imigrantes, que teve o papel pela conquista de direitos 

trabalhistas. Mesmo com a mudança do discurso em relação ao imigrante no governo 

de Vargas e o seu impedimento da entrada de mais imigrantes no país, o legado foi 

deixado e incentivou novos movimentos da classe trabalhadora na luta pelas 

garantias sociais.  

Por outro lado, ao passo que impulsos inovadores eram vistos no seio social e 

econômico brasileiro, a realidade em toda a sua dureza mostrava o aparente 

antagonismo entre a modernização e o arcaísmo. No âmbito político, essa dupla 

relação do moderno e do antigo também se verificava, pois enquanto havia uma 

                                                
155 Política emblemática da gestão do presidente Washington Luís. 
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crescente industrialização mesmo que subordinada ao capital externo, e algumas 

conquistas sociais para a classe trabalhadora (mas, também, só para a classe 

empregada formalmente), com a fase imperialista mundial e todos os 

desdobramentos que esse período impõe às economias dependentes, a burguesia 

brasileira contribuiu para o aprofundamento e a complexificação das relações da 

formação social do país, afinal a elite oligárquica que se transmutou em burguesia 

industrial emerge com traços autoritários e antidemocráticos, perpetuando ao longo 

da história falsas revoluções, caracterizada por arranjos “pelo alto” e não como uma 

autêntica  revolução “de baixo para cima” (FERNANDES, 1983).  

Esses arranjos pelo alto caracterizaram a política do presidente JK, conhecida 

como “50 anos em 5” ou “Plano de Metas”. Tal plano tratava-se de buscar uma 

aceleração do processo de desenvolvimento capitalista em curso no Brasil. Segundo 

Paul Singer, “a forma escolhida foi encaminhar aos ramos privilegiados, capital 

público e capital privado subsidiado” (SINGER, 1982, p. 100), sendo assim, segundo 

o autor o que houve foi um privilegiamento a determinados setores da infraestrutura 

nacional, como a indústria de transformação e da construção civil. Porém, 

diametralmente oposto a esse movimento, o artesanato e a pequena indústria foram 

dois setores que não conseguiram concorrer com a grande empresa, “quando os 

produtos desta puderam atingir, pelas novas rodovias os mercados do interior.” 

(SINGER, 1982). E assim, quanto a isto ele aduz que: 

 

A crise da tradicional, em parte obsoleta, indústria têxtil do Nordeste foi notória e 

serviu para ressaltar o contraste entre a opulência gerada pela industrialização 

acelerada de São Paulo e adjacências – o coração industrial do Brasil – e a miséria 

agravada nas regiões periféricas, marginalizadas do processo. (SINGER, 1982, pp. 

100-101) 

 

 

Esse movimento que privilegiou alguns setores do capitalismo nacional foi 

um dos responsáveis pela desigualdade verificada entre as regiões do Brasil, pois ao 

passo que se tinha um sul e sudeste industrializados, o norte e nordeste atravessaram 

todo o século XX como sendo as regiões mais precárias do capitalismo nacional. 

Mészáros destaca que “esse tipo de desenvolvimento – industrial em larga escala – 

não pode possivelmente ser uniforme.” (MÉSZÁROS, 2011, p. 333). Marx e Engels, 

há tempos já afirmavam que “a grande indústria não atinge em todas as localidades 

de um país o mesmo nível de desenvolvimento.” (MARX ENGELS, 2016, p. 89).  
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Assim, esse desenvolvimento defeituoso e antagônico tende a reproduzir o velho 

modo de privilégios a determinadas áreas do país e setores da sociedade, 

conservando o prestígio social de toda a burguesia brasileira.  

O aprisionamento do presente ao passado era comum em todas as áreas156, 

revelando que o capitalismo nacional estava fadado a conduzir o país a um estágio de 

desigualdade e concentração de renda. Os anos que sucedem o chamado “Grande 

Salto” do projeto econômico de JK foram anos de instabilidades econômicas e 

políticas, com a renúncia do presidente Jânio Quadros, transfigurando-se mais tarde 

em um golpe civil-militar que depôs João Goulart e configurou-se em uma 

verdadeira “revolução não clássica”, pois não teve a participação dos “de baixo” 

nesse processo transitório. 

Com a instalação do regime autocrático, medidas impopulares e de repressão 

logo foram postas em prática, para salvaguardar os interesses do grande capital e da 

classe burguesa local. Singer mostra que, “a proibição de greves, os reajustamentos 

dos salários a níveis bem inferiores ao aumento do custo de vida acabaram por 

deteriorar o poder aquisitivo das massas urbanas, fazendo com que caísse sua 

demanda por bens de consumo” (SINGER, 1982, p. 108). É nessas condições 

políticas e econômicas que a elite nacional vai se alinhar de vez ao capital externo. 

Vale dizer que o chamado “milagre econômico” que marcou a primeira década do 

regime militar, foi um evento econômico que privilegiou o capital internacional, 

pautando um crescimento econômico fictício através de um forte endividamento ao 

capital externo. 

Com o sistema capitalista vivendo seu auge de crescimento pós-Segunda 

Guerra Mundial, a oferta de crédito torna-se abundante e atraente, a administração 

                                                
156 Paul Singer usa dados da Fundação Getúlio Vargas para relatar que a desigualdade estava 

imbrincada ao grande crescimento econômico afinal as dimensões que a concentração da renda 

assumiu forjaram tal quadro. Entre 1951 e 1961, o autor revela através desses dados que a indústria de 

material de transporte – o que inclui a automobilística – teve um aumento real de 549% ao ano, e que 
a indústria de material elétrico – incluindo a de eletrodoméstico – cresceu em torno de 367% (24% ao 

ano). Ao passo que a indústria de produtos de primeira necessidade cresceu apenas 6,6% ao ano, 

segundo ele usando dados de aproximação, por não dispor de dados reais sobre a indústria produção 

animal e derivados é possível ver que essa teve um crescimento acanhado em relação aos dados acima 

explicitados, mostrando que entre os anos de 1951-61 teve um aumento insignificante de 21,2% (3,3% 

ao ano). Esses dados, além de revelarem que a economia crescia defeituosa, explicitam um dado ainda 

mais grave, que a maior parte da população brasileira estava alijada desse crescimento desigual, e que 

políticas de acachapamento salarial reduziram o poder de compra das massas produtivas. Singer aduz 

que, a forma utilizada para mobilizar os recursos, por parte do governo, impediu que a maior procura 

por força de trabalho efetivamente acarretasse uma melhora do salário real das grandes massas, 

embora alguns grupos de trabalhadores qualificados de fato fossem beneficiados. (SINGER, 1982, pp. 

102-103). 
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pública, comandada pelos militares, utilizou-se desse cenário favorável de oferta de 

crédito para buscar investimento para os projetos de infraestrutura por eles 

empreendidos.157 No entanto esse movimento de recorrência ao crédito financeiro 

para obras de infraestrutura e investimento na indústria pesada, ao passo que 

provocou um crescimento do PIB nacional,158, por outro lado aumentou a 

subordinação do país. Singer admoesta que:  

 

Neste sentido, a abertura para fora da economia brasileira, que se caracterizou 

também, como não podia deixar de ser, por ampla expansão das multinacionais por 

quase todos os ramos da atividade, acarretou sensível aumento da dependência 
tanto financeira como tecnológica do exterior. Importantes firmas brasileiras, que 

haviam dominado a tecnologia de suas áreas de atuação, foram compradas por 

multinacionais ou se associaram com elas. (SINGER, 1982, pp. 115-116) 

 

 

Aduz-se a partir dessas conceituações de Paul Singer que a elite dominante 

nacional, preferiu implementar e desenvolver um capitalismo, que fosse dependente 

e associativo ao capital internacional, dominado pelos grandes conglomerados 

financeiros. Logo, como também avaliou – de forma brilhante – Florestan Fernandes, 

a burguesia brasileira foi a interlocutora e a direcionadora da subserviência do país à 

dominação externa, compondo com burguesia internacional que também abocanha o 

seu quinhão, configurando uma dupla modalidade de dominação no Brasil e 

expropriação dual do excedente econômico (FERNANDES, 1975a). Assim, o 

domínio hegemônico dos países centrais do capitalismo parte de dentro do país, que 

tem uma burguesia que conduz essa dominação.  

É diante desse quadro econômico, político e social que Florestan Fernandes 

afirma que não se desenvolveu aqui um capitalismo autônomo, pois o padrão de 

                                                
157 Antes de 1964, os títulos emitidos possuíam comumente a finalidade de financiar projetos 

específicos. A partir das reformas fiscais e financeiras, empreendidas pelo regime militar, objetivou-se 

estruturar um verdadeiro mercado de títulos públicos no país. Neste contexto, destaca-se a Lei nº 

4.595, de 31/12/1964, que estabeleceu a reforma bancária e a criação do Banco Central e do Conselho 

Monetário Nacional. (DIEESE, 2015, Nota Técnica, n.º 148, p. 03). 

158 Uma periodização da economia brasileira ao longo do período em epígrafe deve distinguir dois 

subperíodos: o primeiro até 1974, marcado por uma expansão acelerada da atividade econômica e no 

qual o Produto Interno Bruto cresceu à impressionante taxa de 10,9% ao ano em termos reais; e o 

segundo de 1974 a 1978, que se caracterizou por variabilidade e desaceleração da taxa de crescimento 

agregada, tendo o PIB evoluído, em média para 6,4% ao ano. A diferença de comportamento reflete 

um conjunto de circunstancia inter-relacionadas, das quais as mais notáveis foram: a) a perda de 

dinamismo do setor industrial, cuja taxa média anual de crescimento cai de 12,2 para 7,3% (no que se 

refere à indústria de transformação essas taxas alcançaram 12,9 e 6,7%), b) os efeitos da primeira crise 

petróleo sobre o balanço de pagamentos após 1973, bem como da expansão dos preços de outras 

matérias-primas (desde fins de 1971) e do boom especulativo de importações em 1974 e parte de 

1975; e c) a recessão e a aceleração da inflação na economia mundial em meados dos anos 1974. 

(IPEA – Textos para discussão interna n.º 60, 1983, p.03) 
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integração nacional de forma subalterna teve o aval de uma burguesia que opta por 

conduzir uma “revolução burguesa” não clássica e que facilita o domínio dos países 

hegemônicos, ao se submeter à burguesia internacional, conformando um padrão 

compósito de hegemonia burguesa159. Assim, a elite oligárquica estabeleceu no 

Brasil uma expansão capitalista que aceita e compactua com a dominação externa, 

reafirmando as relações de dependência frente aos países imperialistas.  

É imperioso, que há uma relação umbilical entre a burguesia e o Estado que 

reafirma o poder dessa classe em seus interesses egoístas e particularistas confluídos 

em ações e medidas que acirram a luta de classes e preservam tal privilégio. E dada a 

estreita vinculação entre eles, a burguesia exerce o papel de interlocutora e 

direcionadora da hegemonia do imperialismo norte-americano no país, com a 

finalidade de manter o seu superprivilegiamento e a ordem social a qual pertence. 

Desse modo, essa plutocracia é o que explica a dependência como uma opção 

política da burguesia conservadora e detentora da riqueza socialmente produzida, que 

não mede esforços para perpetuar esse modelo de dominação burguesa.  

É importante frisar que a dominação burguesa instrumentaliza o Estado para 

servir a seus interesses. Logo, vejamos o que aduz Florestan sobre isso: 

 

O Estado nacional não é uma peça contingente ou secundária desse padrão de 

dominação burguesa. Ele está no cerne de sua existência e só ele, de fato, pode 

abrir às classes burguesas o áspero caminho de uma revolução nacional, tolhida e 

prolongada pelas contradições do capitalismo dependente e do subdesenvolvimento 

(FERNANDES, 1981, p. 307). 

 

 

Portanto a classe dominante tem protagonizado na história um poder, uma 

dependência e uma subordinação consentida aos ditames internacionais, com o aval 

estatal.  

O imperialismo estadunidense é determinante no estabelecimento desse 

controle externo dos países capitalistas dependentes em que a subordinação 

econômica e política e a imposição cultural, caracterizam o “imperialismo restrito” 

que ocorre “de fora para dentro” em diferentes aspectos, contudo, o “imperialismo 

total” é forjado 

 

                                                
159 “Por isso tal padrão de hegemonia burguesa anima uma racionalidade extremamente conservadora, 

na qual prevalece o intento de proteger a ordem, a propriedade individual, a iniciativa privada, a livre 

empresa e a associação dependente, vistas como fins instrumentais para a perpetuação do 

superprivilegiamento econômico, sociocultural e político.” (FERNANDES, 1975a, p. 108). 
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A partir de dentro e em todos os níveis da ordem social, desde o controle da 

natalidade, a comunicação de massa e o consumo de massa, até a educação, a 

transplantação maciça de tecnologia ou de instituições sociais, a modernização da 

infra e da superestrutura, os expedientes financeiros, ou do capital, o eixo vital da 

política nacional etc. (FERNANDES, 1975a, p. 18). 

 

 

Deste modo o crescimento econômico da região que inicia o processo de 

industrialização figura uma etapa na qual esse esforço do desenvolvimento das forças 

produtivas está associado a um alto grau de dependência.  

É no âmago da expansão do capitalismo na América Latina que a dominação 

externa tem o apoio da burguesia brasileira, uma minoria privilegiada colaboradora 

da agudização das perversidades constitutivas da ordem social, afinal a burguesia 

brasileira conduz o capitalismo selvagem, onde a inclusão da economia nacional no 

mercado mundial está sob o controle externo e a condução interna, articulando a 

exportação de parte do excedente econômico para os países imperialistas.   

Diante disso, o aprofundando da desigualdade, a superexploração dos 

trabalhadores dessa parte do mundo, e a “expropriação dual do excedente 

econômico”, que deve-se pela repartição desse excedente nacional tanto com a 

burguesia brasileira quanto com a internacional, instaura uma “modalidade 

duplamente rapinante de capitalismo” (1975a, p.40) criando anacronismos sociais 

altamente nocivos à classe trabalhadora.  

Mészáros lembra que, “[...] o tipo de desenvolvimento socioeconômico que 

testemunhamos no Brasil como um todo tem muito a ver com os interesses de 

poderosos grupos capitalistas da Grã-Bretanha, da Alemanha, do Japão e, acima de 

tudo, dos Estados Unidos.” (MÉSZÁROS, 2014, p. 223). O saldo disso é que ao 

entrar em sua Era industrial, o Brasil se tornou um mero montador de equipamentos, 

seja na área automotiva, seja na área eletrônica e elétrica. Além disso, não se buscou 

aqui empreender uma técnica de desenvolvimento autônoma, desenvolvida por 

técnicos e cientistas nacionais. Soma-se ainda, que em outra ponta desse fenômeno 

ocorre algo que é constitutivo à acumulação capitalista no país: a concentração de 

renda. Para Evaldo Vieira:  

 

A participação dos 50% mais pobres da população economicamente ativa caiu 

17,71% (em 1960) para 14, 91% (em 1970), descendo ainda mais para 11, 8% (em 

1976). Em sentido contrário, a participação dos 5% mais ricos da população 
economicamente ativa aumentou de 27, 69% (em 1960) para 34, 86% (em 1970), 

elevando-se aos pouco para 39% (em 1976) da renda. (VIEIRA, 1995, p. 208) 
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Essa concentração de renda foi um dos fatores socioeconômicas que se 

potencializou no dito “milagre econômico”. Tal milagre pautou-se em um 

crescimento sob o endividamento, “em suma, sua viabilidade repousava exatamente 

na aceleração da desigualdade” (OLIVEIRA, 1984), na qual, a burguesia brasileira 

coparticipou nesse processo de aprofundamento das mazelas sociais.   

Com todas essas contradições, no final da década de 1970 o modelo 

econômico dos autocratas militares já dava sinal de esgotamento. O país entra em 

1980, como sendo o propenso candidato “campeão mundial de desigualdade 

econômica” (HOBSBAWM, 2016, p. 397), o que de fato ocorreu com a crise se 

encrudescendo, a inflação exorbitante, o desemprego em massa e a baixa atividade 

industrial e comercial. Assim, o Brasil mergulhava em uma enorme depressão 

econômica, mostrando que os anos do dito “milagre brasileiro” foi pulverizado pela 

crise capitalista que abateu as principais economias do mundo. Assim, explicitaram-

se os limites do modelo econômico idealizado nos anos anteriores, evidenciando o 

que muitos chamam de a “década perdida” dos anos de 1980.  

Durante os anos anteriores os governos militares não se furtaram a buscar o 

capital privado para financiar os projetos de infraestrutura nacional, o saldo disso é 

que entramos na década de 1980 com uma dívida externa de "US$ 86,3 bilhões em 

31 de dezembro de 1982, dos quais US$ 61,6 bilhões referentes à dívida de médio e 

longo prazo e US$ 16,7 bilhões referentes à dívida de prazo inferior a um ano." 

(IPEA apud MALAN; BONELLI). Ademais, a inflação chegou a 100% em meados 

desse ano (1982).  

Com os banqueiros internacionais fazendo novas concessões para continuar a 

financiar a dívida pública no país, a economia nacional foi elevada a uma estagnação, 

o que para Paul Singer nesse período o Brasil entra na “era dos desempregos em 

massa” pois muitas fábricas demitiram milhões de trabalhadores principalmente a 

indústria automobilística, assim segundo o Departamento Intersindical de Estatística 

e Estudos Socioeconômicos (DIEESE): 

 

De maneira simultânea, o crédito internacional, abundante e de baixo custo, elevou 

significativamente a dívida externa brasileira. As crises do petróleo (1973 e 1979) 

e a elevação abrupta da taxa de juros nos Estados Unidos estancaram esse 

processo, provocando a conhecida crise da dívida externa, não só brasileira, mas, 

também, de vários países latino-americanos. A expansão do serviço da dívida a 

juros flutuantes obrigou o Brasil a recorrer, por vezes, ao FMI e acatar as 

exigências de liberalização da economia e austeridade fiscal para rolagem da 
dívida. (DIEESE, 2015, p. 04) 
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É nesse país de configuração dependente e subordinada ao capital externo que  

sob os auspícios de uma “Revolução Burguesa” não clássica – afinal ela não logrou 

característica de revolução nacional ou democrática, promovendo rupturas com o 

sistema econômico internacional, pelo contrário, concretizou o aprofundamento e 

configuração do capitalismo dependente pela “via autocratica” que empreendeu uma 

“contrarrevolução”160 – que o Brasil enquanto signatário da Convenção de 1951 e do 

Protocolo de 1967161, recebeu em seu território cerca de 20 mil refugiados 

provenientes da própria América Latina que fervilhava em ditaduras civil-militares 

no Chile, na Bolívia, na Argentina e no Uruguai e que dada a essa realidade gerou 

perseguições aos opositores desses novos regimes que foram obrigados a refugiar-se 

em países como o Brasil que também encontrava-se em plena ditadura. Contudo, 

esse “acolhimento” foi apenas transitório, pois o que se instituiu a esses refugiados 

latino-americanos no Brasil foi a emissão de um simples visto de turista e de 

imediato o reassentamento deles na Europa, no Canadá, na Austrália e na Nova 

Zelândia. Esse reassentamento ocorria com a mediação do escritório do ACNUR 

instalado no país nesse período da ditadura militar162, mais precisamente no Rio de 

Janeiro, e no acordo entre essa agência e o governo brasileiro, foi estabelecido a 

manutenção da reserva geográfica instituída na Convenção de 1951. (JUBILUT, 

2007).  

Desta forma, como alerta Moreira (2010) esse quadro prefigura que no 

período da ditadura militar brasileira não interessava a política doméstica e logo não 

fazia sentido, abrigar perseguidos políticos de outros regimes militares, e por mais 

que a justificativa do governo afirmasse a condição da reserva geográfica, e, 

portanto, pautava-se numa justificativa jurídica, estava claro que as motivações eram 

claramente políticas.  

                                                
160 Florestan cunhou esse termo “contrarrevolução” para explicar a forma com a qual o Brasil 

empreendeu suas “revoluções” através das ações da burguesia brasileira. Sobre esse aspecto 

retomaremos de forma mais detida no terceiro capítulo deste trabalho.  

161 É necessário pontuar que segundo o ACNUR, todos os países da região do Mercosul são 

signatários da Convenção de 1951 e do Protocolo de 1967. Desse modo, o Brasil assumiu o 

compromisso internacional de proteção aos refugiados ao ratificar a Convenção de 1951. 

162 Quanto a data da abertura do escritório do Acnur no Brasil existe divergência entre diversos 

autores. Dada a essa controvérsia optamos neste trabalho em não citar uma data precisa, mas 

considerar em qual contexto foi estabelecido esse escritório no país, já que essa informação é de suma 

importância para o estudo em questão, pois inaugura uma nova fase de atenção aos refugiados no país. 
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Portanto, apesar do Brasil comprometer-se com a normativa de proteção dos 

refugiados desde a configuração da universalização deste instituto inaugurada com a 

Convenção, além de participar do Conselho Executivo do ACNUR desde 1958, foi 

somente no final da década de 1970 que o Brasil efetivamente atentou-se para a 

questão relativa ao refúgio. (JUBILUT, idem). 

É importante destacar que quanto à política imigratória, em 1980 no governo 

do General João Figueiredo (1979-1985) foi promulgada a Lei 6.815 (alterada em 

1981), conhecida como Estatuto dos Estrangeiros, assentada na Doutrina da 

Segurança Nacional, visando a proteção do trabalhador nacional. Apesar de aparentar 

uma face hospitaleira no Art. 95 Dos Direitos e Deveres do Estrangeiro que assevera 

que “o estrangeiro residente no Brasil goza de todos os direitos reconhecidos aos 

brasileiros, nos termos da Constituição e das leis”, esse Estatuto como um todo não 

implica Direitos e sim deveres e restrições aos estrangeiros (BRASIL, 1980).  

Enquanto nesse período ditatorial a política frente aos imigrantes econômicos 

estava pautada numa perspectiva restritiva, Sprandrel e Milessi (2003, p.123) 

analisam que acerca de refúgio, em uma conjuntura pré-Redemocratização no Brasil, 

o país apresentou sinais de mudança frente à questão relativa ao refúgio, pois iniciou 

em 1986 uma atuação que se distanciava da reserva geográfica ao receber os baha’is 

iranianos163, sendo o primeiro grupo de refugiados não europeus a serem recebidos 

sem limitações no território. Neste sentido, em demonstração a insustentabilidade da 

clausula de reserva geográfica da Convenção, a política brasileira adere a revogação 

desse impedimento por meio do Decreto nº 98.608/89. E somente após uma tensão 

por não cumprir os artigos 15 e 17 da Convenção de Genebra mesmo após assumir os 

compromissos frente a população refugiada, o Brasil em dezembro de 1990 já com 

seu escritório transferido para Brasília – o que facilitou o diálogo entre a ONU e o 

governo brasileiro – decide ratificar o Decreto anterior com o Decreto Nº 99.757/90 e 

introduz a adesão plena da Convenção de 1951. 

Contudo, mesmo com tal espectro político não houve um aumento 

significativo do número de solicitações de refúgio no Brasil e muito embora 

chegassem refugiados de diferentes nacionalidades, até fins de 1992 a cifra de 

refugiados reconhecidos era de 322 pessoas. (SPRANDEL; MILESSI, idem, p. 124).  

                                                
163 Segundo Barreto (2010, p. 19) “o Brasil recebeu 50 famílias de refugiados iranianos que 

professavam a fé Bahá’í e por essa razão sofriam limitação de seus direitos naquele país”. 
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É válido apontarmos que as Cáritas164 Arquidiocesanas do Rio de Janeiro e de 

São Paulo foram as principais instituições que iniciaram o acolhimento a esses 

refugiados políticos dos regimes ditatoriais. Assim, a Igreja Católica brasileira 

iniciou seus trabalhos de apoio e proteção aos refugiados com recursos da própria 

igreja. O atendimento estava focado na hospedagem165 e se necessário no 

encaminhamento, de forma segura, desses refugiados a outros países.  

A chegada de um número cada vez maior de refugiados era vista, tanto é que 

ainda no período ditatorial, o Brasil também recebeu famílias advindas da Angola, do 

Irã e do Vietnã, países que eram impactados por conflitos e guerras civis. Entretanto, 

será apenas com a fatídica realidade da guerra civil na Angola, que em 1992 o Brasil 

recebeu cerca de 1.200 angolanos que fugiam da guerra civil iniciada na década de 

1970166 no país africano167.  

É importante ressaltar que antes desse período de 1992 a concessão de refúgio 

no Brasil ocorria através das seguintes etapas: a princípio o ACNUR entrevistava os 

solicitantes de refúgio e mediante a tal procedimento elaborava um parecer 

recomendando ou não a concessão do refúgio. Em seguida o parecer ficava sob a 

competência do Ministério das Relações Exteriores que se manifestava a respeito do 

parecer. Contudo, esse ministério encaminhava para o Ministério de Justiça que 

deliberava a decisão final. Por fim a decisão era publicada no Diário Oficial da União 

e era enviado um ofício do ACNUR para as Cáritas Arquidiocesanas de São Paulo e 

Rio de Janeiro. Com essa correspondência oficial o refugiado poderia requerer na 

                                                
164 A instituição Cáritas foi criada em 12/11/1956 pela CNBB – Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil. 

165 Sprandrel e Milessi (2003) apresentam que nesse processo de chegada dos refugiados entre as 

décadas de 60 e 70, e hospedagem desses migrantes forçados, a iniciativa de aluguel de apartamentos 

em nome da arquidiocese foi a forma encontrada pelo cardeal Dom Eugenio de Araújo Sales que 

apoiou a iniciativa da Cáritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro – pioneira e logo importantíssima 

nesse momento – para iniciar o serviço de atendimento a refugiados latino americanos no Brasil. 
Foram mais de 60 apartamentos alugados para abrigar esses refugiados que chegavam ao país. Como a 

situação política brasileira também era ameaçadora a muitos deles, havia também a atuação de 

encontrar formas seguras de encaminhá-los para outros países. 

166 A guerra civil em Angola teve início logo após o reconhecimento oficial da independência 

angolana de Portugal. Esse conflito ocorreu pela profunda violência entre três correntes nacionalistas 

– Movimento Popular pela Libertação de Angola (MPLA), a Frente Nacional de Libertação de Angola 

(FNLA) e a União pela Libertação Total de Angola (Unita) – que a princípio se uniram em militância 

pela libertação do país e foram responsáveis pelas pressões frente ao Governo Português pela 

emancipação de Angola (fato conhecido como Acordo de Lavor) e pela defesa da formação de um 

Governo de Transição. Contudo, essa união foi dissipada e a divergência dessas representações 

partidárias, nesse momento, desaguaram em um intenso conflito que perdurou por três décadas. 

167 JUBILUT, op. cit., p.175. 
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Polícia Federal a emissão da documentação que lhe permitia estar em condição 

regularizada no país. (JUBILUT, 2007). 

Todavia, com a chegada de refugiados angolanos, houve uma modificação do 

quadro vigente: o país mudou a rotina de atendimento aos refugiados, adotando uma 

postura mais flexível em relação ao refúgio no país, não se limitando à definição 

prevista na Convenção de 1951 e no Protocolo de 1967, mas sim adotando uma 

definição ampliada de refugiados, permitindo a proteção dos angolanos que 

obviamente não era um povo advindo da Europa. Essa iniciativa brasileira era o 

início da aplicação de um instrumento regional de proteção aos refugiados: a 

Declaração de Cartagena de 1984.  

As considerações dessa Declaração que inovaram o conceito de refugiado até 

então em curso nos documentos internacionais – pois passou a considerar a violência 

generalizada, invasão estrangeira e conflitos internos como razões que justificam o 

pedido e a concessão de refúgio – foram incorporadas e materializadas no Brasil 

numa lei própria somente no final da década de 1990.  

Desta forma, o Brasil em 1997 – sob a gestão de Fernando Henrique Cardoso 

– agrega ao escopo de uma legislação própria sobre direitos e deveres dos refugiados 

no território brasileiro as considerações inovadoras da Declaração de Cartagena, bem 

como estando em consonância com os demais dispositivos internacionais elencados 

até o momento – Convenção de 1951 e Protocolo de 1967. Desse modo, Jubilut 

(IDEM) afirma que a promulgação da lei brasileira de refúgio permitiu que o Brasil 

se consolidasse como um país de “acolhida aos refugiados”, além disso permitiu que 

ele passasse da “situação um país ‘preocupado’ com os Direitos Humanos a 

integrante dos países que formalmente efetivam o Direito Internacional dos Direitos 

Humanos, pelo menos no que tange ao Direito Internacional dos Refugiados” 

(IDEM, p.176).  

 

2.2 A Lei 9474/97 no Brasil e a ilusão jurídica168 

 

                                                
168 A expressão “ilusão jurídica” advém da tradição marxista que tece uma crítica à forma pela qual o 

campo jurídico exerce o caráter de manutenção desse sistema capitalista que é desigual, tendencioso à 

classe dominante e baseado na exploração. Buscaremos ao longo desse tópico, sustentar nosso debate 

acerca do direito dentro do contexto que se origina, neste caso, a realidade do sistema capitalista, 

tendo como referências o livro “O Socialismo Jurídico” de Engels e Kautsky, e o texto “Marxismo e 

Direitos Humanos” de Mészáros que pode ser encontrado em seu livro “Filosofia, Ideologia e Ciência 

Social”. 
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A Lei nº 9474/97 a qual orienta o refúgio no Brasil, coloca o Estado brasileiro 

em posição de destaque no cenário internacional, pois segundo a ONU, aqui 

desenvolveu-se uma das mais modernas legislações atinentes ao refúgio, além de ser 

o primeiro país da América Latina em elaborar e sancionar um documento com este 

teor. Em consonância com essa afirmação do organismo internacional supracitado, 

há estudiosos do tema que asseveram que:  

 

É o Brasil o primeiro país da região a elaborar uma legislação abrangente e 

progressiva na matéria. Assim, passou à condição de paradigma no tratamento 

criterioso e profissional e partícipe ativo na busca de soluções duradouras para os 
refugiados em seu território. Com uma população de refugiados da ordem de 3 mil 

pessoas e um outro volume expressivo de solicitações sendo encaminhadas, o 

Brasil celebrou, em 22 de julho de 1997, a aprovação da Lei 9.474, que incorpora 

os princípios gerais das convenções e protocolos internacionais mais modernos na 

área. Nesse sentido, houve um expressivo avanço conceitual em relação ao 

tratamento anterior, ao passar o Brasil a entender o refugiado como todo aquele 

que, devido a fundados temores de perseguição por motivos de raça, religião, 

nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, recorra à proteção brasileira. 

Preocupou-se o legislador brasileiro com a grave e generalizada violação dos 

direitos humanos (...) e com possibilidade do acolhimento em solo nacional de 

grupos de refugiados e não apenas de casos individuais. Evolui, também, o novo 
marco legal para a extensão do estatuto do refugiado aos cônjuges, ascendentes e 

descendentes, assim como aos demais membros do grupo familiar”. (LEÃO et al, 

2000, p.183) 

 

 

A criação dessa lei representa um avanço notório na situação jurídica de 

solicitantes de refúgio e refugiados no Brasil, no entanto, numa análise crítica 

marxista sobre o aspecto jurídico deve-se fugir do “fetichismo da norma”, de acordo 

com Kautsky e Engels em O Socialismo Jurídico, e ainda segundo eles, se opor à 

“teoria normativa para a qual o direito aparece somente como um conjunto de 

normas garantido pelo poder coercitivo do Estado” (KAUTSKY, ENGELS, 1991, p. 

16). Dessa forma, trazendo essa reflexão para um estudo da Lei 9474/97, cabe 

asseverar que não devemos conferir a norma jurídica o poder da garantia de direitos 

plenos a esses refugiados que chegam ao Brasil, e muito menos que ela equiparará os 

refugiados aos demais nacionais, pois o direito em uma sociedade burguesa é uma 

expectativa, logo é incongruente conceder ao direito burguês um poder que não 

depende apenas da letra fria da lei, mas antes de tudo, há uma dependência da 

validação da lei pelos homens e a posteriori necessita da real supressão do sistema 

vigente perverso e desigual em sua essência para que, assim, haja a verdadeira 

igualdade entre os indivíduos. 

Antes de entrarmos exatamente no que postula a legislação pertinente ao 

refugiado no Brasil, é notório percorrer um curto caminho de breves considerações 
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sobre o que é o Estado e o papel desse sujeito diante da sociedade civil, para assim 

explicitarmos o que são as normas jurídicas nessa ordem vigente, antes mesmo de 

conferirmos a Lei 9474/97 um poder que não lhe diz respeito, apesar dos avanços 

que ela traz em matéria de refúgio, instituindo o Estatuto dos Refugiados no país.    

Na análise de Coutinho (1999, p. 135) em Gramsci a concepção de Estado é: 

“[...] como síntese de sociedade política e sociedade civil, de Estado-coerção e de 

aparelhos privados de hegemonia”, ou seja, o Estado ao mesmo passo que é repressor 

se amplia para manter sua hegemonia. Esses dois braços estatais – coerção-consenso 

– têm como objetivo puro e simples a manutenção da sociedade capitalista. Portanto, 

no capitalismo contemporâneo o Estado é um aparelho repressivo e dominante da 

classe burguesa e assim, comporta-se como essencial para atender as demandas dos 

proprietários e do sistema opressor, utilizando-se das leis e instituições para garantir 

seus interesses classistas e manter a ordem social. Sendo assim, de acordo com as 

considerações empreendidas por Marx e Engels em a Ideologia Alemã, destaca-se 

que: 

 

Como o Estado é a forma em que os indivíduos de uma classe dominante fazem 

valer os seus interesses comuns e se condensa toda a sociedade civil de uma época, 

segue-se que todas as instituições comuns [gemeinsamem] que adquirem uma 

forma política são mediadas pelo Estado. Daí a ilusão de que a lei assentaria na 

vontade e, mais ainda, na vontade dissociada da sua base real, na vontade livre. Do 

mesmo modo o direito é, por sua vez, reduzido à lei. (MARX; ENGELS, 2007, p. 

112) 

 

 

Neste sentido a crítica à estruturação jurídica-política do Estado burguês em 

Marx e Engels tem como ponto de alcance a ausência dos interesses constitutivos da 

ordem burguesa, pois o espírito do direito não é independente da luta de classes e 

muito menos autônomo da consciência capitalista, mas é constitutivo de inter-

relações que influenciam na sua criação. Para eles “o direito privado desenvolve-se, 

simultaneamente com a propriedade privada, a partir da dissolução da comunidade 

natural” (IDEM, p.112). Concordando com tais considerações, Mészáros – tomando 

emprestado o termo ilusão jurídica de Engels e Kautsky, (1991, p. 32) conceitua que; 

 

É uma ilusão não porque afirma o impacto das ideias legais sobre os processos 

materiais, mas porque o faz ignorando as mediações materiais necessárias que 

tornam esse impacto totalmente possível. As leis não emanam simplesmente da 

vontade livre dos indivíduos, mas do processo total da vida e das realidades 

institucionais do desenvolvimento social-dinâmico, dos quais as determinações 

volitivas dos indivíduos são parte integrante (MÉSZÁROS, 1993, p.210). 
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Nesse sentido, “as coloridas lentes jurídicas” (ENGELS; KAUTSKY, 1991), 

expressa uma relação de poder e, portanto, o direito não pode ser entendido como 

natural, neutro ou desinteressado da luta de classes, todavia é um acontecimento que 

trata dos interesses burgueses, sendo parcial mesmo que viabilize algumas garantias 

sociais a classe oprimida.    

Vejamos o que Marx no Prefácio à Contribuição à crítica da economia 

política revela que sua investigação à obra Filosofia do Direito, de Hegel, o 

conduziram ao seguinte resultado: “[...]tanto as relações jurídicas, quanto as formas 

de Estado não podem ser compreendidas nem por si mesmas, nem pela chamada 

revolução geral do espírito humano, mas antes têm suas raízes nas condições 

materiais de existência [...]" (IDEM, 2008, p. 47). Marx, nesse trecho, realiza uma 

análise que denuncia o “feitichismo” das relações jurídicas, declarando como o 

aparato jurídico decorre das relações sociais e não está descolado da conjuntura na 

qual seus instrumentos são implementados. Sendo assim, não se deve conceder ao 

direito burguês o crédito de “algo natural”, pois ele é uma resposta burguesa ao 

conflito de classe, ou seja, às reivindicações populares, logo visa amortecer as 

tensões sociais dentro dos limites estreitos desse sistema que visa a manutenção de si 

próprio, isto é, do status quo.  

Portanto, a visão mistificada da neutralidade das relações jurídicas não se 

sustenta, uma vez que, as normas, as leis e outros instrumentos (jurídicos) não fazem 

parte de uma esfera autorregulada, mas sim de um complexo altamente dominado 

pela classe dirigente, a burguesia – e sua heterogeneidade de interesses classistas. 

Nesse sentido, o Estado (instância extraeconômica) absorve algumas reivindicações 

defendidas pelos movimentos sociais, para que o sistema burguês não seja 

suplantado por tais organizações políticas que ameaçam o capitalismo. Nesse 

sentido, o direito é uma utopia e nem de longe é emancipador, libertador, universal e 

igualitário, pelo contrário, o direito é uma resposta que suaviza a luta de classes e 

justifica a dominação burguesa. 

Assim, nesse modus operandi, o objetivo dos direitos é dominar e conter as 

insatisfações populares que reivindicam a atenção e a atuação do poder público 

frente a diferentes questões, como é o caso do refúgio no Brasil. No entanto, essa 

afirmativa não pretende ser interpretada como a não necessidade de reivindicações 

jurídicas no solo da sociedade capitalista.  
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Isso naturalmente não significa que os socialistas renunciem a propor determinadas 

reivindicações jurídicas. É impossível que um partido socialista ativo não as tenha, 

como qualquer partido político em geral. As reivindicações resultantes dos 

interesses comuns de uma classe só podem ser realizadas quando esta classe 

conquista o poder político e suas reivindicações a validade universal sob a forma 

de leis. Toda classe em luta precisa, pois, formular suas reivindicações em um 

programa, sob a forma de reivindicações jurídicas. (ENGELS; KAUTSKY, 1991, 

p.50-51) 

 

 

O papel das instituições Cáritas Arquidiocesana que compõe a sociedade 

civil169, sem dúvidas vem protagonizando ao longo dos últimos 40 anos 

reivindicações para as garantias sociais e de assistência a esse grupo específico das 

migrações internacionais que chega ao Brasil em busca de abrigo devido às 

perseguições que ameaçam suas vidas e liberdades nos Estados de origem. A ação 

das Cáritas foi muito relevante no processo de construção e implantação da lei de 

refúgio no Brasil, pois sua luta foi compreendida e absorvida, e estimulou a 

elaboração da Lei nº 9474/97, redigida com o apoio do ACNUR e da Sociedade 

Civil.  

Com a edição desse ordenamento jurídico – que está em sintonia com a 

Convenção de 1951, o Protocolo de 1967 e a Declaração de Cartagena de 1984 –, 

amplia-se o horizonte geral de refúgio, pois considera o fundado temor de 

perseguição, ou seja, a ameaça como um elemento suficiente para o reconhecimento 

do refúgio. Nesses termos, esse diploma legal que conta com 49 artigos e implementa 

o Estatuto do Refugiado no Brasil, como já afirmamos, em seu Art. 1º identifica 

como refugiado: 

 

                                                
169 É de fundamental importância reconhecermos neste trabalho que a “sociedade civil” não está 

permeada por interesse homogêneos e por assim dizer, só da classe trabalhadora, pois apesar dessa 

ideia ser largamente difundida no Brasil – devendo-se em parte pela atuação da sociedade civil no 

processo de redemocratização do país –  a sociedade civil é um espaço também da classe burguesa que 
se apenhora do discurso  do “bem comum” e de “pacto social”, como se não houvesse disputa de 

interesses entre ela e a classe espoliada, ou seja, interesses e necessidades opostos. É neste sentido, 

que não podemos idealizar, endeusar ou transmitir uma visão redentora da “sociedade civil”. Neves 

assevera que a “[...] percepção dicotômica, ao mesmo tempo em que vem dificultando a reflexão e o 

debate sobre as estratégias a serem adotadas pelas forças reunidas em torno do projeto emancipatório 

da classe trabalhadora em relação ao Estado em sentido estrito, tem simultaneamente impedido que 

essas mesmas forças apreendam os movimentos de reorganização das várias frações da burguesia 

brasileira e de seus aliados, com vistas a superar a crise de hegemonia instalada no país nos anos de 

pós-“milagre econômico”. Em suma, essa visão dicotômica tem impedido uma percepção 

da sociedade civil também como lócus importante de consolidação da hegemonia da burguesia 

brasileira nos tempos de neoliberalismo, ou seja, como espaço privilegiado de consolidação de uma 

nova pedagogia da hegemonia”. (NEVES, 2005: 87) 
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[...] todo indivíduo que: I - devido a fundados temores de perseguição por motivos 

de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas encontre-se fora 

de seu país de nacionalidade e não possa ou não queira acolher-se à proteção de tal 

país; II - não tendo nacionalidade e estando fora do país onde antes teve sua 

residência habitual, não possa ou não queira regressar a ele, em função das 

circunstâncias descritas no inciso anterior; III - devido a grave e generalizada 

violação de direitos humanos, é obrigado a deixar seu país de nacionalidade para 

buscar refúgio em outro país (BRASIL, 1997).  

 

 

Com tais considerações para a definição de refugiado, a lei é taxativa no Art. 

3º em afirmar que não gozam da condição de refugiado os indivíduos que: 

 

I – já desfrutem de proteção ou assistência por parte de organismos ou instituição 
das Nações Unidas que não o Alto Comissariado das Nações Unidas para 

Refugiados – ACNUR; II – sejam residentes no território nacional e tenham 

direitos e obrigações relacionadas com a condição de nacional brasileiro; III – 

tenham cometido crime contra paz, crime de guerra, crime contra a humanidade, 

crime hediondo, participado de atos terroristas ou tráfico de drogas; IV – sejam 

considerados culpados de atos contrários aos fins e princípios das Nações Unidas. 

(IDEM) 

 

Essa lei busca efetivar direitos e deveres à população refugiada no território 

brasileiro e para isso conta com um órgão específico para a questão relativa ao 

refúgio: o Comitê Nacional para Refugiados – CONARE. Criado através dessa Lei 

9.474/97, o órgão tem por competência:  

 

I- analisar o pedido e declarar o reconhecimento, em primeira instância, da 

condição de refugiado; II- decidir a cessação, em primeira instância, ex oficio ou 

mediante requerimento das autoridades competentes, da condição de refugiado; III- 

determinar a perda, em primeira instância, da condição de refugiado; IV- orientar e 

coordenar as ações necessárias à eficácia da proteção, assistência e apoio jurídico 

aos refugiados; V- aprovar instruções normativas esclarecedoras à execução desta 
lei. (IDEM) 

 

Sendo assim, o CONARE é responsável pelo processo de elegibilidade do 

pedido de refúgio no Brasil. Ademais, ele é um órgão colegiado170, vinculado e 

presidido pelo Ministério da Justiça171 e integrado pelo Ministério das Relações 

Exteriores (Itamaraty) que exerce a vice-presidência, afinal “os refugiados 

constituem um assunto humanitário e envolvem considerações tanto da política 

doméstica, quanto da política externa” (MOREIRA, 2010).  

                                                
170 O CONARE é formado por representantes dos seguintes órgãos: Ministérios da Justiça, Relações 

Exteriores, Trabalho, Saúde, Educação e Esporte, o Departamento de Polícia Federal, e a Cáritas. 

Contudo, a composição majoritariamente governamental pertence ao Ministério da Justiça. 

171 Koifman (2012) analisa que desde o Estado Novo o Ministério da Justiça está no centro da tomada 

de decisões sobre a política de refúgio no país. 
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Na composição institucional do CONARE consolidou-se uma relação, que 

desde os anos de 1970 com a chegada dos refugiados sul-americanos no país, já 

vinha se desenvolvendo.  Essa é a relação tripartite que agrega: o Estado, 

representado pelos órgãos burocráticos do governo brasileiro; a Sociedade Civil, na 

qual participa as Cáritas Arquidiocesanas de Rio de Janeiro e São Paulo e o Instituto 

Migrações e Direitos Humanos (IMDH); e uma organização internacional que nesse 

caso é o ACNUR, que participa das reuniões, mas sem o direito ao voto. (LEÃO, 

2007). Muitos especialistas dessa temática analisam que esses importantes atores têm 

sido fundamentais na garantia de direitos à população refugiada no Brasil, e que 

contar com o apoio da sociedade civil no processo decisório sobre refugiados 

creditou a lei brasileira de refúgio um caráter democrático e o reconhecimento da 

ONU como uma das mais modernas leis sobre o assunto.  

 É importante assinalar que estar em território nacional é a condição primária 

para se solicitar o refúgio no Brasil. O estrangeiro interessado na solicitação de 

refúgio pode a qualquer momento, após sua chegada – presentes as hipóteses 

relacionadas no Art. 1º da Lei Nº 9.474/1997 –, procurar uma unidade da Polícia 

Federal (PF) para formalizar o pedido de refúgio. 

Assim, de acordo com o art. 8º da Lei 9.474/97, “o ingresso irregular no 

território nacional não constitui impedimento para o estrangeiro solicitar refúgio às 

autoridades competentes” (BRASIL, 1997), portanto, o estrangeiro que atravessar a 

fronteira brasileira e se dirigir à uma autoridade da Polícia Federal e identificar-se 

como refugiado será encaminhado para um posto do Departamento de Polícia 

Federal, no qual receberá orientações para preenchimento do formulário de pedido de 

refúgio, assinando-o e disponibilizando suas informações biométricas172. Esse pedido 

é encaminhado para o CONARE, enquanto isso o solicitante recebe um protocolo 

que representa sua documentação oficial no país até que sua situação seja analisada e 

o resultado seja emitido pelo órgão.  É importante ressaltar que no decorrer da 

estadia do solicitante de refúgio em território brasileiro o CONARE entra em contato 

com o indivíduo requerente para agendar a entrevista173 e em seguida decidir pelo 

deferimento ou não do pedido. 

                                                
172 O “Formulário de Solicitação de Refúgio” encontra-se disponível em: 

http://www.justica.gov.br/central-de-atendimento/estrangeiros/anexos/formulario-de-solicitacao-de-

refugio-portugues.pdf.  

173 Segundo o Ministério da Justiça, as entrevistas são realizadas no idioma de melhor compreensão do 

solicitante e podem ser realizadas em duas modalidades: presenciais ou por videoconferência. No caso 



138 

 

Enquanto o pedido está em fase de análise, com o protocolo emitido pela 

Polícia Federal o solicitante de refúgio tem o direito ao CPF e a carteira de trabalho, 

válidos por um ano e renováveis até que a situação definitiva seja notificada. Desse 

modo, o solicitante de refúgio pode trabalhar formalmente, gozando de todos os 

direitos trabalhistas inerentes aos trabalhadores no Brasil. Quando a solicitação de 

refúgio tem o parecer de deferimento e assim, assegurando o status de refugiado, o 

então refugiado tem o direito de retirar o Registro Nacional de Estrangeiro (RNE)174, 

que é o documento de identidade dos estrangeiros no Brasil, além do passaporte de 

viagem, como está previsto no Art. 6º da Lei em questão. Caso o refugiado tenha sua 

solicitação indeferida este pode entrar com recurso contra a decisão do 

CONARE, devendo preencher um formulário presente na página institucional da 

PF175 e entregá-lo na Polícia Federal mais próxima à sua residência, em até 15 dias 

da data de recebimento da notificação de indeferimento do pedido de refúgio. 

Entretanto, se o julgamento do recurso tiver o status de recusado definitivamente, o 

solicitante de refúgio ficará sujeito a legislação de estrangeiros, com a condição de 

que ele não poderá ser transferido para o país de nacionalidade ou de residência 

habitual enquanto se manterem as condições que põem em risco a vida, a liberdade e 

a integridade física, salvo nas circunstâncias deliberadas nos incisos III e IV do Art. 

3º da Lei 9.474/97. 

Após quatro anos residindo no Brasil, com seu status de refugiado 

reconhecido o refugiado que preencher um dos requisitos176 elencados a seguir, 

poderá solicitar o visto de residência permanente no país de acordo RN n° 91/2010 

do CNIg177. 

                                                                                                                                     
das entrevistas presenciais, elas ocorrem somente nas seguintes cidades: Brasília, Porto Alegre, Rio de 

Janeiro e São Paulo. Cabe ressaltar que no dia da entrevista o solicitante dever ter mãos: o documento 

de identificação do país de origem (caso não possua documento de identificação, leve qualquer outro 
documento, mesmo que em cópia, que possa servir de comprovação de sua nacionalidade, por 

exemplo: certificado de conclusão de curso, diploma, certificado médico, etc); o Protocolo do Pedido 

de Refúgio; e quaisquer outros documentos de suporte à sua solicitação de refúgio (fotos, recortes de 

jornal, cartas, etc). Disponível em: http://www.justica.gov.br/central-de-

atendimento/estrangeiros/refugio#contato.  

174 Para a retirada do RNE é preciso que o estrangeiro despenda a quantia de R$600,00 e não há 

isenções para o pagamento dessa taxa.  

175 Disponível em: http://www.pf.gov.br/servicos-pf/estrangeiro/refugio.  

176 Esse direito de solicitar a residência permanente também é valido para o asilado no Brasil desde 

que esse também preencha um desses requisitos. 

177 Essa resolução altera o dispositivo da RN nº 6, de 1997, que trata da concessão de permanência 

definitiva a asilados ou refugiados e suas famílias. A mudança consiste em mudar de seis anos para 
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1. Ser um profissional qualificado e contratado por instituição instalada 

no país; ou 

2. Ser um profissional com capacitação reconhecida por órgão 

pertinente à área de exercício da profissão; ou 

3. Ser investidor estrangeiro, ou seja, estar estabelecido com negócio 

resultante de recursos próprios, desde que satisfaça os objetivos da 

RN nº 118 de 2015 do CNIg178. 

É importante destacar que o Art. 43º da Lei 9.474/97 prevê a flexibilização 

nas exigências para a apresentação de documentos emitidos no país de origem do 

refugiado, portanto, de acordo com esse artigo as instituições brasileiras devem 

considerar que há dificuldades para que os refugiados obtenham e apresentem os 

documentos emitidos em seus países de origem ou as representações consulares e 

diplomáticas.  

O Brasil reafirma o princípio da “não devolução” (non-refoulement) previsto 

na Declaração de Princípios do Mercosul sobre a Proteção Internacional dos 

Refugiados. Esse direito protege o refugiado da devolução ou expulsão do Brasil que 

em hipótese alguma serão efetuadas para a fronteira do território em que sua vida ou 

liberdade esteja ameaçada, em virtude de raça, religião, nacionalidade, grupo social 

ou opinião política (BRASIL, 1997), ou seja, do país onde foi forçado a sair. Isso se 

deve porque em grande parte dos casos é o próprio Estado de origem que viola os 

direitos fundamentais inerentes à pessoa humana e por esta razão a não-devolução 

protege o refugiado da perpetuação daquelas práticas que o obrigaram a migrar. 

A reunião familiar é outro direito previsto ao refugiado reconhecido no país e 

que permite a extensão da condição de refugiado aos familiares do mesmo, ou seja, 

os componentes familiares ascendentes, descentes e parentes desde que comprovem a 

dependência econômica poderão ser reconhecidos como refugiados no Brasil, desde 

que já estejam no território brasileiro. No caso dos membros do grupo familiar, 

estarem fora do Brasil, o já refugiado deve cumprir o seguinte procedimento: 

solicitar ao CONARE que seja informado ao Consulado do Brasil – no país que seus 

familiares estão – que ele é um refugiado reconhecido nesse país. Isso facilita a 

                                                                                                                                     
quatro anos o prazo mínimo de residência no Brasil para que os refugiados ou os asilados possam 

solicitar um visto de residência permanente. 

178 Essa RN nº 118 de 2015 revogou a RN nº 84 de 2009 do CNIg.  
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emissão de um visto de viagem adequado aos familiares desse refugiado, contudo, o 

custeio da viagem não é garantido pelo governo brasileiro, ficando sob a 

responsabilidade dos familiares desse refugiado no Brasil o financiamento desse 

deslocamento para esse país.  

Outra questão de fundamental importância para o refugiado residente no 

Brasil é que a normativa brasileira que regulamenta o instituto de refúgio no país 

busca incorporar as propostas do programa “Soluções Duradouras” do ACNUR. É 

oportuno salientar nessa discussão, que a agência ACNUR busca cumprir o mandato 

de liderar e coordenar as ações internacionais de proteção dos refugiados e 

solucionar os problemas vivenciados por esse grupo, no mundo. Dessa forma, o 

principal objetivo do ACNUR consiste em preservar os direitos e o bem-estar dos 

refugiados, buscando garantir que qualquer pessoa perseguida e que sofre graves 

violações de DH, possa exercer o direito de buscar refúgio, e é claro, de receber o 

refúgio em outro país, com a opção de retornar voluntariamente para a casa, integrar-

se na sociedade receptora ou de ser reassentada em outro país, como o Brasil. 

Nesse sentido, afinado com os propósitos do ACNUR, o Título VII da Lei 

9.474/97 trata das Soluções Duráveis que são constituídas de três ações: a repatriação 

voluntária, a integração local e o reassentamento. Na repatriação voluntária o 

ACNUR trabalha com os países de origem e os países de refúgio na perspectiva de 

que os refugiados de forma voluntária retornem para ao seu país de origem de forma 

segura, marcando um êxito na superação do trauma que o obrigou a sair de seu país. 

A integração local é a tentativa de integração dos refugiados no país de chegada 

através de serviços e oportunidades, tais como, aulas de português, acesso à 

Educação e Saúde públicas, Carteira de Trabalho (CTPS), Assistência Social e 

Assistência Jurídica. Esse é um processo lento e gradual, cheio de desafios, mas de 

extrema importância para a vida do refugiado nesse novo país. Já o reassentamento é 

uma alternativa para aqueles que não podem voltar ao seu país de origem, sendo 

reassentados no país de refúgio179. 

Como o refúgio é uma situação temporária, o Programa Soluções Duradouras 

contribui para a promoção do respeito e da efetivação dos direitos humanos, 

completando o ciclo do deslocamento forçado de forma segura, permitindo que a 

                                                
179 É relevante destacar que em 1979, em caráter excepcional, o Brasil recebeu cerca de 150 

vietnamitas em botes (boat people) que foram resgatados por navios brasileiros. Eles não foram 

reconhecidos como refugiados no país, mas receberam vistos temporários de moradia.  
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pessoa refugiada reinicie sua vida num local onde a proteção e o bem-estar da pessoa 

humana sejam salvaguardados. Logo, conforme Barreto (2010),  

 

Por se tratar de uma situação temporária, já que não podemos imaginar um refúgio 

perpétuo, a lei brasileira prevê soluções duráveis ao refúgio. Ainda que uma 

situação de guerra ou situação de instabilidade política persista por muitos anos, 
não é viável supor que uma pessoa permaneça durante toda a sua vida na condição 

provisória do refúgio. Por isso, então, a lei brasileira, seguindo exatamente aquilo 

que é previsto na Convenção de 1951 dispõe sobre as soluções duráveis ao refúgio. 

 

 

Sobre a última solução duradoura, a Lei 9.474/97 coloca o Brasil na posição 

de país emergente frente a questão do reassentamento. Dessa forma, o Brasil ganha 

destaque no cenário internacional por ser um dos primeiros países juntamente com o 

Chile, a iniciar o reassentamento de refugiados num terceiro país. Foi a partir do 

Acordo Macro para o Reassentamento de Refugiados firmado entre o Brasil e o 

ACNUR em 1999 que buscou-se desenvolver e estabelecer o Programa de 

Reassentamento Solidário no país como parte do Plano de Ação do México, com o 

objetivo de realocar os refugiados num terceiro país de refúgio, pois a perseguição 

não havia cessado no segundo local de refúgio180. Entretanto é em 2002 que se nota a 

aplicação da política de reassentamento dessas populações realocadas em diversos 

Estados do Brasil, dentre os quais destaca-se Rio Grande do Sul, Paraná, Amazonas, 

Santa Catarina, Ceará e Distrito Federal181. É válido ressaltar que em dados recentes 

apresentados pelo CONARE182, entre os anos de 2002 e 2016 foram reassentados no 

Brasil pouco mais de 700 refugiados, dentre os quais 54% são do gênero feminino. 

Destaca-se também que desse total de refugiados reassentados no país, a maioria é de 

                                                
180 De acordo com Barreto (2010) “merece especial destaque no Programa de Reassentamento 

Brasileiro o procedimento para os casos urgentes conhecido como fast track. Neste, os membros do 

CONARE, após o recebimento da coordenação-geral das solicitações de reassentamento com 

características emergenciais apresentadas pelo Acnur, terão até 72 horas úteis para manifestarem seus 
posicionamentos. Havendo unanimidade de entendimento entre os membros consultados a decisão 

será tomada. Esta será ratificada pela plenária do Conare na sua reunião subsequente à decisão”. 

(IDEM, p. 199) 

181 Segundo Barreto (2010) foi em 2002 que o Brasil recebeu o primeiro grupo de refugiados 

reassentados. O autor afirma que: “o grupo era composto por 23 afegãos que foram destinados ao 

Estado do Rio Grande do Sul. Em um exame de auto-avaliação, conclui-se que a peculiaridade da 

situação (sobretudo, a reduzida experiência brasileira na matéria, as características culturais afegãs 

face à cultura brasileira e a própria inexperiência do Acnur ante as características sociais, políticas, 

econômicas e culturais do Brasil) fez com que daquelas 23 pessoas, apenas nove permanecessem em 

território pátrio”(IDEM, p. 198). 

182 Disponível em: http://www.justica.gov.br/noticias/brasil-tem-aumento-de-12-no-numero-de-

refugiados-em-2016/20062017_refugio-em-numeros-2010-2016.pdf.  
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origem colombiana (504 colombianos183) o que revela uma conjuntura de violência e 

opressão empreendido na Colômbia devido a guerra civil entre o governo e as Forças 

Armadas Revolucionárias Colômbia (grupo FARC), promovendo o medo, a 

insegurança e muitos deslocados forçados que são obrigados a cruzar uma fronteira 

para fugir dessa guerra. 

Vejamos que antes mesmo dessa Lei 9474/97, o governo brasileiro tendo em 

vista a aplicabilidade dos importantes tratados e acordos no que tange aos Direitos 

Humanos e dos quais ele é signatário, postula na Constituição Federal de 1988 o 

direito da pessoa humana no território nacional, mesmo que limitando o direito 

político ao estrangeiro que não possui cidadania brasileira. Sendo assim, mesmo que 

indiretamente, a Carta Constitucional assegura a conquista e o gozo dos direitos 

sociais, individuais e determinada liberdade a pessoas refugiada no país. Desta 

forma, no artigo 1º inciso III, enaltece a dignidade da pessoa humana, como um dos 

fundamentos do “Estado Democrático de Direito da República Federativa do Brasil”. 

No artigo 3º inciso IV, a “carta magna” diz que um dos objetivos fundamentais da 

República do Brasil é “promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, 

sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. No que se refere às 

relações internacionais do Brasil a carta magna em seu artigo 4º inciso II, enaltece a 

prevalência dos direitos humanos. Sobre os Direitos e Deveres Individuais e 

Coletivos, a Constituição no artigo 5º caput, trata do princípio geral da isonomia 

indicando que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade 

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”, nos termos 

legais. Ainda no artigo 5º inciso XV, a CF garante o livre acesso ao “território 

nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa” nos termos da lei nele 

permanecer, e dele sair com seus bens. O artigo 5º, no inciso 52 diz que “não será 

concedida extradição de estrangeiro por crime político e de opinião”. Assim, bem 

como a Lei de refúgio – a Lei nº 9.474/97 – e a Nova Lei de Migração – a Lei 

nº13.445/2017184 –, a Constituição Brasileira de 1988 é bastante clara em sua redação 

                                                
183 Desse grupo de colombianos reassentados, 47% eram mulheres. 

184 Segundo o pesquisador João Guilherme Granja (2017), a nova lei da migração que visa substituir o 

Estatuto do Estrangeiro de 1980 (Lei 6.815/80) busca ampliar o horizonte geral de direitos e prescreve 

uma nova ordem de princípios centrados no tratamento igualitário e na inclusão das pessoas 

migrantes. Como norma geral, ela também facilitará o acesso a serviços e direitos pelas pessoas 

refugiadas no país e viabilizará mecanismos de documentação para casos hoje apresentados como 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13445.htm
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sobre os direitos humanos de um estrangeiro no país, o que inclui o refugiado, pois 

na Lei de refúgio supracitada, no Capítulo II que trata “Da Condição Jurídica de 

Refugiado”, se estabelece no artigo 5º, que “o refugiado gozará de direitos e estará 

sujeito aos deveres dos estrangeiros no Brasil”. 

 

2.3 O refúgio e a conjuntura econômica e social brasileira na 

contemporaneidade  

 

O início da segunda década do século XXI no Brasil, já sob a criação da Lei 

9474/97, possui um marco importante nos estudos sobre os fluxos migratórios, 

especificamente em matéria de refúgio: o aumento do número de solicitações de 

refúgio. 

Vale mencionar que esse século começa com inúmeros conflitos armados por 

várias regiões do mundo, principalmente a chamada “Guerra ao Terror” empreendida 

pelos Estados Unidos e seus aliados da OTAN. Essa beligerância em cadeia, 

principalmente após os atentados no país norte-americano em 11 de setembro de 

2001, instaurou diversos conflitos e guerras em diversas regiões da Ásia e África, 

tendo o Oriente Médio como campo central desses conflitos. Essa política de 

enfrentamento ao terror associada ao imperialismo e as crises econômicas vem 

provocando um número cada vez mais crescente de solicitantes de refúgio nos países 

do globo. 

É diante desse cenário que o Brasil desponta como uma nova rota de refúgio 

daqueles que fogem das violações de direitos humanos impetradas em seus Estados 

de origem. A partir de uma análise dos documentos do CONARE, infere-se que 

desde 2010 os dados nos apresentam um salto dos pedidos de refúgio do país, 

conforme podemos notar no gráfico a seguir. 

 

 

 

 

                                                                                                                                     
solicitações de refúgio, que ao fim do procedimento acabam se revelando não-enquadráveis na 

definição da lei brasileira de refúgio. Assim, apesar da nova lei de migração não alterar a Lei 

9.474/97, nem o procedimento vigente em relação ao refúgio, muitos estudiosos já analisam que existe 

uma linha tênue acerca dos impactos (indiretos) que a nova normativa que regulamenta a mobilidade 

humana (em sua totalidade) poderá incidir. 
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Gráfico 1 – Solicitações de refúgio por ano (2010-2016) no Brasil 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados coletados do relatório sobre refúgio no Brasil (2010-2016) 

do CONARE, do Ministério da Justiça e Segurança Pública - http://www.justica.gov.br/noticias/brasil-

tem-aumento-de-12-no-numero-de-refugiados-em-2016/20062017_refugio-em-numeros-2010-

2016.pdf 

 

Acompanhando as solicitações de refúgio a cada ano no Brasil, observa-se 

que entre 2010 e 2011 o salto nas solicitações de refúgio é representado por um 

aumento de 2.254 casos identificados pelo CONARE nesse espaço de tempo. 

Seguindo na análise, podemos observar que os anos 2013, 2014 e 2015 apresentam 

os maiores totais de solicitações (17.631, 28.385 e 28.670 solicitações, 

respectivamente). O aumento é mais expressivo quando avaliamos a evolução dos 

dados entre 2012 e 2013, período no qual as solicitações de refúgio apresentam um 

aumento de 13.609 novos casos identificados pelo órgão. Já em 2016 esse quadro 

altera-se, pois os dados nos mostram que no ano supracitado, os pedidos de refúgio 

caíram 64% em comparação com 2015, o que ocorreu, sobretudo em decorrência da 

diminuição das solicitações de nacionais haitianos, como veremos mais adiante. 

Porém, ainda que haja oscilações nos pedidos de refúgio entre os anos, é patente 

destacar que o reconhecimento anual dessas solicitações ainda é ínfimo se 

comparado ao crescimento desses pedidos. Vejamos o gráfico abaixo. 
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Gráfico 2 – Refugiados reconhecidos por ano (2010-2016) 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados coletados do relatório sobre refúgio no Brasil do 

CONARE, do Ministério da Justiça e Segurança Pública - http://www.justica.gov.br/noticias/brasil-

tem-aumento-de-12-no-numero-de-refugiados-em-2016/20062017_refugio-em-numeros-2010-

2016.pdf 

 

Um vislumbre do que pode significar esse quadro de reconhecimento 

inexpressivo está atrelado a dois fatores cruciais: 1) a morosidade de cerca de um ano 

e meio para o CONARE emitir resultados da avaliação dos pedidos de refúgio, 

caracterizado por inúmeras solicitações pendentes anualmente; 2) O indeferimento de 

grande parte das solicitações de refúgio no processo de elegibilidade. 

No que se refere ao último fator elencado, é oportuno ressaltar que no 

relatório “Sistema de Refúgio Brasileiro – desafios e perspectivas” do CONARE – 

publicado em abril de 2016185 – as três principais nacionalidades solicitantes de 

refúgio no Brasil entre 2010 e 2015 correspondiam a pessoas dos seguintes países de 

origem: Haiti, Senegal e Síria.  

 

Tabela 2 – Solicitações de refúgio por país de origem - total acumulado (2010 - 

2015) 
Haiti 48.371 

Senegal 7.206 

Síria 3.460 

Bangladesh 3.287 

Nigéria 2.578 

Angola 2.281 

                                                
185Disponível em: 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/Estatisticas/Sistema_de_Refugio_brasileiro

_-_Refugio_em_numeros_-_05_05_2016.pdf. Acesso em: Abril de 2017. 
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Congo 2.167 

Gana 2.166 

Líbano 1.749 

Venezuela 1.529 

Outros 14.760 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados coletados no documento “Sistema de Refúgio Brasileiro – 

desafios e perspectivas” do CONARE, disponível em: 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/Estatisticas/Sistema_de_Refugio_brasileiro

_-_Refugio_em_numeros_-_05_05_2016.pdf.  

 

Como exposto na tabela acima, o povo haitiano é a população que encabeçou 

as solicitações de 2010 a 2015, seguidos pelos senegaleses. Todavia, é importante 

identificarmos que imigrantes que não se enquadram nas condições que determinam 

o status de refugiado, previstas no Art. 1º da Lei 9474/97, estão sujeitos ao não 

reconhecimento do seu pedido, como é o caso da maioria dos haitianos e senegaleses 

que realizaram o procedimento de pedido de refúgio no Brasil, mas obtiveram a 

negativa como resposta, pois as motivações da migração se constituíam em razões de 

deslocamento forçado em consequência de desastres naturais e profunda crise 

econômica, respectivamente.   

Vejamos a priori a situação dos haitianos, a qual a migração para o Brasil 

ocorreu devido a conjuntura imposta por um distúrbio cível e um forte terremoto que 

abalou o Haiti em 2010, vitimando mais de 300 mil pessoas e agravando ainda mais 

o quadro social, econômico e político da pequena ilha latino-americana. Vale lembrar 

que o país que já foi umas das principais colônias francesas, se desprendeu de seu 

opressor europeu em 1803, porém o país se insere no século XX sob o tacão de ferro 

norte americano que influenciou diversos golpes institucionais no país186. Com isso, 

a migração para outras localidades e a necessidade de cruzar fronteiras em busca de 

                                                
186 Segundo Emir Sader, “em 1913, um novo capítulo da opressão se abateu sobre o Haiti: alegando a 

necessidade de saldar as dívidas e reestabelecer a ordem, fuzileiros navais norte-americanos invadiram 

o país, o povo resistiu e a invasão foi frustrada. Porém, décadas mais tarde, depois de consolidar seu 
controle sobre a economia haitiana, os EUA colocaram no poder a dinastia Duvalier – primeiro 

François, o Papa Doc, depois seu filho, Jean-Claude, o Baby Doc, que governaram mediante uma 

ditadura de quase 30 anos – 1957 a 1986 – consolidando o Haiti como o país mais pobre do 

continente. Quando finalmente uma rebelião popular derrubou o regime de Duvalier, depois de alguns 

anos de instabilidade, o padre Bertrand Aristide, líder popular, ligado a teologia da libertação, foi 

eleito presidente em 1990. Tinha as melhores condições de para conduzir o Haiti para um regime 

democrático. No entanto, no ano seguinte, foi derrubado por um golpe militar de oficiais ligados ao 

velho regime duvalierista. Aristide se refugiou nos EUA e voltou ao país conduzido pelas tropas 

norte-americanas, para completar seu mandato, em 1994. Em 1996 conseguiu eleger um político 

vinculado a ele como presidente e voltou a e esse cargo em 2001”. (Disponível em: 

https://blogdaboitempo.com.br/2012/02/01/a-maravilhosa-revolucao-haitiana/. Acesso em: 19 de 

setembro de 2017). 
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melhores condições de vida e emprego foi a realidade de milhares de haitianos para 

escaparem do colapso econômico e da situação de miséria caracterizada por cidades 

destruídas, falta de luz, ausência de saneamento básico, desemprego em massa, fome 

e uma violência exacerbada, que se potencializaram após o terremoto de 2010187.  

Nesse sentido, o Brasil foi uma opção para a saída desse quadro hostil. 

Em vista disso, como é possível constatar no próximo gráfico, após 2010 

verifica-se uma tendência da evolução anual dos pedidos de refúgio por parte desse 

grupo no país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
187 A realidade de profundas privações sociais, destruição das cidades e grave crise econômica do 

povo haitiano, somam-se à história da intervenção de tropas militares desde 2004. O descaso e a 

insegurança estão direcionados a um povo que conviverá até outubro de 2017 com a Missão das 

Nações Unidas para a Estabilização no Haiti (MINUSTAH), cujas ações militares são lideradas pelo 

Brasil. Esse forte militarismo no Haiti já enviou mais de 30.000 homens para essa missão ao longo 

dos últimos 13 anos, todavia, tal missão, até o momento, não cumpriu a prometida reconstrução das 

cidades, a paz e a liberdade que se propôs. Em matéria publica no jornal O Globo (2017) para as 
tropas brasileiras no Haiti foram investidos “R$ 2,5 bilhões, dos quais R$ 930, 00 milhões foram 

restituídos pela Organização das Nações Unidas (ONU), segundo dados contabilizados pelo governo 

até setembro passado”.  As cifras de gastos são astronômicas, porém tanto investimento não trouxe o 

fim da violência, da miséria, da exploração, ou seja, num balancete real não trouxe estabilidade, mas 

pelo contrário, o poder militar garantiu sim a repressão, a opressão, além de ser uma facilitadora para 

que fossem instaladas zonas francas para o recebimento de empresas multinacionais, apoiando uma 

política consciente imperialista que agudiza a dependência haitiana aos países centrais. Para Franco 

(2015), “segundo Eduardo Almeida do PSTU, as empresas multinacionais se instalam no país 

explorando esta mão de obra desempregada que corresponde a 80% da população, que vende sua força 

de trabalho a qualquer valor para manter-se vivo em um país onde a pobreza impede condições 

mínimas de sobrevivência. Além disso, esse povo haitiano inserido em trabalhos exploratórios nas 
muitas empresas têxtis instaladas no país, que não garantem direitos trabalhistas, é submetido a uma 

política que visa conter a organização dos trabalhadores nos sindicatos, tendo em vista conterem a luta 

de classes. No Brasil, a situação dos haitianos não é muito diferente, pois segundo uma matéria de 

agosto de 2014 produzida pelo Jornal Online O Globo, é denunciado a inserção dos haitianos no 

mercado de trabalho brasileiro e em serviços precários, degradantes, periculosos e insalubres em 

carvoarias sob altas temperaturas e em frigoríficos com baixíssimas temperaturas, em que ambos os 

trabalhos são nocivos à vida”. Ainda de acordo com Franco, “uma grande parte desse grupo não 

conseguiu a documentação que o estrangeiro deve ter para estar regularizado no país, o que vem a 

dificultar sua integração no Brasil, sendo explorados por empresas que se aproveitam da sua condição 

de imigrantes ilegais para coagi-los e a rebaixar os salários pagos pela sua força de trabalho”. Para o 

aprofundamento da discussão ver a denúncia feita pelo Partido Socialista dos Trabalhadores 

Unificados - PSTU. Disponível em: http://www.pstu.org.br/node/20668.  
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Gráfico 3 - Solicitações de refúgio de haitianos no Brasil (2010-2016) 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados coletados do relatório sobre refúgio no Brasil do 

CONARE, do Ministério da Justiça e Segurança Pública - http://www.justica.gov.br/noticias/brasil-

tem-aumento-de-12-no-numero-de-refugiados-em-2016/20062017_refugio-em-numeros-2010-

2016.pdf 

 

Entretanto, o Estado brasileiro em consonância com as normas jurídicas 

legais acerca do refúgio, não reconhece as características que definem o instituto do 

refúgio a esse grupo vítima da violência, da miséria e da catástrofe natural. Para o 

ACNUR, os haitianos não se enquadram na definição clássica de refugiado por não 

estarem completamente “desamparados” da proteção do Estado de origem188. No 

entanto, esse impedimento associado aos crescentes fluxos de haitianos no Brasil 

exigiu iniciativas aplicáveis a essa situação derivada de um fenômeno natural de 

proporções calamitosas189. 

 Foi nesse sentido que a chegada de haitianos ao país impôs uma análise 

criteriosamente seguida de ações para essa questão candente na atualidade, logo, em 

2012, o governo brasileiro deparado com uma demanda específica da conjuntura dos 

fluxos migratórios, atendeu com uma resposta humanitária essa questão que 

                                                
188 Essa conceituação é polêmica entre os estudiosos, todavia, não cabe aqui discorrermos sobre o 

debate, mas sim apresentarmos o motivo pelo qual os haitianos, apesar de solicitarem o refúgio, são 

em sua esmagadora maioria negados no processo de elegibilidade do CONARE como “refugiados”.  

189 Os haitianos estariam incluídos numa categoria que alguns estudiosos definem como “refugiados 

ambientais”.  O assunto é polêmico, pois ainda não há um ordenamento jurídico que trate desse 

fenômeno, mas não se pode negar que como afirma Claro (2011), desde os primórdios da humanidade, 

as migrações por razões ambientais são patentes. Ver: Claro, Carolina de Abreu Batista. O aporte 

jurídico do direito dos refugiados e a proteção internacional dos “refugiados ambientais”. 60 

anos de ACNUR – Perspectivas do Futuro .Ed. Cla. São Paulo, 2011. 
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desafiava os países latino-americanos190: a Resolução Normativa nº 97 do Conselho 

Nacional de Imigração191.  

Criada na gestão de Luís Inácio Lula da Silva e sancionada pela presidenta da 

época Dilma Rousseff, essa RN iniciou o processo de regularização da situação dos 

haitianos no Brasil, direcionando a concessão de visto de caráter humanitário a esses 

imigrantes que ingressavam no país192.  

Em setembro de 2016, o CNIG prorrogou por mais 12 meses – pelo quarto 

ano consecutivo – a vigência de tal RN, possibilitando assim, a emissão de mais 

vistos humanitários para os haitianos no Brasil193. Tal espectro além assegurar a 

normalização do fluxo de haitianos no território brasileiro a partir do reconhecimento 

do agravamento das condições de vida dessa população, também retirou a sobrecarga 

do CONARE nas avaliações das solicitações de refúgio, pois deslocou o pleito dos 

haitianos por refúgio194 para a condição de imigrantes com visto de caráter especial, 

estando sob a responsabilidade do CNIg195, obtendo documento definitivo – e não 

portando mais o protocolo de solicitante de refúgio – o que facilita abertura de contas 

bancárias e contrato de aluguel de imóvel para sua estadia .  

É oportuno destacar que segundo dados mais recentes do CNIg, em 2016 já se 

computava cerca de 80 mil imigrantes haitianos no país, que ora foram formalizados 

com a concessão de visto humanitário, ora estão em processo de residência 

permanente. 

                                                
190 Godoy (2011) afirma que “o Serviço Jesuíta para Refugiados tem chamado a atenção também para 

o impacto regional do deslocamento dos haitianos para a América Latina, principalmente em direção a 

Guiana Francesa, Venezuela, Equador, Colômbia, Peru, Bolívia, Chile, Argentina e Brasil”. Para o 

autor o Brasil não foi a principal rota dos haitianos, mas está no circuito. 

191 A Resolução Normativa nº 97 a princípio previa uma cota de concessão de vistos permanentes 

anuais aos haitianos (1.200 vistos permanentes/ ano), sem prejuízo das demais modalidades de vistos 

existentes. 

192 É válido ressaltar que em 2010, o então presidente Luis Inácio Lula da Silva esteve no Haiti e 

declarou “apoio humanitário” à população. Logo, isso desencadeou na referida RN. 

193 A concessão de visto humanitário aos imigrantes haitianos no Brasil é uma medida prevista no art. 

16 da Lei nº 6.815/1980 (alterada pela Nova Lei de Imigração Lei nº 13.445/2017). O visto 

humanitário é disciplinado pelo CNIg, órgão do Ministério do Trabalho, e tem caráter especial, sendo 

concedido pelo Ministério das Relações Exteriores. Com a terceira renovação dessa RN em 2015 o 

prazo para essa concessão estava previsto para expirar em 30 de outubro do ano de 2016, porém com 

essa quarta renovação, ele passa a vigorar até final de outubro de 2017. 

194 A princípio a solicitação de refúgio dos haitianos foi uma forma que muitos deles encontraram para 

se manterem de forma regularizada no país. 

195 Em novembro de 2015, o CNIg, o Departamento de Migrações e o CONARE publicaram uma 

resolução para viabilizar o registro permanente dos imigrantes haitianos no Brasil. Junto com os 

documentos foram divulgados os nomes dos imigrantes que precisam regularizar sua situação no 

Brasil.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13445.htm
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Assim como os haitianos, os senegaleses também despontaram como 

solicitantes de refúgio no Brasil, sendo a segunda nacionalidade com maior 

incidência nas solicitações de refúgio no total acumulado entre 2010 e 2015. A 

maioria deles solicita o refúgio por razões econômicas, segundo o próprio ACNUR, 

assim a característica da imigração desse grupo no Brasil é a busca de atividade 

laboral, tendo em vista que a economia do Senegal está fortemente abalada e não 

abarca a superpopulação relativa produzida nesse espectro econômico. 

Não obstante, em 2016 nesse processo de solicitações de refúgio o quadro da 

procedência desses pedidos deixa de ser representado ora por haitianos, ora por 

senegaleses, passando a ser a população advinda da Venezuela o principal 

contingente requerente de refúgio no Brasil.  

 

Tabela 3 – Solicitação de refúgio por país de origem (2016) 
Procedência Total 

Venezuela 3.375 

Cuba 1.370 

Angola 1.353 

Haiti 646 

Síria 391 

República Democrática do Congo 382 

Nigéria 326 

China 322 

Paquistão 261 

Senegal 251 

Guiné Bissau 190 

Bangladesh 158 

Gana 155 

Líbano 120 

República Dominicana 107 

Outras 901 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados coletados do relatório “Refúgio em Números” do 

CONARE, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, disponível em: 

http://www.justica.gov.br/noticias/brasil-tem-aumento-de-12-no-numero-de-refugiados-em-

2016/20062017_refugio-em-numeros-2010-2016.pdf 

 

Sendo assim, apenas em 2016, foram 3.375 venezuelanos que solicitaram o 

refúgio no Brasil, o que confere cerca de 33% das solicitações registradas naquele 

ano no país. Não obstante, os venezuelanos também não se enquadram nos critérios 
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estabelecidos para o recebimento da condição de refúgio no Brasil, pois o motivo da 

maioria cruzar a fronteira está relacionado com uma saída de ordem econômica, na 

tentativa de escapar da escassez de alimentos e produtos básicos no país presidido 

por Nicolas Maduro. Assim, mais uma vez um determinado grupo que lidera as 

solicitações de refúgio nos últimos sete anos no Brasil, tem razões para a migração 

que não estão elencadas entre os riscos de graves violações de direitos humanos. 

 

Gráfico 4 - Refugiados reconhecidos no Brasil – Total acumulado por ano (2010 

– 2016) 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados coletados do relatório “Refúgio em Números” do 

CONARE, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, disponível em: 

http://www.justica.gov.br/noticias/brasil-tem-aumento-de-12-no-numero-de-refugiados-em-

2016/20062017_refugio-em-numeros-2010-2016.pdf 

 

Segundo esse estudo divulgado pelo Ministério da Justiça, em 2010 havia 

3.904 refugiados reconhecidos no Brasil e se compararmos esse número ao dado 

atual (9.552) é possível verificarmos que houve um aumento de 144% do total de 

refugiados no Brasil entre os anos de 2010 e 2016. Os dados também revelam que o 

número de refugiados no país subiu 9,3% no ano de 2016, por outro lado o número 

de pedidos de refúgio cresceu 23,6% em comparação a 2015. 

É importante ressaltar que dentre esses 9.552 refugiados reconhecidos até o 

final de 2016, há pessoas das mais variadas nacionalidades compondo um 

caleidoscópio de 82 nacionalidades distintas. Desse número total, 8.552 pessoas 

foram reconhecidas por vias tradicionais de elegibilidade, enquanto que 713 
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chegaram ao país através do Programa de Reassentamento e outras 317 pessoas 

tiveram seu status de refugiado concedido por meio de Reunião Familiar196.  

O perfil mais recente (2016) de refugiados reconhecidos no Brasil destaca os 

sírios como a principal nacionalidade de refugiados no país, seguido de pessoas 

advindas da República Democrática do Congo, Paquistão, Palestina e Angola. Os 

sírios representam ¼ dos refugiados reconhecidos no Brasil, o que destaca o Brasil 

como o país da América Latina que possui a maior comunidade síria refugiada da 

região. Esse perfil do Brasil frente aos refugiados sírios está associado ao 

reconhecimento“prima facie” do status de refugiado que o governo brasileiro vem 

declarando a esse grupo no país. Isso deve-se ao caso notório da síria de grave e 

generalizada violação de Direitos Humanos, o que não prescinde submeter essas 

pessoas a todo o processo de solicitação de refúgio exigido nesse país. É nesse viés 

que em 2013 o governo criou a Resolução Normativa nº 17, que visa emitir vistos 

especiais para os sírios através dos Consulados e Embaixadas brasileiras no Oriente 

Médio, podendo também ser solicitado o refúgio assim que chegarem ao Brasil. Os 

vistos objetivam desburocratizar a regularização da entrada do grupo, reconhecendo 

o conflito exacerbado da Síria, e a urgência da proteção. 

É patente dizer que o crescimento substancial de pedidos de refúgio num 

curto espaço de tempo está circunscrito em uma conjuntura mundial marcada pelo 

“agravamento da barbárie provocado pela crise geral do capitalismo” (SAMPAIO 

JR, 2009, p. 95). Logo, foi diante da manifestação de uma crise constitutiva da crise 

estrutural do capitalismo que o fluxo de pessoas teve uma intensificação, conforme 

apontamos no Capítulo I desse trabalho. Impelidas a fugir das inseguranças físicas e 

alimentar, do desemprego, da destruição de cidades devido aos conflitos, da pobreza 

e das violências devido às disputas de poder, populações encontraram no Brasil uma 

“rota de fuga” das mazelas sociais e das perseguições sofridas nos seus Estados de 

origem. No caso dos refugiados, em que havia a necessidade de saída de um país 

violador de toda ordem de direitos, alguns chegaram ao Brasil em busca de proteção.  

Quando em 2008 eclodiu mais uma crise do sistema com o estouro da “bolha 

imobiliária” nos EUA provocando múltiplas falências de bancos norte-americanos e 

                                                
196 O estudo apresenta que 63% das pessoas que conseguiram o status de refugiado por meio da 

Reunião Familiar são do gênero feminino, não obstante, os 38% restante são do gênero masculino. 

Ademais, 40% desse grupo reconhecidos via reunião familiar são crianças e adolescentes, sendo 27% 

crianças de 0 a 12 anos e 13% adolescente entre 13 e 17 anos.  
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o abalo de diversas economias do sistema capitalista, muitos países sentiram o 

impacto distinto dessa grave crise internacionalizada, que Mészáros (2009) classifica 

como sendo uma “crise estrutural do capital” que se arrasta desde os anos 1970. O 

caráter dessa crise do capital é caracterizado pelo autor como parte constitutiva da 

crise estrutural, crônica e cumulativa que começou a assolar o sistema em fins dos 

anos 1960 e início dos 1970, e que possui incidência global e não local; tem aspecto 

“rastejante”, ou seja, um prolongamento temporal extenso e contínuo, e não 

momentâneo; uma incidência que não afeta apenas o sistema financeiro, mas todas as 

esferas; e consequentemente, uma superação lenta (gradual). Assim, essa nova fase 

do sistema capitalista inaugurada já no final da década de 1960 demonstra a 

capacidade destrutiva dessa grave crise de impacto na produção e na reprodução 

social, atingindo com seus efeitos deletérios de desumanização todas as dimensões 

da sociabilidade humana.  

Como em cada país houve uma forma particular de sentir e enfrentar a crise, o 

Brasil – diante do aumento nos dados de solicitação de refúgio – teve uma projeção 

internacional positiva frente a tal crise do capital, nos primeiros momentos197. Isso 

teve uma importância para que a direção dos fluxos migratórios fosse apontada para 

esse país latino-americano, pois a propagação de um ideário de que essa crise no 

Brasil não aportou provocando fortes impactos, se comparado aos países europeus, 

mas apenas uma “marolinha”, como afirmou o ex-presidente Luís Inácio Lula da 

Silva foi um aspecto importante e considerado para aqueles que solicitavam o refúgio 

no Brasil, mas que sua saída do país de origem estava motivada particularmente por 

questões de ordem econômica. Isto é, aqueles que estavam prioritariamente em de 

busca de atividade laboral e melhores condições de vida – como são os casos dos 

haitianos e dos senegaleses –, viram no Brasil uma possibilidade de inserção no 

mercado de trabalho e condições dignas de sobrevivência. Já para aqueles que 

solicitavam e solicitam o refúgio ao governo brasileiro, tendo vista perseguições e 

                                                
197 Vale mencionar que o intercâmbio comercial entre Brasil e China teve um fortalecimento a partir 

dos anos 2000, o que houve de certa forma, é que nesse período, o Brasil tinha como principal 

mercado comprador de commodities o gigante asiático chinês, esse país correspondia na época por 

cerca de 26% por cento do destino de nossas exportações, além do elevado preço dos derivativos 

primários exportados pelo Brasil. O mercado chinês absorvia quase que toda as nossas produções de 

ferro, soja, carnes bovinas, suínas e de aves, entre outros produtos agrícolas produzidos por aqui. Com 

a economia chinesa crescendo a taxas acima da média mundial, as relações comerciais entre os dois 

países mostraram-se em crescente nos últimos anos. (Fonte: www.mdic.gov.br). A partir dessas 

informações muitos pesquisadores chegam a conclusão que, devido a China ter ocupado o primeiro 

lugar em destino de nossas transações comerciais esse foi um dos fatores preponderante para que o 

Brasil não viesse a sofrer de imediato as consequências da crise de 2008. 
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conflitos em seus países de origem (que violam gravemente os Direitos Humanos) é 

oportuno afirmar que o Brasil, num primeiro plano, torna-se uma via de escape das 

violações sofridas, pois possui uma lei que visa a proteção da pessoa refugiada e dos 

solicitantes de refúgio no país – enquanto países europeus fecham suas fronteiras à 

população migratória em fuga. E é somente num segundo plano, que esses 

solicitantes de refúgio avaliam as condições econômicas e as oportunidades do país 

receptor, o que também é essencial para aquele que foge de perseguições e conflitos, 

pois refugiados são, sobretudo, classe trabalhadora, logo, o seu sustento depende do 

preço pago pelo capitalista à sua força de trabalho. 

Ambos os casos elencados revelam que tanto os imigrantes, quanto os 

refugiados, são trabalhadores em qualquer parte do mundo e, portanto, dependem de 

atividades laborais para sobreviverem. Partindo dessa análise e considerando o boom 

das solicitações de refúgio no Brasil em 2010, constata-se que tal característica está 

circunscrita num status pós-crise de 2008. Sendo assim, cabe uma avaliação do 

cenário econômico brasileiro inaugurado após mais uma manifestação da crise 

estrutural do capital marcada por um continuum depressivo (MÉSZÁROS, 2009). 

Ademais, é imprescindível uma análise da atual conjuntura social do país que tem 

sido o destino de muitos trabalhadores que fogem de graves e generalizadas 

violações de Direitos Humanos. 

A priori, devemos nos reportar ao depoimento de Lula sobre os impactos da 

crise no Brasil: podemos afirmar que no mínimo, foi otimista. Não obstante, a 

afirmação do então presidente não contava com o seguinte alerta que István 

Mészáros (2009, p.17) indicou um ano após a eclosão da crise de 2008: “a crise 

estrutural do sistema do capital como um todo – a qual estamos experimentando nos 

dias de hoje em uma escala de época – está destinada a piorar consideravelmente”. 

Tal previsão que não falhou, mas pelo contrário, vem se reafirmando com o tempo – 

afinal ainda somos afetados pelos efeitos devastadoras dessa grave crise – 

surpreendeu àqueles que acreditavam que a crise de 2008 era momentânea e não 

atingiria o Brasil em cheio. 

Nesse cenário mundial economicamente conturbado, não podemos negar que 

Lula foi projetado internacionalmente como “grande estrategista” contra a crise, pois 

a relativa estabilidade econômica brasileira nos primeiros anos da crise do capital de 

2008 proporcionou consequências menos devastadoras a princípio, enquanto que o 

mundo já estava mergulhado numa grave crise.  As transformações internas e 
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externas alcançadas na “Era Lula” atrelada à relação do Brasil com os outros países 

que compõe os BRICS198, foram a pedra de toque desse painel de crise que não foi 

uma “marolinha”. Com a gestão petista, o Estado brasileiro não deixou de ser guiado 

pelo ideário neoliberal que repousou sobre o país a partir da década de 1990, pois 

assumiu o compromisso de continuidade ao privilegiamento da adoção de medidas 

liberalizantes ao comércio, além de produzir um arcabouço de estratégias que 

reproduziram a desigualdade social, alargando o abismo social através de 

privatizações e desregulamentações que ocasionaram e ainda resultam em perda de 

direitos sociais. 

As exportações das commodities de forma incisiva para a China e a ideologia 

do consumo difundida na sociedade brasileira, foram dois fundamentais fatores nesse 

processo. A ideologia de consumo implementada pelo governo Lula foi expressa pela 

redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) sobre bens de consumo, 

como por exemplo, automóveis, materiais de construção e produtos caracterizados 

como sendo de “linha branca” tais como geladeiras, fogões e outros 

eletrodomésticos; além do estímulo ao crédito, principalmente o imobiliário, havendo 

reduções na linha de juros da caixa econômica federal, principal banco de 

financiamento imobiliário.  

Filgueiras (2010) ao analisar as importantes contribuições do período do 

“lulismo” exalta que a ampliação do crédito foi o “carro-chefe” dessa gestão junto 

com a criação de políticas focalizadas (Programa Bolsa Família) nos segmentos mais 

pobres da classe trabalhadora. Tais estratégias, na concepção do autor, auxiliaram a 

taxa de crescimento, pois estavam associadas à queda da taxa de juros, o que 

possibilitou o consumo das famílias com menor renda199.  

Ademais, a produção de produtos agrícolas em larga escala voltada para a 

                                                
198 BRICS é o nome dado ao grupo político de cooperação composto pelos seguintes membros: Brasil, 
Rússia, Índia, China e África do Sul. A participação do Brasil nesse grupo é um fator que potencializa 

as exportações brasileiras das commodities, pois a característica dos ditos “países emergentes” e “em 

desenvolvimento” tem sido de participação na DIT como fornecedores de matérias-primas. 

199 Entretanto, apesar da reestruturação e inovação da economia brasileira em meio à crise de 2008, a 

consequência que a ideologia do consumo estimulada pela gestão petista não conseguiu evitar que em 

5 anos após o estouro da crise ocorresse o aumento do endividamento e da inadimplência das classes 

trabalhadoras brasileiras, alcançando em 2013 o percentual de 62,5% da população que se declarava 

como endividada199, segundo pesquisa divulgada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, 

Serviços e Turismo (CNC). Ademais, ainda referente ao ano de 2013, a inflação no Brasil de chegou à 

5,911%. Para maiores informações sobre esse estudo, vide a pesquisa completa sobre “O perfil 

regional de endividamento e inadimplência das famílias brasileiras em 2013” em: 

http://cnc.org.br/sites/default/files/arquivos/peic_regional_2013.pdf. 
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exportação possibilitou que em 2015 o Brasil passasse a ocupar a 25º posição entre os 

países que mais exportavam produtos agrícolas, no mundo, sendo as commodities 

responsáveis pelos US$ 9,13 bilhões200 do lucro brasileiro em exportações no mesmo 

ano. Isso revela o “traço colonial permanente” típico de regiões dependentes, pois a 

imbricação de elementos arcaicos e modernos, ou seja, o convívio de características 

antagônicas condena o atraso brasileiro (FERNANDES, 1968). Nessa conjuntura de 

retomada à condição de país exportador de matérias-primas para obviamente alcançar 

as metas de superávit primário, as características de continuidade e aperfeiçoamento 

do “velho” estão presentes na sociedade moderna, pois se tem a renovação e 

complexificação das características históricas da “heteronomia econômica” 

(FERNANDES, 1976). 

Portanto, em pleno século XXI a economia brasileira ter o status de 

“agroexportadora”, seguindo os preceitos da nova Divisão Internacional do Trabalho 

(DIT) – na qual doutrina a participação de cada país no mercado financeiro 

internacional – é um fato esclarecedor da condição periférica do capitalismo nesse 

país subordinado aos ditames internacionais e que experimentou os quatro tipos de 

dominação externa201 (idem, ibidem). 

Vejamos outro dado importante do país de refúgio de milhares de pessoas: 

apesar dos traços constitutivos do capitalismo dependente do Brasil estarem 

camuflados por um PIB de R$ 6.266,9 trilhões acumulados no ano de 2016202 a 

questão intrigante do capitalismo brasileiro é que o crescimento econômico e a 

desigualdade caminham juntos no país. Enquanto essa soma da riqueza nacional está 

em mais de R$ 6 trilhões, apenas 71 mil brasileiros (dos mais de 200 milhões) detém 

22% de toda essa renda203, o que endossa a afirmação que a concentração de renda e 

a má distribuição são combinadas no país de economia dependente.  

                                                
200 Dados disponíveis em: 

http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/Nota%20balan%C3%A7a%20junho%202015.pdf.  

201 Os quatro tipos de dominação externa que Florestan Fernandes analisa são: 1) o colonialismo; 2) o 

neocolonialismo; 3) imperialismo e capitalismo dependente e 4) capitalismo monopolista. 

202Dado apresentado pelo IBGE no documento “Indicadores IBGE - Contas Nacionais Trimestrais 

Indicadores de Volume e Valores Correntes”, disponível em:  

ftp://ftp.ibge.gov.br/Contas_Nacionais/Contas_Nacionais_Trimestrais/Fasciculo_Indicadores_IBGE/p

ib-vol-val_201604caderno.pdf. Acesso em 26 de janeiro de 2016. 

203Disponível em: http://www.cartacapital.com.br/economia/uma-fortuna-de-200-bi-protegida-do-ir-

da-pessoa-fisica-3229.html.  
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Outra consequência drástica da crise de 2008 foi o aumento do endividamento 

interno e externo. Segundo a Auditoria Cidadã da Dívida, o estoque da dívida em 

dez/2015 segue o seguinte balanço: a dívida interna ultrapassa R$ 3.936 trilhões e a 

dívida externa está em mais de US$ 545 bilhões, totalizando uma dívida de mais de 

4,400 trilhões, o que corresponde a 75% do PIB brasileiro em 2015. Contudo, mais 

uma vez, nada é tão novo que não se tenha visto em algum momento, pois o 

endividamento brasileiro não é recente, apontando que desde o regime militar, como 

vimos no item 2.1 deste capítulo, em meio à crise econômica e social (devido à 

recessão e o desemprego) dos anos 70, o país adentrou nos anos de 1980 com um 

superendividamento, além de uma inflação galopante que corroía a renda do 

trabalhador. Assim, tal endividamento brasileiro percorre os anos, e chega ao século 

XXI sem vistas a ter um fim, revelando que “a dependência por sua vez, não é mera 

‘condição’ ou ‘acidente’ [...]. Essa é a ética e a racionalidade do capitalismo 

dependente” (FERNANDES, 1981, p. 54 e 55), na qual a burguesia brasileira 

consente e conduz internamente a dominação externa. 

É real que a prioridade do governo tem sido o pagamento dos juros da dívida 

dos organismos multilaterais para atingir as metas de superávit primário e os planos 

de ajustes estruturais recomendados por eles próprios, como por exemplo, BM e 

FMI. 

Essa dívida está classificada por Chesnais (2011) como “ilegítima e odiosa” 

(CHESNAIS, 2011), pois as estratégias traçadas para “quitar” a inadimplência latino-

americana, lançam os países periféricos a uma dependência da lógica do mercado e 

do sistema financeiro internacionalizado, conformando nada mais do que ações que 

reeditam “velhas estratégias para renovação do capitalismo” (DUMÉNIL e LÉVY, 

2006 apud BOSCHETTI, 2012, p. 40). 

Podemos, por assim dizer, que essa dívida também é insuportável, pois desde 

que a crise de 2008 se colocou, o remédio para o endividamento público tem sido a 

transferência de “imensas quantias de recursos do fundo público” para “socorrer os 

bancos” (FATTORELLI, 2011 apud BOSCHETTI, 2012, p. 33). Nesse sentido, nos 

estudos de Salvador (2010) sobre o fundo público204 no Brasil mostra-se que o país 

                                                
204O fundo público corresponde aos impostos diretos e indiretos pagos pela classe trabalhadora. Esses 

tributos vêm sendo apropriados pela burguesia através do repasse financeiro, subsidiando a 

acumulação do capital. Segundo Salvador (2010a, p.79) o fundo público “ocupa um papel relevante na 

articulação das políticas sociais e na sua relação com a reprodução do capital. A presença dos fundos 

públicos na reprodução da força de trabalho e gastos sociais é uma questão estrutural do capitalismo”. 
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favorece a reprodução do capital, ou seja, o fundo público está sendo direcionado 

para o pagamento dos juros da dívida, diminuindo os investimentos sociais e 

desviando as verbas dessas políticas em prol do capital financeiro internacional. 

Observa-se com isso o quanto torna-se imperativo analisar que a burguesia capturou 

o Estado para si para fazer valer seus interesses perante aos interesses dos demais, 

mesmo que na sua aparência ele se apresente como uma instituição social que 

condensa e atende aos interesses de todas as classes e frações, igualmente. Logo, não 

é por acaso que o Estado atende aos interesses dos capitalistas. Sobre isso, Marx e 

Engels (2007) ao analisarem o período manufatureiro, já indicavam esse pressuposto: 

a classe burguesa apropriando-se do Estado para conservar seus interesses 

econômicos. Assim, os autores asseveram que:  

 

[...] o Estado moderno, que comprado progressivamente pelos proprietários 

privados por meio dos impostos, cai plenamente sob o domínio destes pelo sistema 

de dívida pública, e cuja existência, tal como se manifesta na alta e na baixa dos 

papéis estatais na bolsa, tornou-se inteiramente dependente do crédito comercial 

que lhe é concedido pelos proprietários privados, os burgueses. (MARX, ENGELS, 
2007, p. 75) 

 

O Estado capitalista é o lócus da conveniência da classe dominante e com isso 

exige sacrifícios da classe trabalhadora ao socializar com ela os problemas de ordem 

econômica, mas mantendo intocável a propriedade privada. Assim, quando o Estado 

compartilha com a classe trabalhadora os transtornos estruturais do capitalismo é 

gestada no bojo da crise capitalista uma cultura, posto isso vejamos o que afirma 

Mota (2008) sobre esse momento:  

Do ponto de vista prático-operativo, emerge a ideia de que, na crise, a luta pela 

recuperação econômica do país beneficia a todos, indistintamente, razão maior do 

discurso da colaboração e do salvacionismo indiferenciado. Do ponto de vista 

político, a estratégia adotada tem como consequência o solapamento de um projeto 

de classe, de corte anticapitalista, mediante a formação de uma vontade política 

universal que independe da inserção dos sujeitos sociais na estrutura social. [...] 

Nesse sentido, o discurso da crise, ou sobre a crise é formador de uma cultura 
política que procura negar os referenciais teóricos, políticos e ideológicos, que 

                                                                                                                                     
Em outro texto intitulado “Fundo público e políticas sociais na crise do capitalismo”, o autor mais 

uma vez ressalta o papel ativo do fundo público, escancarando a função ativa desse fundo na política 

macroeconômica: “o fundo público envolve toda a capacidade de mobilização de recursos que o 

Estado tem para intervir na economia, além do próprio orçamento, as empresas estatais, a política 

monetária comandada pelo Banco Central para socorrer as instituições financeiras etc. A expressão 

mais visível do fundo público é o orçamento estatal. No Brasil, os recursos do orçamento do Estado 

são expressos na Lei Orçamentária Anual (LOA) aprovada pelo Congresso Nacional” (2010b, p.607). 

Logo, o orçamento estatal por meio da Desvinculação das Receitas da União (DRU), “transforma os 

recursos destinados ao financiamento da seguridade social em recursos ficais para a composição do 

superávit primário e, por consequência, a sua utilização em pagamento de juros da dívida” (idem, p. 

626). 
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permitiam, no caso brasileiro, até a segunda metade da última década, identificar 

propostas e práticas diferenciadas por parte das classes trabalhadoras e capitalistas 

acerca da situação social e econômica do país. [...] o traço predominante dessa 

cultura é a ideia de que a crise afeta igualmente toda a sociedade, 

independentemente da condição de classe dos sujeitos sociais, de modo que a 

“saída” da crise exige consensos e sacrifícios de todos. Para tanto, a burguesia 

tenta obter o consenso ativo das classes subalternas, baseado em questões que 

afetam o cotidiano das classes trabalhadoras, considerando-as como situações 

decorrentes da crise. (MOTA, 2008, p.100-101) 

 
 

Portanto, em tempos de financeirização do capital tem-se o aprofundamento 

da priorização do setor econômico em detrimento da área social, sendo assim, as 

propostas para o enfrentamento das expressões da “questão social” são relegadas a 

menor importância e é conclamando o âmbito privado para “ajudar” nessa tarefa, 

além de suprimir os direitos sociais dos trabalhadores “consagrados” na Constituição 

Federal de 1988. Enquanto isso, o Estado para superar a crise, realiza empréstimos a 

juros altíssimos como o FMI, Banco Mundial e Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), que em contrapartida traçam orientações neoliberais para a 

execução de programas de transferência de rendas mínimas que “acabam por 

cronificar-se como programas emergenciais e basicamente assistencialistas” 

(NETTO, 2010, p.18). O resultado disso é o grande contingente de brasileiros e 

refugiados desprotegidos por um Estado parcial e tendencioso ao favorecimento e 

manutenção de privilégios da classe dirigente. 

Destarte, no sistema da dívida quem ganha é o banqueiro e quem perde é o 

trabalhador, pois com essa retirada de onde deveria financiar gastos sociais, o 

aumento da desigualdade e da pobreza nos países subordinados aos ditames 

internacionais, são assustadores.  

Vejamos que de acordo com o Relatório Global de Desenvolvimento Humano 

de 2016 do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, o Brasil 

está entre os dez países mais desiguais do mundo, ocupando exatamente a 10ª 

posição no ranking da desigualdade de um conjunto de 143 países. Trata-se, portanto, 

que o capitalismo no Brasil – o capitalismo dependente – é selvagem, ou seja, 

predatório e bárbaro demais para ser civilizado, pois consegue manter como duas 

faces da mesma moeda riqueza e pobreza, fazendo com que as expressões da 

“questão social” atinjam índices exacerbados. Tal diagnóstico está posto em uma 

organização social desigual e combinada e as particularidades brasileiras subsidiam a 

desigualdade inerente ao sistema num país que constituiu a sua dinâmica econômica, 

política social e cultural por interferência de uma política expansionista europeia que 
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forjou uma integração dependente dessa região ao capitalismo ocidental provocando 

a constituição de capitalismo periférico e subserviente à dominação estrangeira 

(FERNANDES, 1975a)205. 

À medida que o Brasil se incorpora ao mercado capitalista internacional, 

revela como se conservou a dependência externa (desde o período colonial), e como 

“o capital estrangeiro constitui um dos atores privilegiados na reestruturação da 

economia do mundo subdesenvolvido e dependente a partir dos anos 1980” 

(OSORIO, 2012, p. 108). 

Nesse novo paradigma de desenvolvimento capitalista, vejamos que segundo 

a Comissão Econômica para América Latina e o Caribe - CEPAL (apud OSORIO, 

2012), o investimento estrangeiro direto na América Latina e Caribe em 1990 teve 

um salto de 8.359 para 43.583 milhões de dólares em 1996, sendo só no Brasil, nesse 

mesmo período, um investimento de 989 milhões para 11.112 milhões, 

respectivamente, levando-se em consideração oscilações, mas que exemplificam o 

crescimento atrativo por regiões da periferia do capitalismo. 

Como já apresentamos, a história de dependência do capital externo 

acompanha o aumento do fosso social no Brasil, comprovando a manutenção de uma 

oligarquia financeira que em prol do desenvolvimento, concentra e centraliza a 

riqueza socialmente produzida nas mãos da burguesia. Este fato só reafirma a face 

perversa do processo “mundialização do capital” apontada por Chesnais (1996) como 

maior “interligação” de economias que estão abertas para máxima acumulação do 

capital, mas o que não representa nem de longe uma redistribuição do montante 

acumulado, e “esse resultado pode parecer evidente: a busca da taxa de lucro 

máximo implica a de uma taxa de exploração a mais elevada possível”. (CHESNAIS, 

2005, p. 233). 

Vimos em linhas acima, a soma acumulada por meio do agronegócio e como 

esse montante não reduz a teia de desigualdades estruturais existente no país de 

                                                
205 Como vimos no item 2.1 desse capítulo, o Estado brasileiro se consolidou em um país de economia 

dependente do capital externo que sustenta as classes dominantes nacionais. Durante o governo 

Vargas houve de certa forma uma ruptura nesse padrão, tentou-se desenvolver um capitalismo 

independente. Todavia esse projeto sucumbiu diante dos interesses das potências imperialistas, dando 

lugar ao desenvolvimentismo ou capitalismo dependente em Kubitschek que empreendeu as 

mudanças necessárias para a internacionalização da economia, contudo esse caráter de mudança não 

abdicou da conservação, ou seja, o que se verificou foi o que Fernandes (1976) denomina de 

“modernização conservadora”. 
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economia emergente e de mercado aberto, isso porque a mais valia obtida pelos 

capitalistas na agricultura não é revertida em investimentos na área social e muito 

menos reduz a exploração e expropriação do trabalhador rural, pelo contrário, 

acentua-as. 

Essa valorização do capital em detrimento do trabalho resulta no desemprego 

que apesar das estratégias desenhadas durante os dois mandatos de Luís Inácio Lula 

da Silva como a geração de postos de trabalho, a realidade é que esses trabalhos 

possuíam vínculos precários, contratos temporários e baixos salários, o que 

vilipendiou ainda mais as relações trabalhistas206. 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas – IBGE a 

partir da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua-PNAD, o 

desemprego ao longo de 2015 teve uma taxa de variação de 2,2% no período de 

Janeiro a Outubro, iniciando o ano com um a taxa de 6,8% alcançando no oitavo 

trimestre (agosto/ setembro/ outubro) 9%, o que corresponde a 9,1 milhões de 

pessoas desocupadas207. Ademais, essa grande parcela da população não inserida no 

mercado formal de trabalho compõe o grande “Exército Industrial de Reserva”.  

Como vimos no capitulo I, acerca do desemprego, Mészáros (2002) classifica 

esse fenômeno como crônico, pois seu alcance atingiu o nível mundial, sendo 

encarado como a mais grave doença social provocada pelo sistema 

sociometabólico208, e que atinge tanto os países menos desenvolvidos quanto os mais 

desenvolvidos, representando “um perigo sério para a totalidade do sistema”, e não 

apenas para as regiões ditas “atrasadas” e “subdesenvolvidas” com afirmava-se há 

tempos. Sua incidência de “explosão populacional” vem provocando um aumento 

inexorável da força de trabalho supérflua ao capital (2002, p. 341). De acordo com 

Mészáros (IDEM), analisando essa conjuntura de desemprego crônico, 

 

Estamos testemunhando: 1) um desemprego que cresce cronicamente em todos os 

campos de atividade, mesmo quando é disfarçado como “práticas trabalhistas 

flexíveis” – um eufemismo cínico para a política deliberada de fragmentação e 

precarização da força de trabalho e para a máxima exploração administrável do 

                                                
206 Como exemplos dessa afirmação vejamos os trabalhos gerados a partir de programas na área de 

construção civil como PAC, Minha Casa, Minha Vida, e as obras e revitalização das cidades para os 

mega eventos como a Copa do Mundo e as Olimpíadas. 

207 Dados da taxa de desocupação da PNAD fornecidos na página oficial do IBGE, disponível em: 

http://saladeimprensa.ibge.gov.br/noticias?view=noticia&id=1&busca=1&idnoticia=3084.  

208 O termo “sistema sociometabólico” do capital lançado por Mészáros denomina um complexo que é 

composto por capital, trabalho assalariado e Estado. Esses elementos que se complementam compõe 

uma estrutura legitimada, inquestionável e ineliminável.     
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trabalho em tempo parcial; e 2) uma redução significativa do padrão de vida até 

mesmo daquela parte da população trabalhadora que é necessária aos requisitos 

operacionais do sistema produtivo em ocupações de tempo integral. (IDEM, p. 

342) 

 

 

Tão é verdade essa análise que o autor publicou em 2002, que, após a crise de 

2008, os dados da Organização Internacional do Trabalho (OIT) são reveladores 

acerca da evolução crônica do desemprego mundial. No relatório anual “Tendências 

Mundiais de Emprego”, divulgado em janeiro de 2010, os números são elucidativos 

sobre essa massa de trabalhadores supérflua ao capital provocada pelo sistema após 

tal crise: em 2009 o número de desempregados no mundo atingiu a marca de 212 

milhões, representando um aumento de 34 milhões de trabalhadores desempregados, 

se comparado com o ano de 2007. Esse foi o nível mais alto que o desemprego 

atingiu, todavia numa análise mais pessimista da OIT, publicada em fevereiro de 

2009, projetou-se que ao longo deste ano haveria 50 milhões de novos 

desempregados. A previsão não se cumpriu, mas sem dúvida, o que se presenciou foi 

inédito209.  

Ao mesmo tempo em que esse quadro desastroso está posto, o contexto tende 

a criar uma dinamite social no interior da estrutura do sistema sociometabólico, pois 

as tensões sociais são agudizadas: trabalhadores contra trabalhadores, insatisfações 

populares por intervenções Estatais severas ao conjunto da classe trabalhadora e o 

crescimento das condições deterioradas da vida socioeconômica.  

No Brasil, como medida para amenizar as tensões sociais e a tendência ao 

desemprego que o mundo estava assolado, o incentivo ao empreendedorismo 

individual210 surge como forma de dirimir a condição de pobreza do trabalhador 

responsável pelo seu próprio “fracasso”. Ademais, na disseminação dessa 

responsabilização do indivíduo, dispensando a noção de direitos, o Estado promove o 

consumo e a arrecadação de impostos na figura do trabalhador autônomo com status 

de pequeno capitalista que também contrata outros trabalhadores.  Nessa perspectiva 

                                                
209Relatório na íntegra disponível em: 

http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/employment/doc/get_davos_69.pdf. Acesso em: 14 

de agosto de 2017. 

210 O incentivo ao empreendedorismo está em vigência por meio dos defensores do novo-

desenvolvimentismo. Esse novo-desenvolvimentismo é uma estratégia nacional de desenvolvimento 

que considera o neoliberalismo um problema, fazendo se necessário um “Estado forte” para gerir as 

questões do país. Através do discurso de um novo desenvolvimentismo, o Brasil é seduzido por uma 

ideologia hegemônica da classe dominante que encoberta um “aprofundamento de uma etapa superior 

do capitalismo dependente brasileiro” (CASTELO, 2013, p. 120).  
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falseada, o desemprego é encarado como falta de empregabilidade e que o indivíduo 

deve superar essa condição através do desenvolvimento do “capital social”. A ideia 

de autonomia dos sujeitos no âmbito das relações sociais seja com a responsabilidade 

individual na participação coletiva nas decisões políticas ou no desenvolvimento das 

capacidades individuais emana da "noção de empoderamento social (empowerment)" 

(CARVALHO, 2015) como se a superação da pobreza, tida como condição humana, 

fosse possível dentro do sistema econômico capitalista que visa sempre à 

maximização do lucro. Segundo o Banco Mundial, “Empowerment é a expansão dos 

ativos e capacidades das pessoas pobres de participar, negociar, controlar, 

influenciar, e manter responsáveis instituições que afetam suas vidas” (Banco 

Mundial, 2002, p.11). Assim, essa afirmação que reflete um postulado da Era 

neoliberal, recupera e traz para o centro da cena o individualismo exacerbado, 

responsabilizando e culpabilizando o sujeito pela sua condição de pobreza, lançando 

ao homem o desafio de superação dessa condição através de suas próprias 

“capacidades”, leia-se “capacidade de se autogovernar”, e de alcançar seus objetivos 

e metas (LIMA; MARTINS, 2005, p.62). Diante dessa concepção deturpada da 

realidade macro do sistema burguês, se depreende que: 

 

Nessa construção, o desemprego e a pobreza são interpretados como infortúnios ou 

consequência da incapacidade individual e devem ser enfrentados por intermédio 

de valores morais positivos universalmente válidos e mecanismos relacionados à 

“ajuda mútua” (LIMA; MARTINS, 2005, p. 62). 

 

 

Essa construção moralizante e romantizada dos efeitos nefastos do sistema 

econômico dominante, conforme apresentada pelos pesquisadores, mostra uma visão 

deslocada da realidade social, escorada em formas de minimizar os problemas.  

Essa expressão perversa do sistema burguês tem impacto direto na vida dos 

trabalhadores, pois compromete garantias sociais mínimas que de certa forma o 

Estado capitalista se comprometeu com a classe trabalhadora. Todavia, a atual 

mercantilização das políticas sociais, das áreas que outrora foram garantidas pela 

Constituição de 1988, em seu Art. 6º, como saúde, educação, previdência social, 

entre outras, evidencia o projeto de desmonte e privatização dos serviços públicos e 

está relacionada com “a contínua produção de trabalhadores despossuídos” 

(FONTES, 2009, p. 238), onde as receitas do Estado (fundo público) servem para o 
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pagamento dos juros da dívida brasileira que já mencionamos, quando deveriam 

financiar a seguridade social211.  

Diante do exposto, o cenário de desastre que se apresenta no Brasil é o 

mesmo para os brasileiros e solicitantes de refúgio e refugiados que estão no país 

nessa conjuntura de pós-eclosão da crise de 2008. Esse grupo tem sido diretamente 

tragado por tal quadro econômico e social que é tendência geral e tem a “restrição e 

redução de direitos” sob a justificativa de “crise fiscal do Estado” (BEHRING; 

BOSCHETTI, 2007, p. 156). Essa é recepção brasileira para os refugiados. 

Entretanto, é válido reafirmar que essa dita “crise fiscal” que lança o ônus sobre a 

proteção social e consequentemente sobre a classe trabalhadora que mais necessita 

das políticas públicas, nada mais é do que uma forma de garantir a reprodução 

ampliada do capital, hoje dominado pelo sistema financeiro, que segundo Chesnais: 

 
Efetivamente, a esfera financeira representa a ponta-de-lança do movimento de 

mundialização da economia; é nessa esfera que as operações do capital envolvem 

os montantes mais elevados; é aí que sua mobilidade é maior; é ai que, 
aparentemente, os interesses privados recuperaram mais completamente a 

iniciativa, em relação ao Estado. (IDEM, 1998, p. 11) 

 

 

É essa a característica do sistema capitalista moderno a partir da 

mundialização financeira, que segundo Chesnais (IDEM) “designa as estreitas 

interligações entre os sistemas monetários e os mercados financeiros nacionais”, e 

reproduz o que ele chama de “ditadura do credor internacional” à qual segundo ele 

“representa uma bola de ferro à qual vivem acorrentados” os países em 

desenvolvimento, o que coloca em risco as frágeis democracias latino-americanas.  

Com esse novo contexto hegemonizado pelo capital financeiro e seus 

particulares interesses, o Estado brasileiro dá continuidade ao processo de 

refuncionalização do Esatdo e de redirecionamento das conquistas de 1988, afinal 

iniciou-se na década de 1990 um profundo retrocesso com a ofensiva neoliberal 

fincando seus tentáculos no país212. É patente ressaltar que o Brasil continuou a 

                                                
211 A Constituição Federal de 1988 trouxe o conceito de Seguridade Social, tendo como base a 

universalidade, a uniformidade e a equivalência de serviços. A organização da Seguridade Social foi 

composta pelo Tripé da Seguridade Social, formado pela Saúde – art. 196º: como sendo direito de 

todos e dever do Estado; a Previdência – art. 201º: de caráter contributivo; e a Assistência – art. 203º: 

destinada a quem dela necessitar, como ações de caráter não contributivo (BRASIL, 2004). 

212 Segundo Martins (2005), o neoliberalismo surge na América Latina através das primeiras 

experiências no Chile em 1970, e o Brasil foi o último país dessa região a adotar o projeto no final dos 

anos 80, e a implementar de fato, as ações neoliberais na década de 1990.  
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cumprir um papel residual e subsidiário na intervenção social para atender aos 

ditames do grande capital numa fase na qual há completa primazia da concepção 

liberal revisitada (WERNECK VIANNA, 2008). 

Nesse sentido, verificou-se um processo em curso de retomada ao passado no 

sentido da real regressão dos direitos sociais historicamente conquistados por grupos 

e classes subalternas no processo de redemocratização do Brasil. Tal espectro 

derivado das refrações do ideário neoliberal no Brasil traz desde os anos 1990 até os 

dias de hoje uma “avassaladora contrarreforma do Estado”213 (BEHRING, 2008). 

 Iniciada ainda na gestão de Fernando Collor de Mello214 e implementada no 

governo de Fernando Henrique Cardoso em 1995, a contrarreforma foi orientada 

pelo Plano Diretor da Reforma do Estado (PDRE)215 que teve como seu principal 

mentor o social-liberal Bresser Pereira que era ministro do MARE (Ministério da 

                                                
213 Conforme os estudos realizados por Behring (2008) aquilo que foi denominado como “reforma” do 
Estado, representou na realidade uma refuncionalização da atuação estatal que tratou de realizar ações 

orientadas para o mercado. Nas palavras da autora “a ‘reforma’ do Estado, tal como está sendo 

conduzida, é a versão brasileira de uma estratégia de inserção passiva e a qualquer custo na dinâmica 

internacional e representa uma escolha político-econômica, não um caminho natural diante dos 

imperativos econômicos. Uma escolha, bem ao estilo de condução das classes dominantes brasileiras 

ao longo da história, mas com diferenças significativas: esta opção implicou, por exemplo, uma forte 

destruição dos avanços, mesmo que limitados, sobre tudo se vistos pela ótica do trabalho, dos 

processos de modernização conservadora que marcaram a história do Brasil [...]. O que, ao meu ver, 

não permite caracterizar o processo em curso como modernização conservadora, mas como uma 

contrarreforma, que mantém a condução conservadora e moderniza apenas pela ponta [...]. Esse 

último aspecto demarca uma perda total de sentido de nacionalidade e um componente destrutivo não 

visto nos saltos para frente promovidos em períodos anteriores”. (IDEM, p. 198)  

214 O presidente eleito, Fernando Collor de Melo, herdou de seu antecessor um país com inflação 

galopante, recessão econômica e um enorme endividamento externo. O seu governo (1990-1992) 

marca a origem das políticas neoliberais no Brasil nas decisões traçadas no Consenso de Washington 

que estabelecia que o país deveria seguir tais preceitos: disciplina fiscal; mudança nas prioridades para 

despesas públicas; reforma tributária; liberalização do sistema financeiro; uma taxa de câmbio 

competitiva; liberalização comercial; liberalização da entrada do investimento direto; privatização das 

empresas estatais; desregulamentação; direitos da propriedade assegurados.  Convicto de tais 

compromissos com a burguesia capitalista, Collor em seu discurso de posse deixa bem claro às elites 

presentes na solenidade, que seguirá e implementará os ajustes propostos pela nova ordem mundial: 

“É imperativo equilibrar o orçamento federal,  o que supõe reduzir drasticamente os gastos públicos 

para atingir o equilíbrio orçamentário é preciso adequar o tamanho da máquina estatal à verdade da 
receita,  tudo isso senhores congressistas possui como premissa maior uma estratégia global de 

reforma do estado para obter seu saneamento financeiro, empreenderei sua tríplice reforma: fiscal, 

patrimonial e administrativa. Meu pensamento neste ponto é simples creio que compete 

primordialmente à livre iniciativa - não ao estado criar riqueza e dinamizar a economia. Daí a certeza 

de que, no plano Internacional são as economias abertas as mais eficientes e competitivas.  Em 

síntese, essa proposta de modernização econômica pela privatização e abertura é a esperança de 

completar a liberdade política,  reconquistada com a transição democrática com a mais ampla 

liberdade econômica”. Disponível em: Discurso disponível em: 

http://www2.planalto.gov.br/acompanhe-o-planalto/discursos#b_start=0. 

215 Para conhecer detalhes sobre esse Plano (PARE) que teve como tese central a “crise do Estado” e 

foi aprovado pelo Presidente da República da época FHC vide: 

http://www.bresserpereira.org.br/Documents/MARE/PlanoDiretor/planodiretor.pdf.  
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Administração Federal e Reforma do Estado). Essa nova configuração assumida pelo 

Estado brasileiro (a contrarreforma) foi um projeto que escancarou a natureza 

conservadora do neoliberalismo, pois ao passo que pregava um momento de 

“reformas modernizadoras”, beneficiava exclusivamente grupos e classes 

dominantes, afinal colocava em prática medidas que buscavam eliminar obstáculos 

ao mercado e que recaíam o mais pesado ônus à seguridade social.   

Na concepção de Bresser Pereira, com a “crise fiscal” dos anos de 1980 

atingindo o Brasil, fazia-se necessária a “reforma” do Estado que deveria substituir o 

excesso de rigidez na administração por ações modernas que viessem a “restaurar” 

esse ente. Logo, na tentativa de lidar com tal “crise” e adequar o país à nova ordem 

econômica, se tratou de efetivar os ajustes estruturais “recomendados” pelo 

Consenso de Washington216 e os “porta-vozes” da globalização, os organismos 

multilaterais (UGÁ, 2008, p. 118), tais como o FMI e BM217 que propunham 

“reformas”, logo após a crise da política do Welfare State218, como forma de “ajuda 

internacional” aos países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos219.   

                                                
216 Reunião ocorrida nos Estados Unidos em 1989 que objetivou implementar reformas econômicos na 

América Latina, contingenciar recursos para atender os ditames do sistema financeiro, orientado pelo 

FMI, Banco Mundial e todo o aparato capitalista vigente, nessa era da financeirazação do capital 

global, que de acordo com Iamamoto (2007), indica “a efetiva mundialização da ‘sociedade global’ é 

acionada pelos grandes grupos industriais transnacionais articulados ao mundo das finanças. Este tem 

como suporte as instituições financeiras, que passam a operar com o capital que rende juros (bancos, 

companhias de seguros, fundos de pensão, fundos mútuos e sociedades financeiras de investimento), 

apoiadas na dívida pública e no mercado acionário de empresas” (p.107). 

217 Pereira (2010) afirma que o Banco Mundial “é, e sempre foi, um ator político, financeiro e 

intelectual” devido a sua atuação. É importante destacarmos de antemão as prioridades oficiais desse 

organismo de grande impacto no ideário neoliberal: “desenvolvimento humano”; “redução da pobreza 

e gestão econômica”; “finanças, desenvolvimento do setor privado e infraestrutura”; 

“desenvolvimento social e ambientalmente sustentável” e “prestação de serviços públicos essenciais” 

(PEREIRA, 2010, p. 341). 

218 Uma breve retomada histórica é importante para entendermos a crise de desse Estado de Bem Estar 

Social. Segundo Harvey (2006) com a crise da superprodução em 1929, onde a busca por altas taxas 

de lucro fez o sistema capitalista entrar em colapso em escala mundial, foi preciso resgatar os 

pressupostos liberais nas décadas subsequentes para dar continuidade à reprodução do capital. Nesse 
contexto, surge o fordismo-keynesiano, o Estado de “Bem-estar social” que proporcionou aos países 

do centro do capitalismo um avanço e um crescimento exponencial de desenvolvimento. Porém é na 

década de 1970 que a rigidez alternativa do Estado de Bem-Estar Social desestrutura-se devido a crise 

do Petróleo encerrando um ciclo de crescimento global que Eric Hobsbawn denominou de “os anos 

dourados” (1994, p. 252). Esse modelo de estado interventor precisou ser reformado para que fosse 

retomado um novo período de crescimento dos mercados capitalista, fortalecendo a expansão dos 

mercados financeiros monopolistas e a retirada das barreiras estatais na circulação das mercadorias. 

219 Sabemos que a questão do subdesenvolvimento não está determinada por incapacidade dos países 

em desenvolverem-se, mas que isso segue a lógica do desenvolvimento desigual e combinado 

explicitada pela relação entre países imperialistas e os da periferia do capitalismo. É nesse sentido que 

compreendemos a causa pela qual os países da periferia combinam elementos arcaicos e modernos na 

sua forma de desenvolvimento, como já vimos no início deste capítulo. 
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É importante destacar que como afirma Ugá (IDEM), a adoção das políticas 

de ajuste não foi apenas uma imposição à periferia do capitalismo, como também 

uma adesão dos governos conservadores latino-americanos. Cabe pontuar que tais 

ajustes, foram classificados em dois momentos, os de primeira geração e os de 

segunda geração. Mauriel (2013) identifica que nos ajustes de primeira geração 

seguiu-se o receituário do Consenso de Washington, com orientações para o 

enfrentamento da crise. A partir dessa “cartilha” diversos cortes de recursos nas 

políticas sociais foram promovidos, com primazia na estabilização da economia para 

o atendimento dos interesses externos. A autora prossegue analisando que para os 

ajustes das economias da periferia do capitalismo – aplicadas em mais de sessenta 

países – o FMI e o BIRD recomendaram desde políticas recessivas de estabilização 

que agregavam a redução de gastos públicos e a reconfiguração da política de 

previdência pública para a obtenção de superávits fiscais primários; até reformas 

estruturais que articulavam liberalização, abertura comercial, desregulamentação dos 

mercados e privatização de empresas estatais.  

É importante pontuar que no ajustamento classificado de “segunda geração” 

inseriam-se no receituário dos organismos internacionais, para os países periféricos, 

as estratégias de “combate à pobreza”220. Esse passou a ser o principal tema do 

Relatório de Desenvolvimento Humano da década de 1990. Ademais, essa discussão 

refuncionalizou o papel estatal “sob o discurso de fortalecer uma sociedade aberta, 

democrática e pluralista (BRESSER-PEREIRA, 2012)” (MAURIEL, 2013); e tinha 

como foco o alívio da pobreza extrema associado a empréstimos (desses países) 

orientados para esse propósito (IDEM). Corroborando com essa análise, cabe 

pontuarmos a análise de Siqueira (2011) na qual avalia que na concepção que se 

seguiu: 

 

Entende-se aqui a pobreza como um problema de escassez, seja produto de um 

estágio ainda não suficientemente desenvolvido do país (subdesenvolvido), seja 

resultado de uma fase de crise (em países desenvolvidos). Em ambos os casos a 

pobreza é pensada como um fenômeno transitório, não estrutural, que representaria 

um estágio de reduzida produção de bens. 

 

 

 Portanto, nessa lógica, a pobreza não é enunciada como uma expressão do 

modo de produção capitalista, mas como produto de um desenvolvimento defeituoso, 

                                                
220 Segundo Ugá (2008) “foi em 1995, com a Cúpula Mundial para o Desenvolvimento Social – 

realizada em Copenhague -, que a luta contra a pobreza se tornou um objetivo da ação internacional” 

(idem, p. 158). 
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passível de solução. Ainda seguindo essa linha de reflexão, a pobreza é 

compreendida como um problema particular do indivíduo, uma incapacidade pessoal 

de se alcançar um “padrão mínimo de vida” e não como carências de necessidades 

produzidas pelo sistema. Essa concepção, do importante aparelho privado de 

hegemonia que é o Banco Mundial, sustenta-se pela teoria de um economista 

indiano: Amartya Sen221.  

Amartya Sen tornou-se a referência teórica principal do Banco Mundial para 

a definição dos conceitos de miséria, pobreza222, bem-estar social, dentre outros, que 

aparecem em suas obras223 que buscam retomar os princípios do liberalismo224 

(SIQUEIRA, 2011). Segundo Mauriel (2013), na perspectiva de Sen a pobreza deve 

ser interpretada como uma privação de capacidades básicas e foi com esse caminho 

teórico no qual a segunda geração de ajustes estava embasada. Assim, as mudanças 

propostas pelo Banco Mundial nessa fase estavam orientadas para “a eliminação das 

privações de liberdade”, leia-se tal liberdade como individual225, além da 

responsabilidade para essa eliminação ser pessoal. Ademais, nessa geração de ajustes 

postulava-se, a partir de Sen, que a ampliação de liberdades substantivas 

encaminharia para o desenvolvimento (SEN apud MAURIEL, 2013). É nesse 

contexto que jaz a “teoria do desenvolvimento humano” proposto pelo pesquisador 

indiano e que influencia diversos relatórios do PNUD, desde os anos 1990, partindo 

da noção de “desenvolvimento como liberdade”. 

                                                
221 Sem argumenta que: “(1) a pobreza pode sensatamente ser identificada em termos de privação de 

capacidades; a abordagem concentra-se em privações que são intrinsecamente importantes (em 

contraste com a renda baixa, que é importante apenas instrumentalmente); (2) Existem outras 

influências sobre a privação de capacidades – e, portanto, sobre a pobreza real – além do baixo nível 

de renda (a renda não é o único instrumento de geração de capacidades); (3) A relação entre baixa 

renda e baixa capacidade é variável entre comunidades e até mesmo entre famílias e indivíduos (o 

impacto da renda sobre as capacidades é contingente e condicional). (SEN, 2000, p. 110 apud UGÁ, 

2008, p. 113) 

222 Ugá (2008) destaca que “para transformar a definição de “padrão de vida mínimo” num 
instrumento mais objetivo de definição do que é ser pobre, o Banco Mundial propõe a utilização da 

“linha de pobreza”, que separa os pobres dos não-pobres a partir de um valor estipulado para o 

“padrão de vida mínimo”. O valor proposto varia entre US$275 e US$ 370 por pessoa por ano, ou 

seja, em torno de um dólar por dia por pessoa”. (idem, p. 132) 

223 Siqueira (2011) lembra que sobre o tema pobreza e miséria se destacam as obras Pobres e 

Famintos: Um Ensaio sobre Direito e Privação, publicada em 1981, Desenvolvimento como 

liberdade, de publicação datada em 2000 e Desigualdade Reexaminada de 2001. 

224 Tais como “propriedade privada, liberdade e igualdade de oportunidades para a livre concorrência 

no mercado”. (Siqueira, 2011).  

225 Mauriel (2013) analisa que para Sen o exercício da liberdade individual sofre influência das 

“condições habilitadoras (como boa saúde e educação, por exemplo), poderes sociais de participação 

política e oportunidades econômicas para empreenderem no mercado”.  
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O conjunto de ajustes para a saída da crise e retomada do crescimento 

econômico só aprofundou a dependência financeira e técnica dos países em 

desenvolvimento aos organismos internacionais, pois eles mergulharam-se em 

dívidas e condicionalidades para atender aos ditames de fora. E em busca da 

“superação da pobreza”, as políticas sociais sofreram um violento ataque de 

redefinição.  

O Estado brasileiro, particularmente, se configurou como condutor desses 

interesses capitalistas. Na “nova administração”, promovida pela “reforma 

gerencial”, Bresser afirmava que sua proposta era o oposto do postulado neoliberal 

(BEHRING, 2008, p.172), não obstante, de acordo com Castelo (2013), o social-

liberalismo é uma “variante ideológica do neoliberalismo” na qual se promove “um 

sincretismo entre mercado e o Estado, imaginariamente capaz de instaurar a justiça 

social” (IDEM, p. 247). Em outro momento, o autor esclarece que: 

 

(...) o receituário-ideal neoliberal e o social-liberalismo não são dois projetos 

distintos, um conservador, o outro reformista que busca superar o primeiro; trata-

se, acima de tudo, do mesmo programa reformista-restaurador operado por forças 
políticas diferentes do ponto de vista de sua história e de suas bases sociais, mas 

que, por meio da emergência da supremacia neoliberal, articulou um bloco social 

capaz de aglutinar grupos até então adversários (CASTELO, 2013, p. 274).  

 

No ideário neoliberal a “reforma” do Estado foi colocada como condição 

imprescindível para a retomada do crescimento da economia, mas apenas isso, pois 

apesar do “Plano Bresser” tentar sustentar que seu projeto social-liberal tinha cunho 

humanista, a política social foi subjugada à orientação macroeconômica promovida 

pelo grande capital que não tem o real compromisso com o social na periferia do 

sistema, mas apenas busca equacionar a instabilidade econômica e política 

conduzindo um baixo nível de investimento na área social com políticas sociais com 

foco na pobreza. Ou seja, apesar de seu mentor apregoar que essa reforma era 

progressista/cidadã, a “reforma gerencial” nada mais fez do que qualificar uma 

correlação de forças desfavorável à classe trabalhadora, pois dirigiu o país para uma 

fase de regressões, na qual as intervenções no social perdem gradativamente seu 

caráter de direito e dão lugar ao ressurgimento de um “dever moral” da sociedade 

para com os “necessitados”.   

 Esse período contrarreformista e contrarrevolucionário escancarou o tom 

privatizante ao transferir para o setor privado as funções básicas do Estado, 
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ocasionando a deterioração dos serviços públicos. Vejamos como isso se apresenta 

numa passagem do Plano:  

 

Reformar o Estado significa transferir para o setor privado as atividades que podem 

ser controladas pelo mercado. Daí, a generalização dos processos de privatização 

de empresas estatais. Neste plano, entretanto, salientaremos outro processo tão 
importante quanto, e que, entretanto, não está tão claro: a descentralização para o 

setor público não-estatal da execução de serviços que não envolvem o exercício do 

poder de Estado, mas devem ser subsidiados pelo Estado, como é o caso dos 

serviços de educação, saúde, cultura e pesquisa científica. Chamaremos esse 

processo de “publicização” (Plano Diretor, 1995, p.18) 

 

 

Assim, como resultado dessa dita “reforma” – que nada mais significou que 

uma contrarreforma liberal – promovida pela classe dirigente, a tendência às 

privatizações, e também à focalização e mercantilização das políticas sociais 

provocaram o sucateamento da oferta de serviços sociais públicos. Esse espectro 

estava em consonância com aos ditames do grande capital recomendados pelo Banco 

Mundial e o FMI. Vejamos como o BM postula a primazia à privatização: “muitos 

países em desenvolvimento que desejam reduzir a magnitude de seu desmensurado 

setor estatal devem conceder prioridade máxima a privatização” (BANCO 

MUNDIAL, 1997, p. 7). Sobre essa afirmativa há que se fazer algumas inferências 

para resumirmos esse processo.  

• Havia um grande compromisso dos governos da época com a onda 

neoliberal, pois era necessária a legitimação em torno da realidade 

vigente, logo, o Brasil tratou também de comprometer-se não só com 

os interesses da burguesia nacional, como também da burguesia 

internacional; 

• Observa-se a disseminação das ideias neoliberalizantes, acompanhada 

da adesão/consenso da classe trabalhadora em torna das reformas e do 

fortalecimento do setor privado em detrimento do público, abrindo 

caminho para a difusão substancial do projeto;  

• O ideário neoliberal foi proclamado sem pudores e o Estado Brasileiro 

atende a essa lógica, sobrecarregando o âmbito social – que 

apresentou a face mais perversa dessa reforma ao conjunto da classe 

trabalhadora – que a partir dessa contrarreforma conduzida pelo 

PDRE;  
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• No caso brasileiro a redução de direitos também está acompanhada da 

criminalização das expressões da “questão social”, reascendendo a 

noção de “classes perigosas” que foram alvos de ações moralizantes 

do Estado com vistas ao “controle social da pobreza” 226.   

 

Ademais, no caso brasileiro, é sabido que não se consolidou o Estado de 

Bem-Estar Social, porém os avanços conquistados após o fim do regime militar e a 

“redemocratização” do país, apontavam para ensaios de um possível Estado 

protecionista, mas que foram soterrados pela contrarreforma estatal. 

No início do processo de contrarreforma da seguridade social, o Estado fez 

uso de um arsenal de ajustes para intervir nas expressões da “questão social”, 

concretizando as reformas estruturais liberalizantes em diversas áreas – que sofreram 

impactos com a expansão da ideologia neoliberal. Seguindo as tendências de 

assistencialização e de mercantilização da seguridade social, recomendados pelo 

Banco Mundial, a ação de “combate à pobreza” teve como laboratório o Programa 

Comunidade Solidária (PCS) 227 do governo de FHC, que instituiu uma política 

social focalizada, emergencial e parcial, sem o compromisso de priorizar políticas 

universais, inaugurando uma nova forma de pensar e tratar o social, assegurando a 

“refilantropização” da Assistência Social. As estratégias para o estabelecimento 

dessa ofensiva que foi a “reforma às avessas”, não parou por aí, pois também contava 

com a disseminação do falso discurso de “déficit” na previdência social, fazendo-se 

necessária uma “reforma” nessa política. A saúde também sentiu seus impactos com 

a precarização do Sistema Único da Saúde sob a forma de baixo investimento e 

ampliação fragmentada do sistema. A racionalização de gastos na área social e o 

fortalecimento do setor privado na oferta de serviços coletivos foi a tônica dessa 

contrarreforma que atravessou governos, partindo de FHC, passando por Lula e 

Dilma, chegando aos dias atuais sem vistas a um fim enquanto o governo brasileiro 

                                                
226 Esse quadro representa uma retomada ao passado quando a questão social “era concebida como 

caso de polícia, ao invés de ser objeto de uma ação sistemática do Estado no atendimento às 

necessidades básicas da classe operária e outros segmentos trabalhadores”. (IAMAMOTO, 2008, 

p.163) 

227 O PCS foi criado 1995 pela Medida Provisória (MP) nº 813. 
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atender aos ditames do grande capital em detrimento das necessidades das classes 

subalternas228.   

Portanto, o que se apresentou em curso no Brasil foi um processo de 

contrarreforma muito peculiar, com medidas de ajuste na economia, mas com ênfase 

principal nas privatizações e na previdência social, negligenciando as conquistas da 

Constituição Federal de 1988, especialmente no terreno da seguridade social, 

impactando diretamente a classe trabalhadora, afinal, a direção dos acontecimentos 

está para regressões.  

Na racionalidade dessa contrarreforma, o objetivo consiste na condução de 

uma “nova sociabilidade” objetivando a construção do “consenso” entre as classes 

diametralmente antagônicas. Na concepção de Castelo (2013) “a ideologia social-

liberal sustenta a hegemonia burguesa em torno do debate da ‘questão social’, e para 

isto promove uma série de ações pedagógicas do novo consenso e até mesmo fabrica 

a sua dissidência” (IDEM, p. 249 -250). 

 
A desigualdade social, nesse contexto, e suas expressões mais radicais – a pobreza 

e a miséria – são produzidas e reproduzidas no capitalismo como uma condição de 

existência, e, claro, na particularidade histórica brasileira ganham contornos 

explosivos. Essas questões, portanto, mais que situações de indivíduos e famílias, 

são características estruturais do mundo do capital e, no nosso caso, são marcas de 

um capitalismo periférico, que se constitui trazendo em si um drama crônico tão 

bem captado por Florestan Fernandes. Para nós a desigualdade social e suas 

expressões mais duras são uma espécie de regularidade histórica, no país com uma 

das maiores concentrações de renda e riqueza do mundo e mais resistente a 
qualquer pacto redistributivo ao longo de sua história até – e, diria, principalmente 

– nos dias de hoje. Nosso mundo do trabalho sempre foi marcado pela 

informalidade, pela precarização, pela ausência de proteção, deixando milhões de 

pessoas de fora. (BEHRING, 2008, p. 166) 

 

A reprodução dessa desigualdade se sustenta na forma com a qual o Estado 

brasileiro atua sobre as expressões da “questão social”. A exemplo, citamos os 

Programas de Transferência de Renda (PTR’s) comuns na América Latina, ínfimos 

frente à realidade desigual, além de serem permeados por condicionalidades e 

                                                
228 A narrativa de escassez acerca dos recursos públicos é muito comum na Era Neoliberal que alarga 

o privilégio do setor econômico em detrimento da área social. No âmbito da Assistência Social o foco 

em programas de transferência de renda que tem baixo custo para o governo é uma expressão dessa 

redução de custos nas políticas sociais. Atualmente no âmbito do Sistema Único da Assistência Social 

os municípios têm uma clara redução de repasses do governo federal. Na esfera do Sistema Único da 

Saúde é rotineiro a falta de equipamentos, medicamentos e profissionais de saúde. Já a previdência 

social revela um ataque ainda mais brutal, onde além da restrição de direitos “[...] reforçaram a lógica 

do seguro, reduziram valor de benefícios, abriram caminho para a privatização e para a expansão dos 

planos privados, para os fundos de pensão, ampliaram o tempo de trabalho e contribuição para obter a 

aposentadoria”. (BOSCHETTI, Ivanete; SALVADOR, Evilásio. Orçamento da seguridade social e 

política econômica: perversa alquimia. Serviço Social e Sociedade, São Paulo, v. 87, p. 25-57, 2006). 
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direcionados às famílias que se encontram em um estado considerado pelo Banco 

Mundial de “vulnerabilidade social” que é entendida como a taxa de entrada e saída 

da pobreza” (UGÁ, 2008, p.136). Tais programas visam a garantia do acesso a 

rendimentos mínimos, suavizando a pobreza e silenciado a luta de classes e são uma 

clara evidência de avanços na conquista da “nova pedagogia da hegemonia” 

(NEVES, 2005), ou por assim dizer de um novo pacto social “cujo o objetivo 

principal é a obtenção do consenso em torno do projeto societário burguês” (IDEM, 

p.25). Ou seja, os programas sociais tem a função de minimizar as expressões da 

“questão social”, e em contrapartida, garantir que a luta de classes seja apaziguada, 

enquanto o sistema capitalista se autorecria.  

O crescimento desses programas assistenciais de transferência de renda, 

também conhecidos como “proteção não contributiva”, é notório229. Eles têm sido 

considerados como uma real estratégia a nível mundial para viabilizar o consumo e 

combater a crise (BOSCHETTI, 2012, p. 51), entretanto, como exemplo, o programa 

Bolsa Família, reflete um “‘pobre’ programa, que ‘custa’ pouco, não atinge a 

estrutura da desigualdade, mas possui forte impacto político” (IDEM, p. 52). 

Netto (2007) também nos adverte de forma ainda mais contundente sobre o 

papel de programas sociais que tratam de “enfrentar a pobreza”. 

 

Pobreza relativa e desigualdades são constitutivos insuperáveis da ordem do capital 

- o que pode variar são seus níveis e padrões, e esta variação não deve ser 
subestimada quando estão em jogo questões que afetam a vida de bilhões de seres 

humanos. Mas as políticas hoje implementadas para o enfrentamento da pobreza 

estão longe de afetar positivamente aqueles níveis e padrões. Se, de fato, o combate 

às desigualdades não faz parte do conjunto prático ideológico do neoliberalismo, é 

seu elemento constitutivo um elenco de programas sociais voltados ao 

enfrentamento da pobreza. No plano dos princípios, tais programas até podem 

contemplar uma proposição que certa social democracia tardia vem incorporando 

como progressista: a do rendimento mínimo garantido, compatível com a tese do 

imposto negativo, formulada inclusive por um vulgarizador como Milton 

Friedmann – entretanto, os seus defensores mais informados sabem que o 

rendimento mínimo não é política e economicamente viável em larga escala. Mas 
há um elenco neoliberal de programas voltados para a pobreza, todo ele 

caracterizado pelos seguintes traços: - a desresponsabilização do Estado e do setor 

público com uma política social de redução da pobreza articulada coerentemente 

com outras políticas sociais (de trabalho, emprego, saúde, educação e previdência); 

o combate à pobreza opera-se como uma política específica; - à 

desresponsabilização do Estado e do setor público, concretizada em fundos 

reduzidos, corresponde à responsabilização abstrata da “sociedade civil” e da 

                                                
229 Segundo o Portal Brasil, o formato do Bolsa Família já está me mais de 50 países. Vide: 

http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2016/01/modelo-do-bolsa-familia-foi-exportado-para-52-

paises. Os detalhes para o acesso a esse programa serão explicados no próximo capítulo, por ora, 

buscamos mostrar neste capítulo a priorização de investimentos em políticas focalizadas e de 

transferência de renda, destacando o caso brasileiro com o seu Programa Bolsa Família. 
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“família” pela ação assistencial; enorme relevo é concedido às organizações não 

governamentais e ao chamado terceiro setor; - desdobra-se o sistema de proteção 

social: para aqueles segmentos populacionais que dispõem de alguma renda, há a 

privatização/mercantilização dos serviços a que podem recorrer; para os segmentos 

mais pauperizados, há serviços públicos de baixa qualidade; - a política voltada 

para a pobreza é prioritariamente emergencial, focalizada e, no geral, reduzida à 

dimensão assistencial. Estes traços estão conectados a um pressuposto de maior 

alcance: operados no marco dos planos de “ajuste” a que já fiz referência, os 

programas de combate à pobreza são conduzidos a partir da tese segundo a qual, 

alcançados os resultados do “ajuste”, o primeiro dos quais é a estabilidade 
econômico-financeira, seguir-se-ão o crescimento econômico e uma “natural” 

redistribuição da renda. (NETTO, 2007, p.159-160) 

 

 

Esses programas que estão em expansão e são parte da política de assistência 

social tornaram-se centrais para o enfrentamento da pobreza, em detrimento do 

repasse de recursos em políticas sociais universais, e assim, vêm substituindo a real 

proteção social, "[...] passando a assumir para uma parcela significativa da população 

a tarefa de ser a política de proteção social e não parte da política de proteção social” 

(MOTA, 2007b, p.137), o que se expressa como um problema e ataque a 

universalização dos direitos. Nessa lógica, propõem-se a superação da condição de 

pobreza através de um tipo específico de políticas sociais, que nada mais são que 

políticas precárias, que estimulam o consumo. Além disso, sugere-se o próprio 

esforço individual, como se não houvesse fatores externos que influenciassem nas 

condições sociais dos indivíduos. O “Terceiro Setor” que compreende um conjunto 

de iniciativas privadas, de caráter “não-lucrativo” e com fins de interesse público, 

passa a ser também uma alternativa para a provisão de demandas sociais da 

população, o que vem a minimizar as atribuições do Estado frente aos direitos sociais 

básicos. 

  É sob esse prisma, que temos clareza de que o Estado capitalista 

desresponsabiliza-se, impactando o meio social através de transformações societárias 

que substituem a universalidade dos direitos sociais, mantém o ethos individualista e 

valorizam a solidariedade local e ajuda mútua, o que vem acirrar o pauperismo da 

população, enquanto que um pequeno grupo tem seus interesses protegidos e 

afirmados na sociabilidade burguesa. 

Para Ugá (2008, p. 118) é evidente que, “diante da proliferação das 

recomendações de políticas de “combate à pobreza” e dos estudos voltados para a 

mensuração do número de pobres, percebe-se que o social vem sendo enunciado a 
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partir da ‘pobreza’”230, ou seja, a “questão social” tem sido interpretada apenas como 

pobreza absoluta, o que tende a deseconomicizar e desestoricizar a própria “questão 

social”, efeito da “lei do desenvolvimento desigual e combinado” (NOVACK, 1988). 

Essas características da “questão social” já haviam sido advertidas por Netto (2001), 

como reflexos do pensamento conservador que tende a naturalizar e psicologizar a 

“questão social” forjando um movimento que revigora uma “mística” dos problemas 

sociais, levando a não explicação crítica-dialética desse fenômeno (“questão social”) 

na presente sociedade de classes, o que significa dizer, que ao desconsiderar os 

fenômenos que circunscrevem a “questão social”, há uma redefinição dos problemas 

sociais que inclinam para a esfera da moralização que desconsidera a luta de classes, 

a história e a economia na sociedade burguesa. 

Portanto, torna-se usual num projeto hegemônico de sociabilidade 

descaracterizar a “questão social” da totalidade a qual está inserida, tirando do foco 

de análise que tal “questão social” é resultante desse sistema capaz de subordinar 

diversas economias aos ditames de um regime exploratório – em sua aparência e 

essência – e que sob a égide do receituário de organismos internacionais, orienta e 

determina os países da periferia do capital a atender a amálgama de expressões da 

questão social que incidem sobre o trabalhador da seguinte forma: “problema técnico 

passível de solução através de ações eficazes e eficientes” (PASTORINI; 

MARTÍNEZ, 2014, p. 63).  

Nesse contexto de contrarreforma surge um instrumento da “nova pedagogia 

da hegemonia” objetivando o consenso: a “Terceira Via”. O ideário da “Terceira 

Via” ou social-democracia surgiu como uma proposta alternativa ao neoliberalismo. 

Nas palavras de Giddens (2001, p.36): 

 

[...] Terceira Via se refere a uma estrutura de pensamento e de prática política que 

visa a adaptar a social democracia a um mundo que se transformou 

fundamentalmente ao longo das últimas duas ou três décadas. É uma Terceira Via 

no sentido de que é uma tentativa de transcender tanto a social democracia do 

velho estilo quanto o Neoliberalismo. 

 
 

Tal via “alternativa” que surge com o intuito de “legitimar o consenso em 

torno da sociabilidade burguesa”, propõe um “neoliberalismo com rosto humano” – 

                                                
230 Ugá (2008) prossegue afirmando que: “É preciso, portanto, compreender quais são as 

conceituações e instrumentos de intervenção que vem sendo propostos como modelo a ser seguido 

pelos governos do mundo todo, sobretudo, os dos países periféricos”. 
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como se fosse possível –, tentando encobrir as propostas da reforma liberal. 

Entretanto, como revela Coutinho (2004, p. 238 apud LIMA; MARTINS, 2005, p. 

66), a Terceira Via é na realidade é uma clara “manifestação hipócrita do 

neoliberalismo”, afinal em seu projeto político visa-se o ajustamento do indivíduo 

através de uma educação movida para a harmonia entre a classe subalterna e a classe 

burguesa. Nesse ideário também é proposto que o “Estado assuma seu papel 

pedagógico fundamental de impulsionar uma nova cultura cívica por meio da 

renovação organizativa da sociedade civil, visando a consolidar a coesão social, o 

empreendedorismo social e a ação voluntária dos indivíduos” (LIMA; MARTINS, 

2005, p.56). Logo, na estratégia da “Terceira Via”, a sociedade civil não está imune, 

pelo contrário, ela é funcional e imprescindível para a construção do “novo Estado 

democrático” (LIMA; MARTINS, apud NEVES, 2005, p. 51). 

 Essa sociedade civil deve ser rearticulada e remodelada, tornando-se uma 

“sociedade civil ativa”, com o objetivo de “restauração das solidariedades 

danificadas além de promover a “coesão cívica” – ou coesão social” (IDEM, p. 52). 

É nesse sentido que a sociedade civil passa a atuar como parceira do Estado na 

execução de ações frentes as expressões multifacetadas da “questão social”. É a 

partir daí que “sociedade civil ativa se tornaria o lócus da ajuda mútua, da 

solidariedade, da colaboração e da harmonização das classes sociais”, com vistas à 

“promoção do bem comum”, por meio do “surgimento de novos sujeitos políticos 

coletivos” (IDEM, p.53). Por consequência, há uma forte presença de entidades 

sociais privadas na execução de ações especialmente da esfera da assistência social.   

Nessa ótica, o Estado alinhado à lógica neoliberal é reduzido à função de 

“facilitador de mercados” (UGÁ, 2008, p. 147), enquanto que as manifestações da 

“questão social” são mitigadas a ações pontuais da sociedade civil e às “políticas de 

combate à pobreza” propostas pelas orientações dos organismos internacionais. 

A realidade é que as políticas sociais em tempos neoliberais são 

compensatórias – por tentarem remediar o caos com uma maquiagem fajuta – e 

focalizadas – por serem direcionadas a determinados grupos como os “vulneráveis”, 

“aqueles em situação de risco”, “extremamente pobres” e etc.231 –, logo são 

desumanas e nada tem de humanizadas, afinal, mantém a subalternidade dos 

trabalhadores, reproduzindo desigualdade e aprofundando a pobreza, mesmo que 

                                                
231 Termos que definem o público-alvo dos programas da Assistência Social. 



177 

 

tentem esconder a extrema pobreza, pois elas não atuam e não alteram sobre/ as 

estruturas.  Nessa lógica a ordem dos fatores é invertida e muda o resultado da 

análise afinal, pois a perspectiva que se segue é de que a pobreza não decorre do 

sistema capitalista, mas reside no pobre. 

Até aqui não restam dúvidas que o Estado é a externalização das vontades do 

sistema capitalista, ou seja, ele é a própria personificação da classe burguesa, e 

consequentemente, suas propostas, as políticas sociais e as leis editadas visam 

favorecer um grupo em detrimento de outros, mesmo que direitos sejam assegurados, 

haja vista a Constituição de Federal de 1988, bem como outros dispositivos legais e 

os importantes tratados que o Brasil é signatário e que versam sobre os Direitos 

Humanos, mas que não atendem a vontade geral e as demandas sociais. Em síntese, 

na contemporaneidade, tais aparatos legais conferem legitimidade às “estratégias 

burguesas para obtenção do consenso em nível mundial” (LIMA; MARTINS, apud 

NEVES, 2005, p. 66), objetivando o ajustamento dos indivíduos e a coesão social. 

Assim, todas essas transformações são para manter tudo como está e são 

ideologicamente afinadas ao “novo consenso” que representa o conjunto de 

estratégias político-ideológicas engendradas pelo Estado liberal para o enfrentamento 

das contradições inerentes ao sistema capitalista. Para esse processo conta-se com às 

iniciativas de cunho conservador da ordem burguesa como a atuação da Igreja 

Católica, as ações executadas por entidades sociais e a responsabilidade social 

empresarial, ou seja, a transferência de responsabilidade para a sociedade civil. 

Neste capítulo discorremos sobre as particularidades da formação social 

brasileira; sobre a atuação do Estado que sempre atua em prol de beneficiar a classe 

burguesa, mesmo que em alguns momentos busque abrandar as expressões da 

“questão social” com vistas ao apaziguamento de movimentos contestatórios; 

revelamos como a intenção da garantia dos direitos sociais sofreu um desmonte com 

o projeto neoliberal sendo absorvido pelos governos brasileiros, pois mesmo com o 

avanço social que o texto constitucional apresentou, tal ofensiva neoliberal minou as 

conquistas sociais historicamente conquistadas com vistas a configuração de um 

sistema de proteção social. Sob toda essa discussão teórica buscamos identificar o 

fluxo de refugiados num país historicamente dependente, elitista, oligárquico, de 

modernização conservadora, de saltos pelo alto, que ataca princípios democráticos e 

baseia-se na exploração da classe trabalhadora.  

No próximo capítulo veremos como os rebatimentos do neoliberalismo 
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implicam na política de atendimento dispensada à população em situação de refúgio 

na cidade do Rio de Janeiro, mesmo após o ensaio de “institucionalização e 

constitucionalização dos primeiros passos em prol do exercício da cidadania, de 

formas de democracia, de constitucionalização de novos direitos sociais, trabalhistas 

e políticos” (MOTA, 2007a, p. 5), afinal, até os dias de hoje a contrarreforma do 

Estado vem colocando em prática um desmonte com bastante rigor. 
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CAPÍTULO III – A POLÍTICA DE ATENDIMENTO AO REFUGIADO NA 

CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

 

 

Desconfiai do mais trivial, na aparência singelo. E examinai, sobretudo, o que parece habitual. 

Suplicamos expressamente: não aceiteis o que é de hábito como coisa natural, pois em tempo de 

desordem sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade consciente, de humanidade 

desumanizada, nada deve parecer natural, nada deve parecer impossível de mudar.  

BRECHT, Bertolt. Nada é impossível de mudar. 

 

O estágio monopolista de desenvolvimento do capital é permeado por uma 

série de características muito peculiares. As conquistas oriundas das lutas sociais e 

do processo posterior a Constituição de 1988 sofrem um violento ataque neoliberal 

instituído pelas contrarreformas a partir da década de 1990 no Brasil, como vimos no 

capítulo anterior. Nesse processo de reestruturação do Estado em que há a relação 

entre elementos “arcaicos e modernos”, “a ofensiva ideológica do neoliberalismo foi 

exitosa até no sentido de ressignificar a reforma que, historicamente, sempre aludiu à 

ampliação de direitos” (NETTO, 2006). Nessa reestruturação estatal tem-se uma 

completa retração da intervenção social pública nas refrações da “questão social”, 

reduzindo o financiamento público em políticas sociais e abrindo espaço para os 

processos de privatizações, mercantilização e transferência de recursos para o 

“Terceiro Setor”, entendido como um conjunto de iniciativas da sociedade civil, 

“sem fins lucrativos” com interesses públicos, e que passa a ser o responsável em 

gerir parte da pobreza que assola a classe trabalhadora. Nessa perspectiva sob ideário 

neoliberal há “um retorno à família e às organizações sem fins lucrativos, ONGs e 

organizações filantrópicas, como agentes do bem-estar, substituindo a política 

pública” (BEHRING, 2008, p. 107). Noutros termos, no Brasil o capitalismo 

contemporâneo na ordem do projeto neoliberal deflagra diversas ações em direção ao 

retrocesso, um real movimento contra o processo de democratização da vida social e 

da afirmação dos direitos sociais historicamente conquistados no país através das 

lutas de classes, o que consequentemente, afeta a vida de todos, inclusive da 

população em situação de refúgio que aqui se encontra232.  

                                                
232 Como vimos no capítulo anterior, o reordenamento das políticas sociais nesta fase do capitalismo 

sob a égide do neoliberalismo, é exemplificado pelo processo de privatização dos serviços públicos e 

mercantilização das políticas sociais, que acabam por efetivar a conjuntura de “desproteção” social da 

classe trabalhadora, o que se mostra como um retrocesso social, ou como afirma Laurell (1995), um 
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Neves (2005) argumenta que a reforma administrativa de 1995 representa 

“um importante ponto de inflexão na implementação do modelo neoliberal de 

sociabilidade”, pois nessa altura o Estado transferia suas responsabilidades sociais 

diretas para o âmbito privado representado pela sociedade civil e é nessa conjuntura 

que se abre espaços para o crescimento de ações dirigidas pelas organizações não-

governamentais (ONGs). A autora acrescenta que a legislação brasileira também 

acompanhou esse processo, sendo imprescindível na construção da “pedagogia da 

hegemonia”. (IDEM, p. 196). 

Já é sabido que a partir da década de 1990, “a tendência foi o reforço de 

iniciativas compensatórias com base em um assistencialismo precário”, voltado para 

“focalização” (MAURIEL, 2013, p. 98). Como vimos no capítulo anterior, e 

sustentamos aqui com a afirmação Behring (2008), a tendência geral nesse processo 

de redimensionamento do Estado é  

 

[...] a redução de direitos, sob o argumento da crise fiscal, transformando as 

políticas sociais – a depender da correlação de forças entre as classes sociais e 

segmentos de classe e do grau de consolidação da democracia e da seguridade nos 

países – em ações pontuais e compensatórias daqueles efeitos mais perversos da 

crise (BEHRING, 2008, p.103). 

 

 

Sendo assim, particularmente na segunda metade dos anos 1900, o Brasil pós-

redemocratização entra em uma fase de verdadeira reversão dos avanços em torno da 

proteção social, pois a orientação neoliberal absorvida no país encaminha para um 

processo oposto a universalização de direitos, com o Estado reiterando a lógica 

caritativa na atuação frente a intervenção nas expressões da “questão social”. Neste 

sentido, através do estabelecimento de uma série de ações conjugadas numa 

concepção de caridade “aos mais necessitados” o Estado transfere indiretamente a 

sua responsabilidade de executor de serviços sociais para um setor “mais flexível” e 

“menos burocrático”. Essa transferência é indireta, pois o Estado passa a conferir à 

sociedade civil o status de “parceira”, pois encaminha a ela recursos para o 

financiamento de ações. Esse subsídio minimalista às entidades filantrópicas vai de 

encontro à necessidade de execução do controle social. Nessa altura a interpretação 

que se segue na sociedade é a redução da esfera política ao chamado primeiro setor, 

representado pelo Estado; o econômico ao “segundo setor”, identificado como o 

                                                                                                                                     
avanço “[...] em direção ao passado [...], ressuscitando o Estado assistencialista” (LAURELL, 1995, 

p.175).  
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mercado; e o social ao “terceiro setor” compreendido como a “sociedade civil”.  

Constata-se a legitimação de um discurso neoliberalizante de que há um setor 

moderno, menos rígido para administrar os infortúnios da classe trabalhadora e este 

setor é representado por Organizações não-governamentais (ONG´s) e entidades 

filantrópicas que executam ações de natureza assistencial/emergencial. Com tal 

espectro forjado, reitera-se que há um processo de contrarreforma “conservadora e 

regressiva” (BEHRING, 2008, p.171) que dos anos 1990 até os dias atuais se estende 

sem perspectivas a um fim, afinal ainda está em curso a alteração da natureza da 

relação do Estado com o social, pautado numa “doação” à esfera privada as 

atividades para o enfretamento das múltiplas expressões da “questão social. Nesse 

sentido a tendência das políticas públicas no Brasil como saúde, educação, 

previdência social, e assistência social tem sido a privatização e mercantilização.  

Mediante a atuação do Estado nesse e em outros momentos da história 

brasileira, não restam dúvidas de que esse ente não é neutro dentro da sociedade 

capitalista que está dividida em classes diametralmente opostas. Vimos que para dar 

um salto adiante, o Estado circunscrito na dinâmica capitalista, reordena o processo 

de valorização e acumulação do capital, por meio de diferentes estratégias que 

combinam graves prejuízos a classe trabalhadora com grandes benefícios ao sistema 

capitalista, ao promover e legitimar a passagem da “lógica do Estado” para as 

“lógicas da sociedade civil e do mercado”. 

Assim, a retomada da “democracia”, após as duas décadas do regime 

autoritário, não rompeu com os laços filantrópicos, mas manteve “o caráter 

compensatório, seletivo, fragmentado e setorizado da política social brasileira, 

subsumida à crise econômica, apesar do agravamento das expressões da questão 

social” (BEHRING e BOSCHETTI, 2007, p.144). Logo, mesmo com a chegada à 

presidência do Brasil em 2003, “Lula” – candidato no qual que havia grande 

expectativa por esse ser um representante da esquerda brasileira – mostrou que suas 

alianças serviriam a “dois senhores”, trabalhadores e empresários, como é possível 

identificar na “Carta ao povo”. 

Devido à ausência do Estado no provimento da proteção social para atender 

as regras do mercado financeiro, potencializa-se e escancara o que foi apontado “com 

o avanço neoliberal no Brasil no final dos anos de 1980 e início da década seguinte” 

que se revela no seguinte: “cada vez mais a incompatibilidade do capitalismo com a 

garantia de direitos sociais, haja vista o enfrentamento da crise” (GUERRA, 2011, p. 
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34). Logo esse quadro socioeconômico brasileiro canaliza um amplo espectro 

desigual na vida de refugiados que são trabalhadores e chegam ao Brasil em busca de 

proteção seja ela legal ou social, mas que factualmente encontram aqui um cenário 

de aprofundamento de perda de direitos, restando a eles a filantropia de entidades 

católicas, a ajuda social temporária e pontual de ONGs e a própria ajuda-mútua de 

refugiados que já se encontram aqui.  

As instituições não estatais, ou filantrópicas e caritativas assumem parte da 

responsabilidade social do Estado, quando não, toda, sob o rótulo de “parceiras”, 

como se o trabalho estivesse sendo “compartilhado”. Assim, grande parte dessas 

entidades atua como prestadoras de ações assistenciais, muito embora a Constituição 

de 1988 e a LOAS, tenham instituído a assistência social com o status de política 

pública, sendo assim uma função estatal.  

Nesse contexto, as relações entre o Estado e a “sociedade civil” se tornam 

mais estreitas, numa perspectiva de parceria público-privado que por um lado oferece 

serviços coletivos, mas ajudam a conservar e proteger o padrão de desenvolvimento 

capitalista, por não incidirem sobre as estruturas do sistema. Algumas indicações de 

avanços nesta direção podem ser citadas, como a “falsa consciência de 

desnecessidade do público”, abrindo espaço para a privatização (do público) em 

todas as áreas, o que se objetiva pela falácia da chamada “falência do Estado” 

(OLIVEIRA, 1999, p.68); a ressignificação da natureza das políticas sociais que 

passa a ser dirigida agora aos excluídos, situação que revela a ausência de pretensão 

de “erradicar a pobreza, mas de enfrentar apenas a penúria mais extrema, a 

indigência – conforme seu próprio discurso, pretende confrontar-se com a pobreza 

absoluta (vale dizer, a miséria extrema)” (NETTO, 2012, p. 414), privilegiando a 

garantia de mínimos sociais, como única alternativa viável atualmente; e a erosão da 

referência de universalização dos direitos. Assim, na lógica neoliberal o padrão de 

intervenção volta-se para o encorajamento de ações desenvolvidas no âmbito privado 

e é nesse contexto que a política de atendimento ao refugiado no Rio de Janeiro está 

circunscrita. 

As esferas governamentais assumem falsos discursos como de que “há uma 

escassez dos recursos orçamentários” e de que “o Estado não pode e não deve se 

responsabilizar por tudo”. Porém, como lembra Mészáros, nos dias atuais o apetite 

incontrolável do capital, tem drenado cada vez mais recursos estatais para financiar a 

reprodução ampliada do capital, sendo assim, segundo ele “estamos nos 



183 

 

aproximando de um limite sistêmico, pois somos obrigados a enfrentar a 

insuficiência crônica de ajuda externa referente àquilo que o Estado tem condições 

de oferecer” (MÉSZÁROS, 2007, p. 93). Logo, a lógica tem sido de contingência de 

recursos para alimentar o grande capital, ou seja, desonerar o Estado para ele servir a 

lógica do desenvolvimento do capitalismo, enquanto conserva e aprofunda a 

desigualdade. 

Na defesa da tese neoliberal de que o estado “não pode assumir tudo na 

sociedade”, o que está respaldado justamente por conta da sua dupla função – intervir 

nas manifestações da “questão social” e garantir a sobrevivência do “sistema 

sociometabólico” – em que ele pende para a reprodução ampliada do capital, é que 

há o aumento expressivo de instituições e organizações privadas com fins públicos. 

A solidariedade torna-se o “único” instrumento eficaz no “combate” aos infortúnios 

que incidem sobre a classe trabalhadora.  

Neste sentido, a atuação frente à situação da população refugiada não foge à 

regra. Vejamos no gráfico abaixo como se configura na prática a significativa parcela 

de entidades não governamentais que assumem para si, mais do que o Estado 

representado por órgão públicos, a função de atender às expressões da “questão 

social” da população migrante como um todo. 

 

Gráfico 5 – Atores e instituições envolvidos com a temática da migração 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

No mapeamento que realizamos identificamos 116 atores/ instituições 

presentes praticamente em quase todos os Estados brasileiros e envolvidos com a 

Atores/ instituições envolvidos com a temática da 
migração

Órgãos públicos Órgãos internacionais Grupos de Pesquisa Sociedade Civil
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temática da migração (o que inclui imigrantes, refugiados e apátridas), sendo 59 

organizações da “sociedade civil”, o que representa 51% do total de instituições 

levantadas.  Dos 57 atores restantes (49%), 36 são grupos de pesquisa (31%), 4 são 

órgãos internacionais (4%) e apenas 16 são órgãos públicos (14%). Assim, sobre o 

discurso de cooperação entre Estado e sociedade civil, se faz acompanhar a presença 

marcante dessa sociedade civil no trato das expressões da “questão social” da 

população em situação de refúgio, enquanto que a atuação estatal representada pelos 

órgãos públicos mapeados, não é muito representativa no universo de 116 atores. 

Essa característica tende a legitimar a forma privada de provisão das demandas 

sociais. 

Esse espectro é legitimado desde quando a Lei 9474/97 surge e institui o 

CONARE ficando estabelecida uma configuração tripartite na atuação da proteção ao 

refugiado, isto é, o governo brasileiro, na figura do CONARE, divide sua 

responsabilidade com outros atores que são a agência das nações unidas, o ACNUR, 

e os órgãos da sociedade civil. Esses órgãos que são privados, mas com interesses 

públicos, compõe o “terceiro setor” e são considerados funcionais ao projeto 

neoliberal na medida em que com o discurso de solidariedade social ou filantropia 

reforça a lógica de desresponsabilização do Estado quanto a garantia de direitos 

sociais. Nesse contexto, valorizam-se as ações da sociedade, por intermédio do 

“terceiro setor” (ou do mercado) para responder as expressões multifacetadas da 

“questão social” que se tornam foco de um tratamento assistencialista, distanciando-

se da concepção de direitos sociais.  

 

É neste chamado “terceiro setor” que o Estado, sob o ideário neoliberal, opera uma 
ressignificação do conceito de sociedade civil. O Estado passa a investir na 

participação da sociedade civil, mas não na direção do controle social na gestão e 

implementação das políticas sociais como demandado pelos movimentos sociais, 

mas na direção de transferir a ela o papel de agente do bem-estar social. Sociedade 

civil é aqui transformada em uma esfera supostamente situada para além do Estado 

e do mercado, cabendo a ela uma atuação na área social, sob o invólucro da 

solidariedade, da filantropia e do voluntariado. Ou seja, há, aqui, um esforço 

ideológico de despolitização da sociedade civil, concebendo-a como reino da “a-

política” e do “a-classismo”. (DURIGUETTO, et al., 2009, p. 16) 

 

Dentro dessa perspectiva de processo de partilha de responsabilidade entre 

Estado e sociedade civil, sob a tônica da “Terceira Via” que afirma que o “Estado 

não deve remar, mas assumir o leme: não apenas controlar, mas desafiar” 

(GIDDENS, 2001b, p.16, apud LIMA; MARTINS, 2005, p.56), ressalta-se que entre 

2004 e 2014 houve a destinação de recursos do Governo Federal para as instituições 
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articuladas com o tema das migrações, pioneiras no atendimento aos refugiados, e 

conveniadas ao Ministério da Justiça – que preside o CONARE –, tais como CARJ, 

CASP e o IMDH233. Sob esse aspecto de “divisão” da responsabilidade social é 

levado a cabo a ausência do cumprimento do dever do Estado e a transferência 

indireta da sua responsabilidade para as ONG’s que compõe o “terceiro setor”. 

Portanto, observam-se em nosso levantamento que o Estado por meio do Ministério 

da Justiça e Cidadania234 (MJ) financiou, durante dez anos, entidades “sem fins 

lucrativos”, parceiras do ACNUR no Brasil235 e que lidam diretamente com a 

população migrante, desafiando essas instituições a remarem em prol de uma política 

de atendimento ao refugiado. Seguem na tabela abaixo os valores discriminados 

entre 2004 e 2014, direcionados para cada instituição supracitada.  

 

Tabela 4– Repasse do governo federal para entidades sem fins lucrativos (2004-

2014) 
Ano Cáritas SP Cáritas RJ IMDH Valor total 

2004 R$ 200.209,38 

 

- - R$ 200.209,38 

 

2005 - R$ 46.643,32 

 

- R$ 46.643,32 

 

2006 R$ 78.000,00 R$ 48.845,81 

 

- R$ 126.845,81 

2007 R$ 292.300,00 

 

R$ 335.700,00 

 

- R$ 628.000,00 

2008 R$ 292.300,00 

 

R$ 281.615,00 

 

R$ 54.085,00 

 

R$ 628.000,00 

2009 R$ 169.098,00 

 

R$ 169.098,00 

 

- R$ 338.196,00 

2010 R$ 266.035,00 R$ 266.035,00 R$ 67.930,00 R$ 600.000,00 

                                                
233 É válido ressaltar que essas ONG’s são centrais no trato da “questão social” dos refugiados no 
Brasil, pois assumem a assistência às demandas emergenciais desse grupo no país, além de terem 

assento nas reuniões do CONARE junto com mais 6 órgãos colegiados. 

234Atual Ministério da Justiça e Segurança Pública. O documento que disponibiliza tais informações é 

o Ofício nº 6/2016/CONVSNJ/GAB SNJ/SNJ-MJ, Brasília, 30 de junho de 2016. Disponível em: 

http://www.consultaesic.cgu.gov.br/busca/dados/Lists/Pedido/Attachments/486889/RESPOSTA_PED

IDO_resposta%20sic%20-%2008850001869201648.pdf. Acesso em: 01 de outubro de 2017.  

235 A fins de esclarecimento é válido ressaltar as instituições possuem parceira com o ACNUR no 

Brasil, são elas: a Cáritas Arquidiocesana de São Paulo (CASP); a Cáritas Arquidiocesana do Rio de 

Janeiro (CARJ), atual Programa de Atendimento a Refugiados e Solicitantes de Refúgio – PARES 

Cáritas RJ; o Instituto de Migrações e Direitos Humanos (IMDH), em Brasília; a Cáritas 

Arquidiocesana de Manaus (CAM); a Associação Antônio Vieira (ASAV), no Rio Grande do Sul, 

especificamente em Porto Alegre; e o Centro de Defesa de Direito Humanos (CDDH), em São Paulo. 
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2011 R$ 250.000,00 

 

R$ 250.000,00 

 

R$ 100.000,00 

 

R$ 600.000,00 

2012 R$ 335.000,00 R$ 335.000,00 

 

R$ 180.000,00 

 

R$ 850.000,00 

2013 R$ 400.000,00 

 

R$ 300.000,00 

 

R$ 150.000,00 

 

R$ 850.000,00 

2014 R$ 700.000,00 

 

R$ 560.000,00 

 

R$ 260.000,00 

 

R$ 1.520.000,00 

2015 - - - - 

2016 - - - - 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados fornecidos pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. 

 

Com esses dados torna-se patente a inferência de que o Estado se aproveita 

dessa parceria para reduzir relativamente os gastos diretos na intervenção social.  

Nota-se que a Cáritas de São Paulo foi a primeira instituição a receber o 

recurso, o que ocorreu em 2004, seguida da Cáritas do Rio de Janeiro que inicia o 

convênio em 2005, todavia o IMDH obtém repasses a partir ano de 2008 – quatro 

anos após o início do financiamento do Governo Federal às entidades “sem fins 

lucrativos” que atendem a esse público específico. Ademais, é possível observar que 

a verba direcionada para cada instituição conveniada não é contínua e isso é 

resultado da pífia atuação do Estado que não assume seus acordos.  

 

Gráfico 6 – Soma total dos recursos repassados para cada ONG (2004 – 2014) 

 

Fonte: Elaboração própria. 

CASP

CARJ

IMDH

CASP CARJ IMDHR$ 2.592.937,13

R$ 812.015,00

R$ 2.982.942,38
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De acordo com esses dados verifica-se que do total R$ 6.387.894,51 

repassados para essas ONG’s, a CASP foi a entidade que teve a maior verba 

direcionada pelo governo federal, correspondendo a 47% da soma geral do 

financiamento entre 2004 e 2014; com pouca diferença a CARJ teve 41%, enquanto 

que o IMDH apenas 13% desse investimento total. Sobre esses repasses e que já 

identificamos alguns gargalos é preciso reafirmar um aspecto que muda a 

configuração desse quadro, que consiste no fato de que o último repasse ocorreu em 

2014, logo, desde 2015 essa verba já não existe mais para essas instituições. Nesse 

caminho, a transferência de responsabilidade do Estado para a sociedade civil 

transmuta-se de indireta para direta, afinal, com o fim do financiamento, fica a cargo 

dessas instituições todas as atribuições, tais como, gastos, planejamento, coordenação 

e execução das ações de assistência, integração local e apoio jurídico aos refugiados, 

ficando apenas sob o jugo do CONARE (órgão estatal) a função de viabilizar a 

“proteção legal” ao refugiado. Isso representa uma grande contradição, pois está 

entre as competências do CONARE, conforme o Art. 1, Inciso IV do Capítulo I – Da 

Competência do Regimento Interno do Comitê Nacional para os refugiados – 

CONARE, “orientar e coordenar às ações necessárias à eficácia da proteção, 

assistência, integração local e apoio jurídico aos refugiados, com a participação dos 

Ministérios e instituições que compõe o CONARE”.  Mediante a esse quadro, no 

qual o Estado só contribui legalmente, deixando de contribuir financeiramente, essas 

entidades são obrigadas a fazer novas parcerias para dar conta da assistência ao 

refugiado236, construindo uma participação desde o planejamento até a 

implementação das ações voltadas para a população em situação de refúgio, quando 

não deveria ser de sua alçada. 

No Rio de Janeiro, campo da presente pesquisa de dissertação, o atendimento 

ao refugiado na Cáritas237 é custeado principalmente por recursos advindos do 

ACNUR que se somam às doações financeiras depositadas em conta corrente 

captadas pela equipe de mobilização de recursos. Sobre a aplicação de recursos do 

ACNUR direcionada para Cáritas na execução da política de atendimento ao 

                                                
236 A exemplo de parceria, essas entidades possuem convênio com o ACNUR e recebem verbas para o 

custeio da assistência social e auxílio à integração local desses refugiados nos territórios aos quais 

vivem. 

237 A Caritas RJ é uma das parceiras do ACNUR no Brasil, como também é do governo federal. 
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refugiado, tivemos conhecimento que o valor do auxílio-subsistência a cada 

refugiado é de R$ 300,00, desde 2005 – quando foi estabelecido –, o que demonstra 

que esse valor não sofreu uma atualização a partir do aumento do custo de vida 

durante os últimos anos no país. Logo, a nosso ver esse auxílio revela-se insuficiente, 

afinal o salário mínimo base no Brasil em 2017 já estava em R$ 954,00, e não mais 

em R$ 300,00 como era em 2005238. Além disso, foi informado que essa “ajuda” 

financeira não pode ultrapassar 6 meses, além de não contemplar a todos os 

atendidos pela Cáritas, pois a verba do ACNUR não é suficiente para esse fim. 

Grande parte da população em situação de refúgio chega ao Brasil com 

escassos meios para se manter, havendo muitos casos nos quais ele chegam apenas 

com a roupa do corpo, com documentos básicos ou nenhum documento, sem falar o 

idioma português, dentre outras problemáticas que refletem uma saída forçada, sem 

planejamento, afinal em casos de guerra ou perseguição não há um leque de 

alternativas que possibilitam escolhas, mas apenas a necessidade de fugir de um 

quadro de grave e até generalizada violação de Direitos Humanos. Analisando por 

esse ângulo, Milessi (2003) pondera percebendo a urgência na atenção a esse 

indivíduo que perdeu tudo ou quase tudo, restando-o apenas a vida. Vejamos como a 

autora expõe isso: 

 

Ressalta-se que, o período em que os refugiados se encontram no país de acolhida 

é, há um tempo, importante e delicado, o que requer especial atenção. Isto porque, 
ao chegar a um novo país, as dificuldades que enfrentam não se limitam à nova 

cultura, ao idioma e aos costumes. Não raro, chegam em situação de pobreza, 

emocionalmente abalados, às vezes doentes e sem perspectiva de como reestruturar 

sua vida. (idem, ibidem) 

 

 

Esses múltiplas barreiras apresentadas por essa população na chegada ao país 

é mapeada e analisada na pesquisa “Migrantes, apátridas e refugiados: subsídios 

para o aperfeiçoamento de acesso a serviços, direitos e políticas públicas no 

Brasil” coordenado por Liliana Lyra Jubilut, sendo uma iniciativa do 

projeto Pensando o Direito da Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da 

Justiça (SAL/MJ) em parceria com a Secretaria Nacional de Justiça e o Instituto de 

                                                
238 A fins de comprovação desses valores do salário mínimo no país, vide “O histórico do valor do 

salário mínimo e teto para contribuição” em: http://www.previdencia.gov.br/servicos-ao-

cidadao/informacoes-gerais/historico-valor-salario-minimo-teto-contribuicao/.  
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Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), divulgado em novembro de 2015239, e que traz 

dados relevantes.  

No mapeamento240 dos fluxos migratórios em todo o território nacional e com 

dados coletados em 18 cidades, esse estudo identificou a existência de diferentes 

obstáculos no acesso a direitos e serviços dos migrantes, refugiados e apátridas no 

país241. O objetivo da pesquisa consiste em fundamentar a implementação das 

políticas públicas no país que se direcionam para essa população. Os entraves no 

acesso aos serviços públicos foram classificados em três níveis, a saber: normativo 

(legislação, regulamentação legislativa e políticas públicas), estrutural (moradia e 

trabalho), e institucional (idioma, falta de recursos humanos e capacitação).  

Na pesquisa a autora utiliza a categoria “imigrantes” para nomear (sem 

dicotomia) o grupo composto de imigrantes econômicos, refugiados e apátridas. Na 

constatação sobre Rio de Janeiro a pesquisa contou com a coleta de informações em 

7 instituições públicas, sendo 4 por meio de entrevista presencial e 3 por meio do 

preenchimento de questionário. O resultado da pesquisa, nesse Estado, atestou que as 

principais dificuldades enfrentadas pela população imigrante no acesso a serviços e 

direitos, são: 

a) Problemas de acesso à moradia e falta de alojamento específico para imigrantes; 

b) Dificuldades de acesso ao trabalho; 

c) Falta de articulação entre as instituições da sociedade civil;  

d) Falta de organização dos imigrantes;  

e) Instituições da sociedade civil que trabalham com imigrantes carecem de 

recursos e meios. (JUBILUT, 2015, p.107) 

 

 

Outros obstáculos foram encontrados como idioma, documentação, saúde, 

discriminação, financeira, subsistência e educação.  

Tais questões exprimem que há inúmeras barreiras também postas aos 

refugiados no Estado. 

Na pesquisa de campo ouvimos de representantes das instituições que o 

desconhecimento de brasileiros e até de órgãos públicos e privados da condição legal 

de um refugiado, atestada na Lei 9474/97, é um dos principais obstáculos para a 

                                                
239 Disponível em: 

http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=26669.  Acesso em: 

12 de setembro de 2016. 

240 A pesquisa em questão teve a duração de nove meses.  

241 O levantamento foi realizado por meio de pesquisa empírica qualitativa a partir de entrevistas e 

questionários com imigrantes, instituições públicas e sociedade civil. 
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inserção desse grupo no país. A Cáritas RJ por ser referência no Estado recebe 

cotidianamente telefonemas de profissionais de diferentes instituições que a procura 

objetivando a resolução de dúvidas sobre os direitos da população em situação de 

refúgio. Quando isso não ocorre, o problema torna-se pior, pois a falta de 

comunicação a fim de informações ocasiona uma série de entraves desde a recusa da 

abertura de conta em bancos, dificuldade de aceitação de diploma de ensino médio, 

barreiras no acesso às políticas públicas, além da rejeição da população em situação 

de refúgio no mercado de trabalho, após empregadores não identificarem o protocolo 

de solicitação de refúgio como um documento oficial de identificação do solicitante 

no território brasileiro. 

Ao longo de nossa pesquisa, não identificamos dados sistematizados pelo 

CONARE sobre a atual distribuição regional de refugiados242, logo, os dados do 

número de refugiados no Rio de Janeiro são apenas aqueles coletados pela sociedade 

civil, no qual tivemos acesso aos dados da Cáritas RJ que informa que até setembro 

de 2016 havia 4.187 refugiados reconhecidos e 2.620 solicitantes de refúgio 

cadastrados na instituição, resultando numa população 6.807 pessoas de 70 

nacionalidades diferentes, sendo os principais, naquele momento, oriundos da 

República Democrática do Congo, Síria, Angola e Venezuela243. Esses são dados 

considerados pela estatística do CONARE, logo, se há no Brasil 9.552 refugiados 

reconhecidos até o final de 2016 – segundo o levantamento do Ministério da Justiça 

sobre o ano de 2016 –, no Rio de Janeiro está presente 43% desse total de refugiados 

no país – considerando os dados da Cáritas. Não obstante, os próprios representantes 

                                                
242 O último documento do CONARE que trazia informações sobre a distribuição regional de 

refugiados no Brasil data de 2014. Nesse documento afirma-se que em 2014, a maioria das 

solicitações de refúgio no Brasil foi para São Paulo (26% do total de solicitações no período), seguida 

do Acre (22%), Rio Grande do Sul (17%) e Paraná (12%). Destaca-se nesse documento que 

regionalmente, essas solicitações estavam concentradas nas regiões Sul (35%), Sudeste (31%) e Norte 

(25%). Vide: 
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/Estatisticas/Refugio_no_Brasil_2010_2014

.pdf.  

243 Tais informações são de domínio público e foram publicadas por Aguiar e Alves no artigo 

“Desafios para a integração local de refugiados e solicitantes de refúgio e atuação da Cáritas 

Arquidiocesana do Rio de Janeiro” na Revista a “Presença do Migrante no Rio de Janeiro: o olhar das 

instituições” organizada pela Pastoral do Migrante e o Coletivo Rede Migração Rio em 2016 e 

lançada em 2017. É importante destacamos que em setembro de 2017 (ano que essa pesquisa não 

cobriu) o número refugiados reconhecidos no Rio de Janeiro e registrados na Cáritas RJ era de 4.341 

pessoas, enquanto que o número de solicitantes de refúgio estava em 2.948, totalizando uma 

população de 7.289 pessoas nessas condições. Esses dados da instituição foram divulgados em 

setembro de 2017 no encontro nomeado “Cáritas de Portas Abertas”, realizado pela instituição em 

suas dependências.  
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da Cáritas fazem uma ressalva quanto a esses dados informados, indicando que há 

lacunas nessas informações, pois esse perfil corresponde a um total de pessoas que 

passaram pela Cáritas RJ, o que não leva em consideração sobre quantos ainda estão na 

cidade ou se já foram para outro município, pois não há esse controle.  

Em geral, as pessoas que chegam ao Brasil e solicitam o refúgio, encontram-

se sem condições de se estabelecerem por conta própria. Particularmente no Rio de 

Janeiro alguns solicitantes de refúgio já encontram uma rede, com conhecidos, 

familiares ou amigos, como é o caso dos congoleses. O reduto dos congoleses no Rio 

de Janeiro tem sido o bairro de Brás de Pina, onde há uma comunidade congolesa 

vinculada a uma igreja protestante, porém, há indícios de refugiados congoleses em 

comunidades de Madureira, Barros Filho, Maré e no Jardim Gramacho, em Caxias, 

próximo ao antigo lixão244. 

Cabe destacarmos as motivações das quatro principais nacionalidades que estão ora 

solicitantes de refúgio, ora já com status de refugiado reconhecido, e se encontram no Rio de 

Janeiro, buscando na Cáritas orientações e garantia da proteção.   

No caso dos congoleses, a saída de seu país de origem é motivada por uma guerra 

civil, além da privação de liberdade de expressão, manifestação e conflito étnico. A situação 

da República Democrática do Congo (RDC) é emblemática na discussão das 

expropriações de regiões interessantes ao grande capital. Neste país há muitas 

riquezas naturais, dentre elas a que representa o interesse de incursões imperialistas 

para exploração é “coltan”, um minério que contém o “tântalo” essencial para a 

fabricação de celulares, tablets e chips para computadores. Nessa conjuntura marcada 

pelo colonialismo europeu, a violência generalizada nesse país devido a uma guerra 

genocida que há duas décadas não parece ter fim, tem como armas de guerra a 

promoção de chacinas, estupro de mulheres e crianças, além de sequestros e 

recrutamento da população para ser explorada nas minas, o que ameaça esse povo e o 

abriga a fugir dessa grave realidade de violações de Direitos Humanos245. Os povos 

                                                
244 Informação colhida na Cáritas do Rio de Janeiro. Porém, em matéria publicada no Jornal O Globo, 

identifica-se os bairros de Brás de Pina, Madureira e Jardim Gramacho sem citar, Barros Filho e Maré 

que é uma observação mais recente da instituição. A matéria do jornal está disponível em: 

https://oglobo.globo.com/rio/o-sofrimento-silencioso-dos-refugiados-do-congo-em-bras-de-pina-

19538015#ixzz4waxWiBhH.  

245 O holocausto no Congo é denunciado em uma matéria de autoria de Daniele Rodrigues, Danielle 

Fernandes, Deborah Delaye e Vivian Estrela, disponível em: 

https://olharesdomundo.wordpress.com/2016/06/11/holocausto-no-congo-deixa-seis-milhoes-de-

mortos/.  
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avindos da RDC falam o Lingala, uma das grandes línguas bantu, no entanto, grande 

parte também se comunica pelo idioma francês, mas entre eles, prevalece no dia a 

dia, a língua Lingala. (PETRUS, 2010, p. 229). 

Quanto aos sírios, no Capítulo I deste trabalho já demonstramos que a 

motivação de saída está fundada na guerra que já dura mais de 6 anos, que teve como 

estopim uma onda de protestos contra o governo de Bashar al-Assad que 

aconteceram no país a partir da Primavera Árabe, iniciada em janeiro de 2011 na 

Síria. 

Já no caso dos Angolanos – que são a terceira nacionalidade mais expressiva 

entre os refugiados no Rio de Janeiro – a busca de refúgio no Brasil também é 

motivada por conflitos armados que entre 1975 a 2002 assolou os cidadãos desse 

país. Apesar do conflito já ter sido controlado o número mantem-se expressivo, pois 

as violações de Direitos Humanos continuam e durante um bom tempo o território 

brasileiro é o destino dessas pessoas que buscam refúgio. 

No caso da Venezuela a saída da maioria de seus nacionais se dá em torno de 

uma questão econômica, motivada por uma grave situação de miséria. Já para outros 

venezuelanos a solicitação de refúgio ocorre devido a perseguição política. Todavia, 

seja pela busca por melhores condições de vida ou pela ameaça por razões políticas, 

fica na responsabilidade do CONARE, como já é sabido, a função de avaliar o status 

conferido ao solicitante de refúgio246.  

Não obstante, independentemente das motivações específicas que essas pessoas se 

deslocam é oportuno dizer que todos fogem por uma questão em comum: condições que 

ameaçam sua vida. 

É importante pontuar que segundo a Cáritas, o perfil dessa população no Rio de 

Janeiro apresenta mudanças a partir de 2015, pois até 2014 o sexo que compunha a maioria 

desse grupo no Estado era de homens (69%), não obstante, apenas no primeiro trimestre de 

2016 já se computava que a metade dos recém-chegados eram mulheres e os outros 50% 

                                                
246 Em vista dessa realidade da população venezuelana, o Brasil criou o mecanismo de conceder 

residência temporária para os venezuelanos, entretanto a taxa cobrada para poder solicitar essa forma 

de regularização custa R$ 311,12, o que representa um impeditivo para muitos deles que estão fugindo 

de problemas de ordem econômica. Outra alternativa para a regularização, caso não possuam o valor 

para o pagamento dessa taxa, é utilizar como recurso a solicitação de refúgio que é gratuita e garante 

um protocolo ao solicitante. O protocolo é válido em todo território nacional e com ele em mãos o 

estrangeiro venezuelano pode tirar documentos como a carteira de trabalho. 
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eram homens247. Com esse aumento na proporção de mulheres em relação aos homens 

ingressantes no país, verificam-se duas questões muito pertinentes de serem 

abordadas: a primeira refere-se o quanto os conflitos e perseguições ao redor do 

mundo estão atingido cada vez mais mulheres248, fazendo com que viagem sozinha 

ou com seu filhos em busca de refúgio em países como o Brasil; o segundo fato está 

relacionado as demandas que são específicas do sexo feminino especificamente no 

trato da saúde da mulher, pois,  casos de mulheres gestantes, ou que acabaram de dar 

à luz, são rotineiras na instituição – quase que semanalmente – o que faz com que os 

profissionais sejam desafiados dia a dia a encontrar uma apoio específico para 

momentos tão delicados como esse, que é a gestação249. Mediante a essa realidade, a 

Cáritas tem buscado a sensibilização da sociedade civil por meio de uma página de 

rede social para a doação de itens de higiene pessoal tanto para a mulher quanto para 

crianças e alimentação, vestuário e principalmente fraldas descartáveis para os bebês.  

É real e rotineiro o enfrentamento de diferentes problemas que se apresentam 

desde a chegada ao Brasil da população em situação de refúgio até o reconhecimento 

do seu status de refugiada, podendo citar a inserção dos filhos de refugiados nas 

creches e escolas públicas, no aprendizado da língua portuguesa, no aluguel de 

imóveis, dentre outras situações das mais variadas. 

A Cáritas RJ, assim como outras que compõe o “terceiro setor” e que estão 

elencadas no apêndice deste trabalho, assumem a garantia dos mínimos socais aos 

refugiados com as seguintes atividades: 

• Busca por financiamentos públicos e privados; 

                                                
247 É válido destacar que em 2015, o número de solicitações de refúgio no Rio de Janeiro computados 

pela Cáritas alcançou a marca de 834. Esse foi um aumento muito expressivo, pois em 2014, a 

instituição recebeu 458 requerentes de asilo ao longo de todo o ano. Vide: 

https://nacoesunidas.org/mais-de-6-mil-refugiados-e-solicitantes-de-angola-rd-congo-e-outros-paises-

vivem-no-rj/.  

248 Particularmente na questão de mulheres advindas do Congo a tendência a saída dessas mulheres se 
explica principalmente por questões relacionadas ao estupro e a cooptação de crianças para servirem 

na guerra, ambas as situações que se apresentam como arma de guerra e tem assolado a vida de muitas 

mulheres e crianças. Assim, com tais motivações bárbaras o perfil de solicitantes de refúgio no Brasil 

tem apresentando números significativos de pessoas do sexo feminino e menores de idade. 

249 É importante pontuar que diante da urgência do tema sobre a situação dos refugiados no Rio de 

Janeiro (e no mundo), em outubro de 2017 a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS) 

desenvolveu o livro "Recomeço - A experiência da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro 

no atendimento aos refugiados". Esse lançamento reúne experiências dentro da própria rede municipal 

de saúde, com o registro do atendimento aos refugiados, os desafios encontrados e possíveis caminhos 

para superá-los. O objetivo do livro consiste em contextualizar, sensibilizar e qualificar ainda mais os 

profissionais para a atuação frente a esse grupo, o que representa um importante passo na saúde dos 

refugiados nesta cidade, servindo de experiência e orientação para outros lugares do Brasil. 
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• Estímulo ao trabalho voluntário; 

• Parcerias a fim de angariar vagas de emprego, atividades de cultura, 

lazer, educação e esporte; 

• Estímulo a doação de alimentos, produtos de higiene pessoal, fraldas 

descartáveis, roupas, remédios, dentre outros itens necessários a 

subsistência.  

 

Diante dessa realidade está claro que o Estado passa por um processo de 

refuncionalização do seu papal, enquanto que a intervenção no âmbito social perde o 

seu caráter de direito deslocando-se para o alargamento da lógica da ajuda (ações 

filantrópicas e assistenciais tanto no âmbito privado quanto no público) o que 

reafirma um quadro de “refilantropização” da questão social250 (YAZBEK, 2003), 

pois se desloca a responsabilidade estatal no trato das sequelas da “questão social” 

para a sociedade civil que assistirá esses refugiados e solicitantes de refúgio sob 

práticas voluntárias, filantrópicas e caritativas, o que nem sempre consegue efetivar 

os direitos socais, mas sem dúvida ressignifica direitos em ajuda. Ademais, com esse 

quadro, também ocorre a despolitização dessa “questão social”, pois essa se torna 

descaracterizada da sua relação umbilical com o modo de produção capitalista, ou 

seja, como uma particularidade e produto necessário desse sistema. 

Nesse sentido, quando o Estado se desresponsabiliza da garantia de políticas 

sociais no trato das refrações da “questão social” e conclama o “terceiro setor” a 

assumir as demandas sociais por meio da solidariedade local, da parceria, da “ajuda 

mútua”, se implementa um processo de desmonte da proteção social, de regressão 

dos direitos, no qual se transforma em favor o que de fato é direito (YAZBEK, 

2001), diluindo o caráter igualitário e universal dos direitos sociais251. 

Outro ponto que deve ser ressaltado em nossa avaliação é a questão do 

trabalho voluntário muito comum na atuação dessas ONGs que conseguem executar 

                                                
250 Trata-se de um retorno ás antigas formas de atenção e cuidado ao indivíduo que se organizou como 

um sistema de filantropia. Logo, esse termo “refilantropização” denota um passado brasileiro onde o 

cuidado com os pobres estava sob um forte trato baseado na filantropia, caridade, ajuda. 

251 Yazbek (2001) revela que “em síntese, tudo indica que, no caso brasileiro, as políticas sociais que 

historicamente têm-se caracterizado pela subordinação a matriz conservadora, oligárquica e 

patrimonialista que emoldura a história econômica e social do país tenderão neste quadro de regressão 

de direitos a acentuar o perfil assistencialista e clientelista, no perverso processo de transformar em 

favor o que é direito. Processo marcado pela exigência de contrapartidas e pela busca de lealdade dos 

subalternos”. (idem, p. 38). 
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seu trabalho com tal apoio. A crítica que não podemos perder de vista e que está 

circunscrita numa conjuntura da nova pedagogia da hegemonia – que compreende 

um conjunto de ações que visam estabelecer o consenso entre as classes por meio de 

práticas educativas com o objetivo de manter a hegemonia do capital – é a seguinte 

realidade propiciada: “o trabalhador contemporâneo vai paulatinamente abdicando de 

sua função militante e transmutando-se em voluntário”, desaguando na 

“despolitização da política” e na “repolitização da sociedade civil” (NEVES, 2005, p. 

90). O que queremos explicitar é que a prática voluntária representa uma estratégia 

do capital para desviar o foco da responsabilidade que lhe cabe. Junto a esse pacote 

promove-se o esvaziamento da crítica na sociedade civil sobre como através do 

voluntariado há uma real exploração da classe trabalhadora, enquanto o Estado 

isenta-se de suas prerrogativas e ganha de diferentes modos com essa forma de 

precarização do trabalho, pois fortalece “práticas que induzam à conciliação de 

classes” (IDEM, p. 91), ou seja, reforça o apassivamento da classe trabalhadora 

diante da sua própria exploração. Esse constructo que buscamos estabelecer sobre a 

atual dinâmica capitalista demonstra que o caminho que vem sendo traçado encurta 

ainda mais as já estreitas veredas das ações revolucionárias, contribuindo assim, na 

manutenção da hegemonia burguesa por meio de práticas contrarrevolucionárias. 

Ademais, a precária política pública para atenção às demandas sociais dos 

refugiados é um claro exemplo da condição de regressão de direitos que o sistema 

impõe em sua Era neoliberal. Como demonstramos no início deste capítulo, o 

incentivo ao “terceiro setor” para dirimir a pobreza e outras demandas desse grupo 

pode ser atestado na tabela acerca do repasse financeiro para entidades sociais, no 

qual é possível verificarmos o pífio investimento do governo federal para as 

instituições que atendem imigrantes e refugiados.  

Neste sentido esse capítulo dedica-se a analisar a execução da política de 

atendimento ao refugiado na cidade do Rio de Janeiro tanto no âmbito público, 

quanto no âmbito privado. Cabe identificar que a opção pela expressão “política de 

atendimento” foi designada para classificar às frentes de atenção ao refugiado no 

Brasil, que compreendem em: “proteção”, “assistência”, “integração local” e “apoio 

jurídico ao refugiado”. Segundo o CONARE, essas frentes são motivos de ações 

orientadas e coordenadas pelo próprio Comitê para que as quatro sejam eficazes no 

país, o que está previsto no Regimento Interno Do Comitê Nacional para os 



196 

 

Refugiados, como uma das competências do órgão. Porém, a nosso ver essas ações 

têm sido executadas sem grande interferência do CONARE. 

Abaixo, vejamos a nossa abordagem sobre a análise de cada eixo da política 

de atendimento, a partir de nossos estudos: 

 

• Proteção 

A proteção consiste na garantia da segurança desse refugiado ao 

chegar ao território brasileiro, ou seja, a certeza de que aqui a 

perseguição e a ameaça à vida não serão conservadas. Neste sentido 

em território nacional é garantido a livre circulação de brasileiros e 

estrangeiros em tempos de paz. A partir do princípio da não 

devolução o solicitante de refúgio não pode ser devolvido ou expulso 

para um país onde sua vida ou integridade física estejam em risco. 

Essa proteção garante o dever das autoridades brasileiras fronteiriças 

ao acesso de qualquer estrangeiro no mecanismo de refúgio. Logo, é 

uma ação governamental. 

 

•  Assistência 

A assistência consiste na atenção às necessidades emergenciais e 

contínuas que esses solicitantes de refúgio e refugiados apresentarão 

no país. O acesso às políticas públicas como saúde, educação, 

assistência social, bem como aos serviços ofertados por elas também 

fazem parte do que se refere à assistência ao refugiado. 

 

•  Integração local 

A integração local é a fase na qual o refugiado já está inserido na 

estrutura socioeconômica desta sociedade, se comunicando através da 

língua portuguesa, inserido no mercado formal de trabalhando e/ou 

estudando.    

 

•  Apoio jurídico 
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O apoio jurídico é a assistência em questões relacionadas à justiça, 

como algum processo contra ele, ou o auxílio nas orientações quanto 

ao processo de solicitação de refúgio. 

 

Neste sentido, a partir de tais considerações, veremos a seguir, como está 

sendo operacionalizada a política de atendimento ao refugiado na cidade do Rio de 

Janeiro, o que prescinde deslindar os meandros do público e do privado no alívio de 

demandas emergenciais e contínuas da população em situação de refúgio nessa 

cidade. Sendo assim, esses dois aspectos serão analisados, considerando o âmbito 

público, enquanto iniciativas governamentais, e o âmbito privado, enquanto ações da 

sociedade civil.  

 

3.1. Âmbito público 

 

No Estado do Rio de Janeiro a população solicitante de refúgio ou refugiada é 

inserida em uma rede de serviços já existente, pois não há uma política pública de 

atendimento específica para esse grupo, muito menos um equipamento público 

específico para o atendimento ou acolhimento desse segmento.   

Como já explanamos no capítulo anterior o refugiado gozará de direitos e 

estará sujeito aos deveres dos estrangeiros no Brasil.  

No país, a Educação e a Saúde, são direitos universais garantidos a todos os 

brasileiros e estrangeiros residentes no país, logo, os solicitantes de refúgio e os 

refugiados (aqueles que já têm seu status reconhecido pelo governo brasileiro), 

portando o CPF e o protocolo provisório ou o RNE podem e devem ser atendidos em 

quaisquer hospitais e postos de saúde públicos de todo território brasileiro, bem 

como essa população têm o direito de matricular-se e frequentar as escolas públicas 

do ensino fundamental, médio e profissionalizante, ou acessar instituições de ensino 

superior através de programas de ingresso especiais para refugiados – dentre os quais 

trataremos mais adiante. Por ora, vejamos como se apresentam esses direitos, saúde e 

educação, na Constituição Federal de 1988. 

Na Carta constitucional definiu-se que “a saúde é direito de todos e dever do 

Estado” e o Sistema Único de Saúde (SUS) é regulamentado pela a Lei Federal nº 

8.080/1990, que prevê em seu Artigo 7º, como princípios do sistema, entre outros: 

 



198 

 

 I – universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de 

assistência; II – integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado 

e contínuo das ações e dos serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, 

exigidos para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema; [...]. 

(grifos meus) 

 

 

 Quanto a educação o Artigo 205 da Constituição Federal 

  

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho. 

 
 

 E ainda, o artigo 206, da Constituição Federal, tratou desses princípios, 

destacando que o ensino (exceto o ensino superior) será ministrado com base nos 

seguintes princípios: 

 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; II - liberdade de 

aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; III - 

pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições 

públicas e privadas de ensino; IV - gratuidade do ensino público em 

estabelecimentos oficiais; V - valorização dos profissionais do ensino, garantindo, 

na forma da lei planos de carreira para o magistério público, com piso salarial 
profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos; VI 

- gestão democrática do ensino público, na forma da lei; VII - garantia de padrão 

de qualidade. 

 

 

Nestes termos, fica explícito que o Brasil optou por um sistema público e 

universal de saúde e educação que devem garantir atendimento integral para todos, 

não cabendo distinção e ou limitações desses direitos fundamentais.  

No que se refere à Assistência Social que ganha o estatuto de direito social252 

na Constituição Federal de 1988, sendo consagrado no Art.203º dessa Carta, afirma-

se que “a Assistência Social será prestada a quem dela necessitar, independentemente 

de contribuição à seguridade social”, logo, o refugiado pode e deve acessar os 

equipamentos e serviços da Política de Assistência Social. Ainda no art.203 da CF 

especificam-se os objetivos dessa Política, a saber: 

  
 I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; II - o 

amparo às crianças e adolescentes carentes; III - a promoção da integração ao 

mercado de trabalho; IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de 
deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária; V - a garantia de 

um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao 

                                                
252 Neste momento a Assistência Social passou a formar o Tripé da Seguridade Social junto com a 

Saúde e a Previdência Social (título VIII, Da ordem social, capítulo II)252, o que possibilita o 

rompimento da lógica conservadora que até aquele momento imperava acerca da a Assistência Social. 
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idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-

la provida por sua família, conforme dispuser a lei.  (BRASIL, 1988) 

 

 

Corroborando com essas diretrizes da Assistência Social contidas nesse 

documento (CF88), nos princípios da Lei Orgânica da Assistência Social, Lei 

8.742/93253 – que prevê a prestação de Benefícios, Serviços, Programas e Projetos de 

Assistência Social – afirma-se no artigo 4º, dentre outros a: 

 
[...] II – universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação 

assistencial alcançável pelas demais políticas públicas; [...] IV – igualdade de 

direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, 

garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais [...]. (BRASIL, 1993) 

 

 

Logo, considerando esses princípios e a diretriz de que essa política “é para 

quem dela necessitar”, a pessoa refugiada no Brasil também está coberta pelos 

direitos garantidos nessa política – desde que atendam aos critérios solicitados para 

as garantias sociais –, e é nesse sentido que no que se refere aos benefícios 

assistenciais, a Cartilha para Refugiados no Brasil254 orienta os refugiados sobre o 

direito que têm de serem contemplados pelos mesmos programas sociais que os 

brasileiros têm acesso na rede socioassistencial. O refugiado portando o CPF pode 

realizar o Cadastro Único255 de Programas Sociais nos Centros de Referência de 

                                                
253 Nesta lei afirma-se que a Assistência Social é [...] política de Seguridade Social não contributiva, 
que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa 

pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas” (BRASIL, 2010) 

254 Disponível em: 

http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/portugues/Publicacoes/2

014/Cartilha_para_refugiados_no_Brasil. 

255 O Cadastro Único configura-se como uma iniciativa do Governo Federal e constitui-se como um 

importante instrumento que reconhece e traça o perfil das famílias de baixa renda. Assim, no 

CadÚnico contém relevantes informações sobre as famílias em situação de pobreza e extrema pobreza 

no Brasil. Tais informações são de grande utilidade para o Governo Federal, os Estados e os 

municípios, visando a implementação de políticas públicas com fim de promover a melhoria da vida 

das famílias que se encontram nas seguintes condições: “famílias com renda mensal de até meio 
salário mínimo por pessoa; famílias com renda mensal total de até três salários mínimos; ou famílias 

com renda maior que três salários mínimos, desde que o cadastramento esteja vinculado à 

inclusão  em programas sociais nas três esferas do governo”. Ademais, pessoas que moram sozinhas 

podem se cadastrar, pois elas constituem as chamadas famílias unipessoais, são elas: “pessoas que 

vivem em situação de rua  - sozinhas ou com família – também podem ser cadastradas”.  Disponível 

em: http://mds.gov.br/assuntos/cadastro-unico/o-que-e-e-para-que-serve/quem-pode-se-cadastrar. 

Acesso em: 20 de outubro de 2017. Outro ponto que devemos citar é no site da Caixa Econômica 

Federal informa que “o cadastramento é um pré-requisito, mas não implica na entrada imediata das 

famílias no programa, nem no recebimento do benefício. Mensalmente, o MDS – Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome seleciona, de forma automatizada, as famílias que serão 

incluídas para receber o benefício”. Disponível em: http://www.caixa.gov.br/programas-sociais/bolsa-

familia/Paginas/default.aspx.   
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Assistência Social (CRAS)256 e, por meio desse Cadastro tem o direito de se 

candidatar a diversos programas e benefícios do Governo Federal257, dentre eles 

destaca-se258:  

• Bolsa Família259; 

• Tarifa Social de Energia Elétrica; 

• Aluguel social; 

• Minha Casa Minha Vida; 

• Benefício de Prestação Continuada. 

É oportuno destacarmos o que já foi dito: a) esses programas possuem 

critérios para o acesso aos direitos ofertados, devendo que as pessoas atendam aos 

aspectos de vulnerabilidade social que são exigidos; b) esses programas estão 

situados numa conjuntura de políticas sociais cada vez mais focalizadas nos 

segmentos mais pobres (WERNECK VIANNA, 2008).  

Assim, como vimos no capítulo anterior, num painel de enfretamento das 

expressões da “questão social” por meio de programas focais de “combate à 

pobreza”, ao invés dessas expressões serem alvos de políticas sociais sistemáticas, 

universais e não apenas políticas emergenciais e que elegem determinados grupos 

com objetivo do aumento ao consumo, destacamos aqui o Programa Bolsa Família260 

                                                
256 Segundo a Lei 8.742/1993 em seu Art. 6º-C. § 1º, destaca que “o Centro de Referência de 

Assistência Social (CRAS) é a unidade pública municipal, de base territorial, localizada em áreas com 

maiores índices de vulnerabilidade e risco social, destinada à articulação dos serviços 

socioassistenciais no seu território de abrangência e à prestação de serviços, programas e projetos 

socioassistenciais de proteção social básica às famílias” (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011). 

257 Disponível em: http://www.caixa.gov.br/cadastros/cadastro-unico/Paginas/default.aspx.   

258 Os demais programas e benefícios que podem ser acessados pelos refugiados são:  Bolsa Verde – 

Programa de Apoio à Conservação Ambiental; Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI; 

Fomento – Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais; Carteira do Idoso; Programa Brasil 
Carinhoso; Programa de Cisternas; Telefone Popular; Carta Social; Pro Jovem Adolescente; Passe 

Livre para pessoas com deficiência; Isenção de Taxas em Concursos Públicos.  

259 A publicação técnica da Secretaria Nacional de Assistência Social intitulada “O papel do 

Assistência Social no atendimento aos imigrantes”, publicada em 2016, ressalta que “o MDS publicou 

o ofício circular conjunto nº 2/2014 SENARC/MDS e SNAS/MDS, de 11 de fevereiro de 2014, com 

esclarecimentos em relação ao cadastramento de estrangeiros no Cadastro Único para Políticas Sociais 

e acesso ao Programa Bolsa Família”. Esse é um guia e está disponível em: 

http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Guia/guia_migrantes.pdf.  

260 No site da Caixa Econômica Federal explica-se que há diferentes tipos de benefício, a saber: 

“Benefício Básico: concedido às famílias em situação de extrema pobreza (com renda mensal de até 

R$ 85,00 por pessoa). O auxílio é de R$ 85,00 mensais; 

Benefício Variável: para famílias pobres e extremamente pobres, que tenham em sua composição 
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que é um programa de transferência direta de renda, que têm como população-alvo as 

famílias em situação de extrema pobreza representadas por uma renda per capita 

inferior a R$85,00 e em situação de pobreza, com renda per capita entre R$85,01 e 

R$170,00261. As famílias que se encontram nessas situações podem e devem 

cadastrar-se para solicitar o benefício, e se for aprovado, receber o mesmo262. 

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) também é um benefício da 

política de assistência social, não contributivo, individual, intransferível e que está 

previsto na Constituição Federal de 1988 e regulamentado pela Lei Orgânica de 

Assistência Social (Lei 8.742/93) tendo como objetivo garantir um salário mínimo 

mensal aos beneficiários. Esse benefício estipula em seus critérios que os usuários 

sejam pessoas idosas (com 65 anos ou mais) ou pessoas com deficiência, que 

comprovem a renda familiar per capita inferior a ¼ do salário mínimo, que não 

                                                                                                                                     
gestantes, nutrizes (mães que amamentam), crianças e adolescentes de 0 a 16 anos incompletos. O 

valor de cada benefício é de R$ 39,00 e cada família pode acumular até 5 benefícios por mês, 
chegando a R$ 195,00.; Benefício Variável de 0 a 15 anos: 

Destinado a famílias que tenham em sua composição, crianças e adolescentes de zero a 15 anos de 

idade. O valor do benefício é de R$ 39,00; Benefício Variável à Gestante: 

Destinado às famílias que tenham em sua composição gestante. Podem ser pagas até nove parcelas 

consecutivas a contar da data do início do pagamento do benefício, desde que a gestação tenha sido 

identificada até o nono mês. O valor do benefício é de R$ 39,00; Benefício Variável Nutriz:  

Destinado às famílias que tenham em sua composição crianças com idade entre 0 e 6 meses. Podem 

ser pagas até seis parcelas mensais consecutivas a contar da data do início do pagamento do benefício, 

desde que a criança tenha sido identificada no Cadastro Único até o sexto mês de vida. O valor do 

benefício é de R$ 39,00; Benefício Variável Jovem: Destinado às famílias que se encontrem em 

situação de pobreza ou extrema pobreza e que tenham em sua composição adolescentes entre 16 e 17 

anos. O valor do benefício é de R$ 46,00 por mês e cada família pode acumular até dois benefícios, ou 
seja, R$ 92,00; Benefício para Superação da Extrema Pobreza: Destinado às famílias que se 

encontrem em situação de extrema pobreza. Cada família pode receber um benefício por mês. O valor 

do benefício varia em razão do cálculo realizado a partir da renda por pessoa da família e do benefício 

já recebido no Programa Bolsa Família”. Ademais uma observação informa que “as famílias em 

situação de extrema pobreza podem acumular o benefício Básico, o Variável e o Variável Jovem, até o 

máximo de R$ 372,00 por mês. Como também, podem acumular 1 (um) benefício para Superação da 

Extrema Pobreza”. Disponível em: http://www.caixa.gov.br/programas-sociais/bolsa-

familia/Paginas/default.aspx.   

261 De acordo com o perfil da estrutura familiar, os requisitos para a manutenção no programa são 

variados: “no caso de existência de gestantes, o comparecimento às consultas de pré-natal, conforme 

calendário preconizado pelo Ministério da Saúde (MS); Participação em atividades educativas 
ofertadas pelo MS sobre aleitamento materno e alimentação saudável, no caso de inclusão de nutrizes 

(mães que amamentam); Manter em dia o cartão de vacinação das crianças de 0 a 7 anos; 

Acompanhamento da saúde de mulheres na faixa de 14 a 44 anos; Garantir frequência mínima de 85% 

na escola, para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, e de 75%, para adolescentes de 16 e 17 anos”. 

Disponível em: http://www.caixa.gov.br/programas-sociais/bolsa-familia/Paginas/default.aspx.  

262 Na pesquisa de campo, tentamos obter informações na SEASDH sobre o quantitativo de refugiados 

inseridos em programas sociais, como o “Bolsa Família”, porém fomos informados que o órgão não 

possui esses dados sistematizados sobre isso. Tal fato aponta para reflexão de como o trabalho de 

órgãos públicos frente a esse segmento social no Estado do Rio de Janeiro ainda tem um longo 

percurso para caminhar rumo a um trabalho ciente da sua função e que avalia o perfil desse público, 

para somente assim torna-se um trabalho produtivo e organizado frente às demandas dessa população 

no Estado.  
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recebem nenhum benefício previdenciário e que não possuem meios de prover a 

própria manutenção e nem tê-la provida por sua família. Quanto ao recebimento do 

Benefício de Prestação Continuada (BPC) por parte dos refugiados no Brasil há 

polêmicas em torno desse benefício ser garantido a esse grupo, pois no Decreto nº 

6.214, de 26 de setembro de 2007, que regulamenta o BPC, exalta-se no Art. 7° 

apenas o brasileiro nato ou naturalizado, sendo incluídas, em 2013, as pessoas de 

nacionalidade portuguesa “desde que comprovem, em qualquer dos casos, residência 

no Brasil e atendam a todos os demais critérios estabelecidos” do regulamento 

(Decreto nº 7.999, de 8 de maio de 2013). Com isso, até o momento o decreto que 

regulamenta o BPC reflete que esse benefício não é extensível aos refugiados das 

demais nacionalidades263. Entretanto, discussões são suscitadas, tendo em vista que 

esse benefício poderia cobrir a todos os refugiados (e imigrantes) no Brasil que 

apresentem as exigências para receber o benefício. Neste sentido, avalia-se que a 

negação desse direito aos demais estrangeiros conflita com § 2º do art. 12 da CF88 

que afirma que “a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e 

naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição”, o que ratifica a não 

diferenciação entre os nacionais e os naturalizados. Ademais, no Art. 23, da 

Convenção de 1951 – à qual o Brasil é signatário – está inscrito que “os Estados 

Membros darão aos refugiados que residam regularmente no seu território o mesmo 

tratamento em matéria de assistência e de socorros públicos que é dado aos seus 

nacionais”. E conflita com o Art. 203 da CF88 que afirma que “a assistência social 

será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à 

seguridade social” (grifos nossos). Portanto, a restrição de qualquer estrangeiro no 

Brasil a esse direito é contraditória perante tantos argumentos legais aos quais o 

Estado brasileiro se compromete. Um importante passo para uma mudança sobre 

essa matéria ocorreu com o julgamento do Recurso Especial 587970 pelo Supremo 

Tribunal Federal, que afastou a limitação da concessão desse benefício, decidindo 

que o BPC passa a ser extensível aos refugiados e imigrantes no país264. Entretanto, 

cabe agora ser aplicado esse entendimento pelas demais instâncias do poder 

                                                
263 Art. 7º do Decreto nº. 6.214, de 2007: “O brasileiro naturalizado, domiciliado no Brasil, idoso ou 

com deficiência, observados os critérios estabelecidos neste Regulamento, que não perceba qualquer 

outro benefício no âmbito da Seguridade Social ou de outro regime, nacional ou estrangeiro, salvo o 

da assistência médica, é também beneficiário do Benefício de Prestação Continuada”. 

264 Pra fins de comprovação sobre essa decisão do STF, vide a página do Supremo Tribunal Federal, 

na aba notícias, onde está disponível o processo e a leitura do relator Marco Aurélio sobre o processo. 

Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=341292.   

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D7999.htm
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judiciário a processos semelhantes, além de ser criado um decreto que mude a 

redação do Art.7°, passando a incluir imigrantes e refugiados.  

Cabe pontuarmos, que segundo a Defensoria Pública do Estado do Rio de 

Janeiro (DPE-RJ) há um grande desafio pelo poder público sobre a questão do 

refúgio no Estado: a recorrência de crianças e adolescentes refugiados chegarem ao 

Brasil, desacompanhados de um representante legal. Vale dizer que no ano de 2016 a 

Defensoria Pública do RJ cuidou de 11 casos nessa situação em que a maioria 

provinha da República Democrática do Congo. Foi por essas razões que o assunto foi 

abordado no seminário “Como Proteger Crianças e Adolescentes Refugiados”, 

promovido pela DPE em conjunto com a Cáritas RJ e o ACNUR em junho de 2016, 

e que buscou debater sobre a situação das crianças e adolescentes refugiados no país. 

Nesse evento, a DPE e outras instituições presentes, assumiram o compromisso – 

divulgado em carta pública – de atuar junto aos órgãos públicos e entes federativos 

envolvidos na proteção dos direitos da criança e do adolescente para articular ações 

voltadas à solução dos problemas enfrentados para a regularização da situação de 

crianças e adolescentes refugiadas e sem um responsável no Estado265.  

Antes de tratarmos acerca da legislação brasileira sobre crianças e 

adolescentes é oportuno sinalizar que o Brasil é signatário da Convenção dos 

Direitos da Criança e do Adolescente266 que dispõe em seu Art. 22 o seguinte: 

 

1 – Os Estados Partes adotarão medidas pertinentes para assegurar que a criança 

que tente obter a condição de refugiada, ou que seja considerada como refugiada de 
acordo com o direito e os procedimentos internacionais ou internos aplicáveis, 

receba, tanto no caso de estar sozinha como acompanhada por seus pais ou 

qualquer outra pessoa, a proteção e a assistência humanitária adequada a fim de 

que possa usufruir dos direitos enunciados na presente Convenção e em outros 

instrumentos internacionais de direitos humanos ou de caráter humanitário dos 

quais os citados Estados sejam parte. 2-Para tanto, os Estados Partes cooperarão, 

da maneira como julgarem apropriada, com todos os esforços das Nações Unidas e 

demais organizações intergovernamentais competentes, ou organizações não-

governamentais que cooperem com as Nações Unidas, no sentido de proteger e 

ajudar a criança refugiada, e de localizar seus pais ou outros membros de sua 

família a fim de obter informações necessárias que permitam sua reunião com a 

família. Quando não for possível localizar nenhum dos pais ou membros da 
família, será concedida à criança a mesma proteção outorgada a qualquer outra 

criança privada permanente ou temporariamente de seu ambiente familiar, seja 

qual for o motivo, conforme o estabelecido na presente Convenção. 

 

                                                
265Essas informações e outras sobre o evento estão disponíveis 

em:  http://www.defensoria.rj.def.br/noticia/detalhes/2841-Defensoria-Publica-atuara-na-protecao-de-

criancas-refugiadas.  

266A Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente pode ser consultada em: 

https://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10120.htm.  
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Portanto, o cumprimento desse artigo e de todos os outros ali expostos é 

obrigação do Estado brasileiro. A CF 88 e da Lei 8.069/1990 não fazem menção a 

criança em situação de refúgio especificamente, sem embargo, o fato de o Brasil 

aderir essa convenção e se responsabilizar com os documentos supracitados, prevê a 

garantia da proteção integral da criança e do adolescente sem distinguir brasileiros e 

estrangeiros. 

No que se refere a moradia não existe na cidade do Rio de Janeiro um local 

público específico para o abrigamento de refugiados. Isso tem sido uma real 

preocupação das entidades envolvidas nessa temática, como a Cáritas que afirma que 

nos abrigos da cidade, a população refugiada no Rio de Janeiro concorre vagas com 

pessoas em situação de rua e usuários de drogas, dois grupos que tem aumentado na 

cidade267, e que podemos afirmar que esse fato está atrelado particularmente a crise 

do Estado e uma de suas refrações, o desemprego que atingiu em 2016 a taxa 

de13,4% da população do Estado268. Mediante a isso, não é de se surpreender o 

crescimento de moradores de rua, o que reflete na grande procura de abrigos que 

estão em condição de superlotação, além de carência estrutural exposta por 

condições precárias e maus tratos relatados por quem necessita desses locais para 

sobreviver em meio a uma metrópole que escancara a severa concentração de renda 

de um pequeno grupo social, as classes dominantes. 

Portanto, a demanda por um abrigo temporário é uma das principais 

demandas que essa comunidade apresenta no Rio de Janeiro, pois um local específico 

para essa população – que devemos levar em consideração que possui questões muito 

peculiares como traumas de guerras e perseguições – é nos primeiros seis meses de 

sua chegada – período no qual eles buscam se alojar em um local seguro, obter a 

documentação necessária e aprender o português para assim conquistarem uma vaga 

de emprego –uma urgência.  

Não obstante, esse gargalo, no que concerne a ausência de locais públicos de 

abrigamento específico aos refugiados, ocorre em meio a uma contradição, pois na 

                                                
267 Vide matéria http://www.jb.com.br/rio/noticias/2017/06/04/numero-de-pessoas-em-situacao-de-

rua-aumenta-mais-de-150-em-3-anos-no-rio/.  

268 Esse dado foi colhido no levantamento mais recente da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(Pnad), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 2016. O Rio de Janeiro teve o 

terceiro pior salto entre todos os Estados. Vide: https://www.ibge.gov.br/estatisticas-

novoportal/sociais/trabalho/9173-pesquisa-nacional-por-amostra-de-domicilios-continua-

trimestral.html?edicao=9174&t=downloads.  
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Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais269, onde se caracteriza as ações 

do Sistema único de Assistência Social, consta na seção que versa sobre “Serviços de 

Proteção Social Especial - Alta Complexidade”, especificamente no item “Serviço de 

Acolhimento Institucional (Para Adultos e Família)” a seguinte especificação: “o 

atendimento a indivíduos refugiados ou em situação de tráfico de pessoas (sem 

ameaça de morte) poderá ser desenvolvido em local específico, a depender da 

incidência da demanda”. 

 Tendo em vista os desafios retratados em linhas acima, e que vão contra ao 

direcionamento da Política de Assistência Social para atender essa demanda, o 

abrigamento tem sido feito através da “ajuda mútua” dos próprios refugiados que 

acolhem os novos conterrâneos nesse novo país. Ademais, as iniciativas de igrejas 

são importantes no que concerne a ajuda ao refugiado e também ao abrigamento. Na 

Cáritas obtivemos a informação que a Igreja Assembleia de Deus Betesda 

Internacional no bairro de Brás de Pina recebe, acolhe refugiados em suas 

dependências e doa cestas básicas. Soma-se a essa ação social o trabalho de uma 

Igreja Batista na Tijuca que também presta ajuda a população em situação de refúgio. 

Já a Igreja São João Batista da Lagoa criou a Casa dos Refugiados270, abrigando 

cerca de 40 refugiados, em sua maioria homens e tem sido um local provisório, só até 

o solicitante de refúgio ou o já refugiado conquistar um emprego e conseguir se 

manter para alugar outro espaço e adquirir independência271. Portanto, a iniciativa de 

abrigamento aos refugiados no Rio de Janeiro está restrita a essas ações pontuais que 

contraditoriamente não partem do âmbito público, dependendo da solidariedade local 

e apoio mútuo, em contraposição ao direito e a universalidade dos serviços sociais.  

Desde 2009 esse Estado conta com o apoio do Comitê Estadual Intersetorial 

de Políticas de Atenção aos Refugiados do Rio de Janeiro (CEIPAR - RJ) que dentre 

outros papeis, é um importante veículo para influenciar agendas para o debate do 

                                                
269 A Tipificação desses serviços foi aprovada pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), 

por meio da Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009. Esse documento apresenta e descreve os 

serviços que compõe o SUAS por meio de níveis de Proteção (Proteção Socila Básica e Proteção 

Social Especial de Média e Alta Complexidade, e pode ser acessado em: 

http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Normativas/tipificacao.pdf.  

270 Essas pessoas são encaminhadas à Igreja pela Cáritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro. 

271 Como barreiras encontradas no campo de pesquisa, pontuamos que no trabalho de campo, tentamos 

realizar uma visita às dependências desse abrigo em questão, localizado na Igreja São João Batista da 

Lagoa em Botafogo, todavia, fui orientada a procurar a Cáritas, pois o Padre apresentou a dificuldade 

em dar conta das demandas de pesquisadores e estudantes, sendo assim, buscou concentrar na Cáritas 

essas demandas, sendo lá a coleta de dados sobre esse assunto. 
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tema e políticas públicas regional em conformidade com o contexto local. O Comitê 

foi criado pelo Decreto nº 42.182/2009 e é coordenado pela Secretaria de Estado de 

Assistência Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro272.  

 Segundo Correa (2016) com o Acordo de Residência e Livre Trânsito do 

Mercosul e a concessão de vistos humanitários273, a atuação do CEIPAR sofreu uma 

influência que foi crucial para o alargamento da atuação do CEIPAR, pois o 

colegiado deliberou a atenção também ao público de migrantes274, no sentido amplo, 

além da alteração da nomenclatura do órgão para Comitê Estadual Intersetorial de 

políticas em Atenção a Refugiados e Migrantes (CEIPARM)275. 

O Comitê reúne diversos órgãos governamentais de nível federal e estadual, e 

também conta com a participação de organizações da sociedade civil que lidam 

diretamente com o tema, bem como a Organização das Nações Unidas276. Nas 

reuniões do comitê junto aos seus membros são discutidos e acompanhados casos de 

violações de Direitos Humanos no Rio, através de grupos de trabalho, até que a 

situação de violação seja cessada, e o caso resolvido.  

Ainda sobre as reuniões do CEIPARM RJ, Correa afirma que em: 

 

Situações não contempladas pelos fluxos e normativas já estabelecidos, os 

membros do Comitê articulam uma resposta institucional, que poderá subsidiar 

futuras diretrizes. As respostas aos casos tratados, em geral, seguem alguns 

procedimentos. Após identificar os possíveis parceiros responsáveis por receber os 

encaminhamentos, ocorre uma sensibilização para adequar os serviços existentes às 

necessidades específicas dos refugiados e imigrantes. Em seguida ao 

encaminhamento, os casos são acompanhados e monitorados pelos membros do 

Comitê, de forma a garantir que as demandas tenham sido atendidas. 
 

 

                                                
272 A partir do ano de 2017 essa secretaria foi alterada para o nome de “Secretaria de Estado de 

Direitos Humanos, Políticas para Mulheres e Idosos”. 

273 Vide RN nº97 do CNIG de 2012. 

274 Essa aprovação ocorreu em uma sessão ordinária em agosto de 2014. 

275 As reuniões do CEIPARM são bimestrais e visam o monitoramento e execução do Plano Estadual 

de Políticas em Atenção a Refugiados. 

276 Segundo Corrêa (2016), os membros da esfera estadual são os seguintes representantes: Comissão 

de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro; Defensoria Pública do 

Estado do Rio de Janeiro; Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos; Secretaria 

de Estado de Cultura; Secretaria de Estado de Educação; Secretaria de Estado de Saúde; Secretaria de 

Estado de Segurança; Secretaria de Estado de Trabalho e Renda. Já os representantes do governo 

federal: Comitê Nacional para os Refugiados; Defensoria Pública da União; Delegacia de Imigração – 

Superintendência Regional da Polícia Federal; Ministério Público da União. Da sociedade civil: 

Cáritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro; Coletivo Migrações Rio; Cruz Vermelha Brasileira – Filial 

do Rio de Janeiro; Laboratório de Direitos Humanos da Universidade Federal do Rio de Janeiro; 

Pastoral do Migrante; Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rio de Janeiro; Viva-Rio. 
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Com o objetivo principal de defender e promover os direitos de solicitantes 

de refúgio e refugiados que vivem no Estado do Rio de Janeiro, o comitê afirma 

colaborar na busca de soluções duráveis para essa população frente às suas demandas 

sociais e econômicas, articula convênios, promove capacitações de servidores 

públicos, estimula e oferece apoio técnico a projetos e iniciativas dos municípios e 

órgãos governamentais em geral.  

No ano de 2016, o Comitê propôs e articulou junto aos seus membros o 

planejamento e a execução do primeiro Curso de Língua Portuguesa e Cultura 

Brasileira para Imigrantes e Refugiados, no âmbito do Programa Nacional de Acesso 

ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) 277. O curso foi executado pelo do 

Instituto Federal do Rio de Janeiro, por meio de uma parceria entre a SEASDH e a 

Cruz Vermelha Brasileira. 

Correa (2016) destaca que o Comitê por meio de audiências públicas realiza a 

escuta ativa do próprio público-alvo, o que vem possibilitando a discussão da 

construção de políticas públicas concernentes com as principais demandas 

apresentadas por refugiados e migrantes no Estado. Porém, observamos que no 

Estado do Rio de Janeiro, até o momento, não há uma política pública para o 

atendimento da população em situação de refúgio, ficando a cargo da sociedade civil 

a prestação de serviços sociais. 

É oportuno destacar que foi no âmbito do Comitê que desde 2014 o Rio de 

Janeiro destacasse como o primeiro Estado do país a criar um plano de atendimento e 

atenção a refugiados e solicitantes de refúgio, o Plano Estadual de Atenção aos 

Refugiados do Rio de Janeiro, instituído pelo Decreto nº 44924, de 22 de agosto do 

mesmo ano 2014278.  A elaboração desse documento pelo CEIPARM aconteceu em 

parceria com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), a 

Caritas Arquidiocesana do Rio (CARJ) e o Comitê Nacional para os Refugiados 

(CONARE). E o intuito deste documento consiste em melhorar o acesso da 

população em situação de refúgio às políticas públicas.  

Assim, o objetivo principal desse documento consiste em “diminuir as 

barreiras administrativas e facilitar o acesso desta população a serviços e políticas 

públicas, como o Sistema Único de Saúde (SUS) e educação”. Ele está orientado por 

                                                
277 Os detalhes desse curso, apresentaremos no item a seguir deste capítulo. 

278 Plano estadual de políticas de atenção aos refugiados do Rio de Janeiro. Disponível em: 

https://goo.gl/qzy2ap>. Acesso em: 20 de setembro de 2017. 
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seis diretrizes, a saber: documentação, educação, emprego e renda, moradia, saúde e 

ambiente sociocultural/conscientização da temática.  

Contudo, vale ressaltar que apesar das políticas de saúde e educação estarem 

baseadas no princípio da universalidade no marco legal da Constituição, o sistema de 

proteção social vem sofrendo um desmonte orientado pelo subfinanciamento e a 

mercantilização dessas políticas púbicas. Assim, há o real aumento do processo de 

privatização em detrimento do público, em que com uma grande expansão do 

número de planos de saúde e também da rede de ensino privada, a lógica do 

sucateamento desses serviços para a legitimação dessa onda privatizante caracteriza-

se a tendência da perspectiva mercadológica de serviços públicos, como já 

destacamos no Capítulo 2.  

Sobre o aspecto educacional279, a pesquisa de Miriam Santos, Luciano 

Ximenes de Aragão e Regina Petrus280 intitulada “Filhos de refugiados congoleses no 

Rio de Janeiro: socialização e escolarização nas escolas da rede pública de ensino”, 

publicada em 2016 no e-book “Um olhar sobre as diferenças – A interface entre 

projetos educativos e migratórios” e que contou com uma pesquisa empírica na 

Região Metropolitana do Rio de Janeiro com refugiados vindos da República 

Democrática do Congo e buscou descortinar o processo de inserção de filhos de 

refugiados congoleses na rede pública de ensino da cidade do Rio de Janeiro281. Em 

duas escolas282 públicas situadas em regiões com maior concentração de refugiados 

congoleses, bairro de Brás de Pina e Gramacho em Duque de Caxias, os 

pesquisadores identificaram que há um número considerável de crianças e 

adolescentes inseridos nessas escolas públicas. Os pais e mães congoleses relataram 

com ênfase que “enfrentam problemas relacionados às diferenças culturais, aos 

hábitos e ao “comportamento” dos filhos adolescentes e/ou jovens de 12 a 19 anos” 

                                                
279 Tais pesquisadores estiveram no dia no dia 27 de setembro de 2016 na Fundação Casa de Rio 

Barbosa "Seminário Aspectos socioeducativos dos processos migratórios" a fim de discutir a 

inserção escolar da população migrante estabelecida no Brasil e na Alemanha, junto com outros 

pesquisadores.  Na mesa, entre outros debates apresentou-se como resultados da investigação se a 

relação imigrantes e ambiente escolar pode acarretar inclusão ou exclusão. 

280O ebook está disponível para consulta em: 

http://oikoseditora.com.br/files/Um%20olhar%20sobre%20as%20diferen%C3%A7as%20-%20e-

book%20-%20BAHIA%20e%20SANTOS.pdf.  

281 A observação participante e a realização de entrevistas abertas com a equipe técnica, professores, 

alunos e seus pais, foram as metodologias de pesquisa utilizadas pelos pesquisadores nas escolas. 

282 As escolas da pesquisa foram as seguintes: Escola Municipal F. J. Oliveira Viana e Escola 

Municipal São Paulo.  
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no espaço escolar. Destacam que o problema principal não está na matrícula dos 

filhos de congoleses nas escolas públicas, mas no processo de alfabetização, na 

aprendizagem dos conteúdos ensinados e na integração à forma estrutural da 

educação no Brasil. Por fim os pesquisadores avaliam que a Secretaria de Educação 

não vem se preocupando com o processo de alfabetização na língua portuguesa de 

imigrantes, nem a superação das dificuldades do processo de aprendizagem, pois até 

o momento da pesquisa esse órgão público não havia traçado uma estratégia de apoio 

às escolas. 

Neste mesmo sentido, a Cáritas reconhece que a maior dificuldade encontrada 

pela população refugiada no Rio de Janeiro se refere à ausência de comprovação do 

nível de escolaridade, o que desencadeia uma série de dificuldades, seja para 

continuidade nos estudos, a inserção em cursos de capacitação e mesmo no mercado 

de trabalho283. Ademais, outro obstáculo é o ingresso nas escolas técnicas 

profissionalizantes, como a Fundação de Apoio à Escola Técnica 

(acrônimo FAETEC), SEBRAE, SENAC e outros, e nas universidades públicas e 

particulares. Sobre as universidades públicas a exigência consiste na aprovação em 

vestibulares que devem ser feitos na língua portuguesa. E quanto as faculdades 

privadas a permanência nelas é o principal entrave, visto que muitos refugiados 

enfrentam privações financeiras para custear despesas com transporte, alimentação e 

material didático. Outro obstáculo em comum aos ensinos público e privado 

superiores são a Revalidação de Diplomas e certificados. Entretanto, aos poucos essa 

questão vem se alterando, com a implantação da Cátedra Sergio Vieira de Melo284, 

um programa iniciado no Brasil em 2003 que tem por objetivo ampliar o 

conhecimento sobre a questão do refúgio, bem como promover ações relacionadas ao 

ensino, à pesquisa e a extensão universitárias. Com a implementação da Cátedra 

diversas universidades têm desenvolvido práticas para fomentar o acesso e 

                                                
283 Vale destacar que existe um banco de dados virtual que busca reunir currículos de refugiados e 

divulga-los as empresas para a contratação desse grupo. O banco de dados online é o “Programa de 

Apoio para a Recolocação de Refugiados (PARR)”. O programa é uma iniciativa do Acnur com a 

empresa de recursos humanos Emdoc, lançado em 2011 com o apoio do MTE. Disponível em: 

http://refugiadosnobrasil.com/.  

284 O nome em homenagem ao brasileiro Sérgio Vieira de Mello, morto no Iraque no ano de 2004 e 

que dedicou grande parte da sua trajetória profissional ao trabalho com refugiados, como funcionário 

do ACNUR. 
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permanência ao ensino, a revalidação de diplomas, bem como o ensino da língua 

portuguesa à população em situação de refúgio285. 

Cumpre registrar que no território brasileiro, os refugiados não possuem o 

direito de exercer o sufrágio universal, ou seja, o direito político não é garantido ao 

refugiado que está no Brasil. Assim, lembramos que Netto (1991, pp.18-19) aduz que 

na análise da trajetória da formação social brasileira a exclusão histórica da massa 

nos processos políticos decisórios foi patente. 

A assistência jurídica gratuita, oferecida pela Defensoria Pública da União é 

garantida a qualquer refugiado que por motivo de “ameaça” à segurança nacional 

seja processado, ou tenha instaurado um procedimento de expulsão ou extradição 

contra ele.    

 

3.2 Âmbito privado  

 

Em nosso mapeamento de atores e instituições no Brasil, voltadas para a 

questão relativa ao refúgio, o universo é heterogêneo de instituições do chamado 

“terceiro setor”, como ONGs, entidades religiosas e associações, e que atendem 

populações migrantes. No que tange ao Rio de Janeiro, o nosso levantamento 

identificou 4 instituições da “sociedade civil” que contribuem na assistência à 

população refugiada286. Esse número não é muito representativo se comparado a São 

Paulo, que na totalidade possui um rico universo de atores envolvidos com o tema da 

migração no Estado, mas que especificamente no que tange ao “Terceiro Setor” tem 

                                                
285 No Rio de Janeiro, até o momento da presente pesquisa, as instituições que já haviam aderido à 

Cátedra foram a Fundação Casa Rui Barbosa (FCRB), a Universidade Estadual do Rio de Janeiro 

(UERJ), a Universidade Federal Fluminense (UFF), a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 
e a Pontifícia Universidade Católica (PUC-RJ). Quanto a UERJ, o site da Casa de Rui Barbosa 

informa que “entre as iniciativas da atuação da UERJ em relação à questão do refúgio, estão a 

construção de uma plataforma virtual para curso de português para refugiados, um curso de introdução 

ao Brasil e clínica de assistência psicológica. Também haverá curso de assessoria jurídica para 

migrantes e refugiados; um projeto de revisão do Estatuto do Estrangeiro e estudos sobre sua 

constitucionalidade, além da inserção da temática do refúgio dentro de seus programas de graduação e 

pós-graduação”. Isso representa um grande avanço. Disponível em: 

http://www.casaruibarbosa.gov.br/interna.php?ID_S=1&ID_M=3780.   

286 Ademais, os outros atores não públicos envolvidos com o tema – sem contar os grupos de pesquisa 

– correspondem a 1 coletivo, 2 comunidades, 1 clínica jurídica e a Viva Rio que é uma ONG, mas tem 

seus projetos como “Pérolas Negras” e “Viva Haiti” voltados particularmente para a população 

haitiana.  
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20 de instituições, sem contar com as iniciativas no âmbito público como os CRAIs e 

abrigo público287.  

A atuação da Cáritas do Rio de Janeiro – atual Programa de Atendimento a 

Refugiados (PARES) Cáritas RJ – é referência no Estado e funciona como uma 

porta de entrada para os refugiados que chegam nessa cidade. O programa tem como 

principais objetivos: a) promover o acolhimento da população em situação de 

refúgio; b) assegurar que os direitos dos refugiados sejam respeitados; c) criar 

condições para que eles possam reconstruir a vida no Brasil de forma digna288. Para 

isso, a ONG atua em três frentes: acolhimento, proteção legal e integração local. A 

instituição afirma que o acolhimento é o momento crucial para o solicitante de 

refúgio que chega pela primeira vez à instituição precisando de orientação e apoio, 

sendo assim, busca-se estabelecer uma relação de confiança entre a pessoa e a 

instituição, com entrevistas traduzidas, orientação sobre procedimentos legais e 

atendimento as necessidades mais urgentes, como abrigamento289, alimentação, 

saúde, higiene e vestuário. A proteção legal consiste no atendimento sobre a 

regularização dos refugiados e mecanismos de proteção, onde os advogados do 

PARES Cáritas RJ acompanham o andamento dos processos de solicitação de 

refúgio, realizando entrevistas e elaborando pareceres sobre os casos para embasar a 

defesas dos mesmos. Ainda nessa atuação que é a proteção legal, tem-se a assistência 

para obtenção e regularização de documentos dos solicitantes de refúgio, bem como 

esclarecimentos sobre a Lei de Refúgio (Lei 9474/97), além de informações e 

encaminhamentos jurídicos diversos. Quanto a integração local, a instituição 

informa que esse trabalho tem o objetivo de criar condições para que o grupo “se 

integre à sociedade” e se torne “autossuficiente”. Para tal objetivo conta-se com 

assistentes sociais, psicólogos e pedagogos, e a formação parcerias com instituições 

públicas e privadas em diversas áreas, para a realização de um trabalho que visa 

garantir o acesso dos refugiados ao aprendizado do idioma, o acesso ao mercado de 

trabalho, à formação profissional e educacional e ao atendimento psicológico e de 

saúde.  

                                                
287 Vide o mapeamento que realizamos e que está disponível no apêndice deste trabalho. 

288 Vide o site do PARES Cáritas RJ: http://www.caritas-rj.org.br/o-que-fazemos.html.  

289 A Cáritas RJ informa que não possui abrigo próprio, mas que sua atuação para atender essa 

demanda consiste em acionar parceiros para garantir um local seguro aos que não têm onde dormir 

assim que chegam ao Rio de Janeiro. 
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Vale dizer que a representatividade dessa instituição no Rio de Janeiro já é 

notada na Polícia Federal, onde muitos solicitantes de refúgio são informados sobre a 

existência do Programa de Atendimento a Refugiados e Solicitantes de Refúgio da 

Cáritas RJ (PARES Cáritas RJ). Essa instituição é reconhecida como um local onde a 

população refugiada pode receber orientação, acompanhamento social, 

encaminhamentos aos serviços públicos e às outras organizações não-

governamentais, e “ajuda financeira”290 para as despesas mais elementares durante 6 

meses, caso o seu quadro de “privações sociais” seja muito “grave”. Enquanto esse 

processo ocorre, a Cáritas através de convênios e parcerias busca vagas no mercado 

de trabalho, incentiva o empreendedorismo, realiza diferentes atividades objetivando 

a integração na sociedade, dentre outras ações e projetos como apresentados no 

quadro abaixo. 

 

Quadro 1 – Principais Ações e Projetos do PARES Cáritas RJ (2017) 
Ações e Projetos O que desenvolve 

Curso de Português O Curso de Português é considerado o projeto “carro-

chefe” da instituição. Ele é realizado há mais de 13 

anos, e tem uma metodologia própria, sendo 

lecionado em quatro idiomas diferentes, tendo vista a 

variedade de nacionalidades que aqui estão. Além 

disso, o projeto conta com passeios culturais e 

educativos pela cidade com vistas a facilitar o 

aprendizado sobre o que é exposto em sala de aula.  

Arteterapia com crianças  A oficina de arteterapia com crianças em situação de 

refúgio é sistemática, ocorrendo semanalmente e 

conta com arteterapeuta, arte-educadora e psicóloga. 

Esse projeto busca através da arte contribuir no 

processo de adaptação a esse novo local, bem como, 

ajuda no processo de alívio dos traumas e medos que 

essas crianças sofreram na saída forçada de seus 

países de origem. 

Grupos de Conversa O PARES Cáritas promove grupos de conversa com 

a população em situação de refúgio, a fim de orientar 

                                                
290 A “ajuda financeira” é de R$ 300,00 e não é oferecida a todos os atendidos pela instituição, pois 

segundo a instituição, a verba que vem do ACNUR não atende a todas as demandas, mas apenas 

aqueles que apresentam grandes privações sociais. Após a pessoa em situação de refúgio preencher o 

“termo de declaração” e o “questionário” que podem ser realizados na própria Cáritas que tem uma 

equipe de proteção legal, esse refugiado pode ter acesso a essa “ajuda”. 
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esse grupo e identificar demandas e, assim, 

pressionar o poder público, bem como acionar 

parcerias para o atendimento dos problemas que se 

apresentam cotidianamente na vida de seu público-

alvo neste território. Vale destacar que atualmente há 

rodas de conversas permanentes com os seguintes 

temas: trabalho e saúde da mulher. 

Yoga para Refugiados A atividade de Yoga voltada para a população em 

situação de refúgio está inserida no projeto de saúde 

mental do Programa. As aulas acontecem uma vez 

por semana na Concha Acústica da UERJ e buscam 

promover o bem-estar do grupo neste local. 

Refugiados nas Escolas O projeto Refugiados nas Escolas possibilita 

encontros entre a população em situação de refúgio 

com crianças e jovens de escolas do Rio de Janeiro, 

com o objetivo de gerar conhecimento, sensibilização 

e mobilização da comunidade escolar. 

CORES – Coletivo de Refugiados 

Empreendedores 

 O projeto CORES é uma iniciativa do Programa em 

parceria com o SEBRAE/RJ e visa capacitar 

refugiados e solicitantes de refúgio para que esses 

criem alternativas de inserção profissional e geração 

de renda. As aulas são realizadas durante três meses e 

contêm dois módulos. 

Fonte: elaboração própria com base em informações coletadas no PARES Cáritas RJ. 

 

Segundo a Cáritas, estas ações e projetos visam contribuir para a inserção do 

refugiado nesse novo meio social, buscando aproximá-los dos brasileiros e promover 

a integração local. O PARES Cáritas RJ também busca realizar ações para ampliar a 

rede de atendimento ao solicitante de refúgio e refugiado no Estado, e sua iniciativa 

consiste em um trabalho de sensibilização de novos atores sociais. 

A assistência ofertada nessa instituição desde o momento de chegada dos 

refugiados ao Brasil é de grande importância, pois a realidade de muitos é o 

desconhecimento dessa sociedade, restrições financeiras e um idioma distinto. Na 

instituição o refugiado pode dar entrada a obtenção de documentos e participar de 

atividades voltadas para a integração na sociedade.  

A instituição informa que os desafios emergenciais dessa população no 

Estado do Rio de Janeiro são alimentação, saúde, vestuários e higiene, e abrigo, além 

da sensibilização de parceiros e pressão sobre políticas públicas. Neste caminho, a 
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Cáritas identifica que os principais desafios para integração são idioma, moradia, 

trabalho, sociabilidade, vida cultural e saúde mental. Reconhecendo essas demandas, 

a equipe do PARES busca a inserção dessa população às políticas públicas, à abrigos 

seguros, ao aprendizado do idioma, ao mercado de trabalho, à formação educacional 

e ao atendimento psicológico e de saúde, entre outras. Entretanto, a Cáritas também 

identifica que as barreiras conjunturais para integração do refugiado repousam na 

insuficiência de políticas públicas, na crise econômica e de financiamento, e no 

preconceito e na falta de informação qualificada. 

Sobre a equipe que compõe a Cáritas RJ conta-se com um grupo 

interdisciplinar composto de assistentes sociais, psicólogos, advogados, pedagogos, 

comunicólogos, administradores, estagiários e mais de 60 voluntários, todos esses 

profissionais auxiliam no atendimento, coordenação de projetos e articulação de 

redes e projetos. Além disso, a entidade tem parcerias com Sesc, Senac, Senai, 

universidades e entidades privadas que promovem cursos superiores e de 

profissionalização. 

A Cáritas RJ informa que quanto à questão da saúde, embora o SUS seja 

gratuito e universal, como já mencionamos no início deste capítulo, a população em 

situação de refúgio encontra dificuldades que são comuns aos brasileiros, como a 

escassez de medicamentos gratuitos ou de baixo valor, a marcação de exames e o 

acesso a tratamentos de fisioterapia, psicologia, odontologia, e outros. Outra barreira 

é o idioma para a comunicação com os profissionais da saúde.  Contudo, a instituição 

notifica que no Hospital Universitário Pedro Hernesto há um médico sensível à causa 

da população em situação de refúgio e que faz atendimento ambulatorial a casos 

típico da alta complexidade, como doenças raras. Quanto à questão da moradia, a 

Cáritas informa que grande parte dos refugiados no Rio de Janeiro, atendidos pela 

ONG, habitam em áreas de risco ou residem em moradias precárias, sem saneamento 

básico ou eletricidade, pois os altos preços dos alugueis nas áreas mais seguras e a 

exigência de fiador e depósitos, os impelem para locais onde a locação é mais barata 

e as cobranças para o contrato de aluguel são menores, o que pode resultar numa 

realidade de habitações precárias e localizadas em regiões dominadas pela violência. 

Considerando as dificuldades de muitos refugiados conseguirem emprego no 

Rio de Janeiro por não falarem a língua portuguesa, além da discriminação, a Cáritas 

RJ vem atuando para a realização do curso de língua portuguesa para refugiados. As 

aulas acontecem todas as terças e quintas-feiras em salas da Universidade do Estado 
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do Rio de Janeiro (UERJ). Nessas salas cedidas aos alunos, ocorrem cinco turmas, 

divididas de acordo com o idioma dos países de origem dos refugiados (francês, 

inglês ou espanhol) e nível de português. Além de aprenderem a língua portuguesa, 

executam atividades direcionadas para o uso do idioma na rotina do dia e nos locais 

de trabalho, e para esse último objetivo, os professores dispõe de exercícios práticos, 

que ensinam vocabulários voltados para o comércio e entrevistas de emprego. 

A verba para financiar esse curso é oriunda de uma multa trabalhista aplicada 

pelo MPT-RJ291.  Esse financiamento só foi possível, pois em abril de 2014 foi 

celebrado um Protocolo de Intenções entre a Cáritas Arquidiocesana do Rio de 

Janeiro e o MPT/RJ, tratando da destinação de verbas oriundas de multas ou 

indenizações trabalhistas para custear projetos e atividades da ONG que sejam 

voltados a capacitar e inserir os refugiados no mercado de trabalho. Com esses 

recursos a Cáritas consegue custear o auxílio transporte dos refugiados, o lanche, a 

contratação de um profissional para coordenar o projeto e a compra de material 

didático, tudo para que aconteça o curso e os refugiados frequentem as aulas. Cabe 

ressaltar que a iniciativa do curso é identificada pela Cáritas como uma atividade 

voltada para auxílio do processo de integração local dos refugiados.  

Além da Cáritas, a Cruz Vermelha do Rio de Janeiro292 em parceria com 

PRONATEC também realizou o Curso de Português e de Cultura Brasileira para 

refugiados no Rio de Janeiro. Antes do falarmos desse curso é importante 

                                                
291 A partir de então os projetos da Cáritas passaram a adquirir reforços financeiros para custear 

atividades voltadas para a educação e a capacitação profissional de refugiados. A multa foi aplicada 

contra a Empresa Pioneira Atendimento Domiciliar em Saúde devido ao descumprimento de normas 

trabalhistas em ação ajuizada pelo MPT-RJ. A empresa estava prestando serviços de homecare, 

terceirizando irregularmente mão de obra – contratando trabalhadores de cooperativas a fim de 

prestação de serviço, quando deveria estar executando o trabalho através de empregados com vínculo 

trabalhista. O descumprimento rendeu uma multa de R$ 300 mil que por indicação do MPT está sendo 

pago em 100 parcelas de R$ 3.000. 

292 O Movimento Internacional da Cruz Vermelha e Crescente Vermelho está em vários lugares do 

mundo se dedicando à assistência humanitária (sem vínculo, sem interesses partidários ou políticos) às 
pessoas em situação de refúgio, dentre outras missões. Até o ano de 2013 a Cruz Vermelha Brasileira 

não tinha um programa específico de acolhimento e assistência aos refugiados. Durante um longo 

período desenvolveu-se o programa de Busca e Paradeiro, que se dedicava a localizar pessoas 

desaparecidas, por solicitação de seus parentes. Porém, com a ajuda do Comitê Internacional da Cruz 

Vermelha (CICV), a começou a capacitação para implantação do Programa de Restabelecimento de 

Laços Familiares ou Contatos Familiares. O intercâmbio de informações na busca de paradeiros 

ultrapassava as fronteiras brasileiras, até que ao longo de 2014 e 2015 a CVB-RJ decidiu capacitar 

voluntários para ampliar o trabalho e implementar o Programa de Restabelecimento de Laços 

Familiares na filial. Notou-se a frequência de demandas da população refugiada, tais como 

abrigamento, moradia, alimentação, validação de diplomas, inserção no mercado de trabalho, domínio 

do idioma para a obtenção de emprego, dentre outras. Foi dessa forma que se estruturou o trabalho da 

CVB-RJ voltado para a população em situação de refúgio no Estado.  
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destacarmos que a o trabalho da Cruz Vermelha do RJ está dividido em duas áreas de 

atuação: o Restabelecimento de Laços Familiares (RLF) e o Setor de Migrações e 

Refúgio. Suas ações estão voltadas à promoção da recepção e a assistência às 

demandas emergenciais dos imigrantes e população em situação de refúgio no Estado 

do Rio de Janeiro, como questões relacionadas à doação de cestas básicas, 

vestimenta e orientação para obtenção de documentos. Essa prática não conta com 

um departamento próprio, mas conta com a responsabilidade de cada departamento 

da CVB-RJ. 

Sobre o Curso de Português, este foi uma iniciativa do Ministério da Justiça, 

em parceria com a Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, 

que contou com o apoio da Cruz Vermelha Brasileira, da Cáritas RJ, do Ministério 

da Justiça por meio da Secretaria Nacional de Justiça e do Instituto Federal do Rio de 

Janeiro – no contexto do programa PRONATEC –, do Comitê Estadual Intersetorial 

de Políticas de atenção a refugiados e migrantes do RJ (CEIPARM-RJ) e a equipe da 

Secretaria de Estado e Assistência Social e Direitos Humanos que trabalha com a 

temática.  

Iniciado em março de 2016, esse curso ocorreu nas dependências da sede da 

instituição da Cruz Vermelha no Rio de Janeiro e começou com uma turma de 80 

alunos entre refugiados e imigrantes – que logo depois foram aceitos para 

participação na atividade –, porém formou 60. O curso regular possuiu uma estrutura 

de três aulas por semana, não contava com lanches, além dos alunos ficarem durante 

dois meses sem o valor da passagem293. 

No que refere ao abrigamento – que já mencionamos no item anterior 

intitulado “Âmbito Público” – na Paróquia de São João Batista da Lagoa, em 

Botafogo, por iniciativa do padre Alex Coelho Sampaio criou-se a Casa dos 

Refugiados, um abrigo que está inserido no terreno dessa igreja294 e que recebe 

pessoas solicitantes de refúgio. Esse grupo chega à Casa do Refugiado através de um 

encaminhamento do PARES Cáritas RJ. É oportuno ressaltar que até o final do ano 

de 2016 havia cerca de 40 pessoas, em sua maioria homens e apenas cinco mulheres 

e nove crianças abrigadas na Casa do Refugiado. São pessoas de nacionalidades 

                                                
293 Informações obtidas no trabalho de campo na CVB-RJ, no qual tivemos contato com a 

coordenadora do Programa de Restabelecimento de Laços familiares e responsável pelo setor de 

migração e refúgio da CVB-RJ, Lilian Loureiro Bastos. 

294 A Casa de Refugiados é ampla, possui três pavimentos e está situada no terreno da igreja que está 

localizada no bairro de Botafogo, na Rua Voluntários da Pátria, nº 287.  
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diversas como venezuelanos, cubanos, colombianos, paquistaneses, sírios, além de 

nacionais de vários países da África.  

O trabalho do abrigo conta com doações locais de mobílias como camas, 

guarda-roupas e colchões, além de alimentos e materiais de construção. A Casa 

funciona como um local de passagem até que essas pessoas consigam regularizar a 

sua situação no país. Além do abrigamento, esse grupo tem acesso ao café da manhã 

e o almoço todos os dias – refeições que só podem ser feitas com as doações 

constantes que a Igreja recebe. Como iniciativa para obter renda para o grupo, há 

donativos que são comercializadas, como CDs e livros, para que a renda seja 

revertida para ações com os refugiados. Além disso, o pároco atua na sensibilização 

de empresários da localidade para a doação de materiais de construção que servem 

para pequenas reformas do abrigo. Ademais, como forma de viabilizar o lazer para os 

refugiados, a equipe da paróquia realiza sazonalmente festas para reunir o grupo 

abrigado295.    

Mais uma ação no âmbito privado que tem sido importante para a população 

refugiada no Rio de Janeiro é o projeto desenvolvido pela ONG Abraço Cultural que 

surgiu em São Paulo oficialmente no ano 2015 e é uma iniciativa da plataforma Atados  

que no ano de 2014 reuniu alguns voluntários para trabalhar com o tema do refúgio 

durante a 1ª Copa do Mundo dos Refugiados296. O Abraço Cultural é uma ONG e 

Escola de idiomas, composta por professores refugiados que lecionam aulas de 

línguas estrangeiras. Através dessas aulas, o objetivo do projeto consiste em: 

promover a troca de experiências entre refugiados e brasileiros, quebrando barreiras 

                                                
295 Essas informações sobre as ações do abrigo “Casa dos Refugiados” foram obtidas pelo site “Curta 

Botafogo” em entrevista ao pároco Alex realizada por Antonio Augusto Brito e Carla Paes Leme, pois 

como já mencionamos não conseguimos entrevistar o pároco, obtendo informações sobre a história e a 

atuação do abrigo tanto na Cáritas RJ, quanto nesse site disponível em: 

https://www.curtabotafogo.com/single-post/2017/04/27/Refugiados-encontram-abrigo-em 

Botafogo?lightbox=dataItem-j2yotqsp.  

296 A Copa dos Refugiados é uma iniciativa em forma de torneio de futebol que acontece desde 2014 

em São Paulo e surgiu para aproximar o refugiado a este país. O evento é organizado pela ONG África 

do Coração, uma ONG que possui sede em São Paulo e é formada pelos próprios refugiados e 

imigrantes que trabalham em prol de facilitar a integração social da população migrante na sociedade 

brasileira. É oportuno dizer que, para realizar a Copa dos Refugiados a ONG conta com o apoio de 

diferentes atores, dentre eles a Caritas Arquidiocesana de São Paulo e do Alto Comissariado das 

Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), que contribuem para que esse projeto seja uma importante 

ação no auxílio da adaptação desse grupo no Brasil. Assim como esse projeto, identificamos outras 

formas de organização e resistência no país que partem da própria população migrante. A exemplo, no 

Rio de Janeiro, há o Coletivo Rede de Migração Rio e a Comunidade Congolesa do Brasil (CCB-RJ), 

duas inciativas que permite-nos afirmar que a população refugiada e migrante vem resistindo e 

lutando.  

http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2015/06/refugiados-ensinam-idiomas-por-meio-de-experiencias-culturais-em-sp.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2015/06/refugiados-ensinam-idiomas-por-meio-de-experiencias-culturais-em-sp.html
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culturais e preconceitos; possibilitar a geração de renda para a população em situação 

de refúgio que leciona no curso; e estimular a valorização dos refugiados.  

 No Rio de Janeiro o projeto conta não só com o apoio da ONG Atados, como 

também do PARES Cáritas RJ. Os professores refugiados passam por um curso de 

capacitação com pedagogos e apoiam na construção do desenvolvimento do material 

didático exclusivo do curso. Ademais, o curso apresenta-se com o propósito de 

potencializar oportunidades de empreendedorismo a refugiados por meio de técnicas 

inovadoras de ensino e troca de experiências que valorizem as diferenças. Como 

resultados a equipe da ONG afirma que já formou mais de 28 turmas, empregou mais 

de 11 professores refugiados e já teve mais de 350 alunos. A ONG também informa 

que sua atuação consegue integrar os refugiados297, e que atualmente possui 

professores refugiados nacionais do Congo, Haiti, Venezuela e Síria298. Além disso, 

o Abraço Cultural tem a visão de que o aprendizado é mútuo, tanto para alunos 

quanto para os professores refugiados que ministram aulas dos idiomas 

francês, inglês, espanhol e árabe, além de ensinamentos culturais voltados para 

culinária, dança, música, cinema, política, história e literatura299. 

 

3.3 Desconstruindo a falácia de “país acolhedor” – o Rio de Janeiro como painel 

de análise 

 

3.3.1 Breves considerações sobre a venda da força de trabalho 

 

Segundo o IBGE a partir dos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD), havia no Brasil 204,9 milhões de pessoas residentes no país no 

ano de 2015. Desse total, no ano citado, 

 

                                                
297 Iniciativas independentes também surgem para a geração de renda desse grupo e adaptação na nova 

sociedade, como a Feira Chega Junto. 

298 A coordenadora-geral do projeto, Carolina Teixeira explica que ela e sua equipe perceberam que 

essa ação “aumentaria o contato dos imigrantes com brasileiros, incentivando trocas culturais e 

desconstruindo possíveis preconceitos de ambas as partes”. Disponível em: 

https://www.terra.com.br/noticias/educacao/projeto-pioneiro-abraco-cultural-ministra-cursos-de-

idiomas-com-professores-refugiados,a104cd2b007865eeb73bc2c13d1611578gjcbq2k.html.   

299 A unidade do Abraço Cultural no Rio de Janeiro está localizada no bairro da Tijuca, na Rua Conde 

de Bonfim, 488, 2º andar (próximo metrô Saens Peña). As turmas são divididas em cursos intensivos 

de férias e cursos extensivos. Sobre valores dos módulos e a carga horária, consultar: 

http://abracocultural.com.br/seja-um-aluno/turmas-regulares-rio-de-janeiro.   

https://maps.google.com/?q=Tijuca:+Rua+Conde+de+Bonfim,+488,+2%C2%BA+andar&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Tijuca:+Rua+Conde+de+Bonfim,+488,+2%C2%BA+andar&entry=gmail&source=g
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A população de 15 anos ou mais de idade (população em idade ativa) foi estimada 

em 161,8 milhões de pessoas. Esse contingente é formado por 104,8 milhões de 

pessoas economicamente ativas (64,8%) (força de trabalho300) e 57,0 milhões de 

pessoas não economicamente ativas (35,2%). (PNAD, 2015). 

 

Dentro desses 104,8 milhões de brasileiros economicamente ativos em 2015, 

se inseria 10 milhões de pessoas desocupadas301. 

De acordo com a PNAD, em 2015 havia 94,8 milhões de pessoas ocupadas, 

sendo que “60,6% da população ocupada estava inserida no mercado de trabalho 

como empregado (57,4 milhões de pessoas)”, enquanto que 39,4% dessa população 

ocupada (37,4 milhões de pessoas) não tinha um contrato formal de trabalho, ou seja, 

eram trabalhadores informais302. 

Já em 2016, exatamente no quarto trimestre (outubro – dezembro), o número 

de desocupados no país, segundo a PNAD Contínua, alcançou 12,3 milhões de 

pessoas desocupadas, o que representa um aumento sunstancial de 23% de pessoas 

nessa condição em relação a 2015 (que fechou o ano com 10 milhões de pessoas 

desocupadas, como já destacamos). E se compararmos esse trimestre de 2016 com o 

mesmo período de 2015, o crescimento foi de 36%, ou seja, três milhões de pessoas 

desocupadas a mais, afinal, de outubro a dezembro de 2015 a PNAD identificou 9 

milhões de desocupados.  Particularmente sobre o Estado do Rio de Janeiro, a taxa 

de desocupados chegou a 13,4% no último trimestre de 2016, o que correspondia a 

960 mil pessoas a procura de emprego em todo o Estado, um dado muito expressivo 

se comparado ao que foi apresentado em todo o país em igual período303.  

                                                
300 Segundo o IBGE força de trabalho corresponde ao conjunto de pessoas ocupadas que estavam 

procurando trabalho no perído da amostra. 

301 O IBGE classifica como pessoas sem ocupação ou desocupadas aquelas pessoas de 15 anos ou 

mais que na semana de referência as pessoas estavam sem trabalho e que tomaram alguma 
providência efetiva de procura de trabalho nesse período. Dentre as características da população 

desocupada, destacaram-se os seguintes pontos em 2015: mais da metade (53,6%) desse contingente 

era formado por mulheres; 26,3% nunca tinham trabalhado; 33,4% eram jovens de 18 a 24 anos de 

idade; 60,4% eram pretos ou pardos; e 48,2% não haviam completado o ensino médio. (Pnad, 2015) 

302 Desses 37,4 milhões de pessoas “os trabalhadores conta própria correspondiam a 23,0% (21,8 

milhões de pessoas); os trabalhadores domésticos, a 6,6% (6,3 milhões de pessoas); e os 

empregadores, a 3,7% (3,6 milhões de pessoas). Os demais trabalhadores (5,8 milhões) estavam assim 

distribuídos no mercado de trabalho: trabalhadores na produção para o próprio consumo (3,8%), 

trabalhadores não remunerados (2,2%), e trabalhadores na construção para o próprio uso (0,1%)”. 

303A PNAD Contínua do quarto e último trimestre de 2016 está disponível em: 

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/media/com_mediaibge/arquivos/977bf8873975696b9d8d67e305

b6beb9.pdf.  
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Neste sentido, com o aumento do desemprego, a enorme massa de 

“despossuídos” vem crescendo consideravelmente, alcançando os maiores índices da 

série histórica do IBGE iniciada em 2012.  

Diante disso, recorremos a Marx em os Manuscritos econômicos-filosóficos, 

que adverte que, “o trabalhador não tem apenas de lutar pelos seus meios de vida 

físicos, ele tem de lutar pela aquisição de trabalho, isto é, pela possibilidade, pelos 

meios de poder efetivar sua atividade” (MARX, 2012, p. 25).  

Em outra obra, Marx afirma que “o trabalho é, assim, uma condição de 

existência do homem, independente de todas as formas sociais” (MARX, 2013, p. 

120). Ainda segundo o autor, o trabalho é um mediador do metabolismo entre o 

homem e a natureza, portanto, é uma necessidade da vida humana. Sendo assim, 

enquanto atividade que se alienou do homem, a partir do momento que as forças 

burguesas capitanearam os meios de reprodução ampliada do capital se tornando a 

possuidora dos meios para oferecer a inserção da força de trabalho, em tempos 

neoliberais, essa oferta está cada vez mais escassa. E se tratando de mercado de 

trabalho nacional, o desemprego em 2016 já atingia 13 milhões de brasileiros, 

(segundo dados do IBGE publicados em 2017). 

Dessa forma, vale lembrarmos que no final do Manifesto Comunista, Marx e 

Engels conclamam a todos os operários dos diversos países a se unirem, isto é, 

formarem uma massa politicamente organizada como força antagônica ao poder do 

capital.  

Para os dias atuais é preciso ver a grande massa de refugiados como massa 

operária que também migra como força ativa de trabalho, mas que em tempos de 

nacionalismo aflorado e o ódio ao estrangeiro sendo cultivado nos países centrais do 

capitalismo, a noção de “trabalhadores unidos” tornou-se alienada da realidade 

contemporânea. É real que essa força produtiva se vê cada vez mais alijada dos 

postos de trabalhos formais, isto é, aqueles amparados pelas leis trabalhistas, e se vê 

cada vez mais nos trabalhos informais e nos postos precarizados e desumanizados de 

trabalho.  

Marx em O Capital livro I, seção I, A Mercadoria e Dinheiro, lembra que, “a 

força de trabalho conjunta da sociedade, que se apresenta nos valores do mundo das 

mercadorias, vale aqui como única força de trabalho humana, embora conste em 

inumeráveis forças de trabalho individuais.” (MARX, 2013, p. 117). Sendo assim, 

essas forças de trabalhos individuais em condição de refúgio devem ser entendidas 
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como força constitutiva da massa operária do país de chagada, pois seu trabalho 

independentemente de sua nacionalidade e do posto de trabalho que ocupa é gerador 

de lucro e da mais-valia, portanto, essa força de trabalho refugiada deve ser 

entendida como “a mesma força de trabalho humana que a outra” – isto é, a nacional 

(idem, ibidem).  

A atividade geradora de mercadoria, isto é, o trabalho, ainda é exercida em 

sua totalidade pelo dispêndio da força humana. Marx lembra que: 

 

Uma mercadoria tem um valor por ser uma cristalização de um trabalho social. A 

grandeza de seu valor, ou seu valor relativo, depende da maior ou menor 

quantidade dessa substancia social que ela encerra, quer dizer, da quantidade 

relativa de trabalho necessário à sua produção. (MARX, 1961, p. 352) 

 

 

Sendo assim, segundo ele, “as quantidades correspondentes de mercadoria, 

que foram produzidas no mesmo tempo de trabalho, são iguais.” (idem, ibidem). 

Desse modo, se a totalidade de mercadoria que é produzida tem grandezas iguais, 

deverá ter também grandezas iguais a atividade realizada pelo sujeito refugiado, pois 

de igual modo é força humana dispendida para a sua realização, portanto, a força de 

trabalho do refugiado é também “força plasmada”, “trabalho social realizado” e deve 

ser parte constitutiva da “quantidade relativa de trabalho” (MARX, 1961 p. 353), 

necessário para a produção capitalista em determinado país. Todavia, na atual 

realidade do mundo sob as ordens neoliberais, quando um sujeito busca proteção em 

outros países, fugindo de todas as formas de violações de seus direitos, sua força de 

trabalho é vista como alienada, como estranha, sendo-lhes reservados os postos 

precários de trabalho. Entretanto, como a reprodução ampliada do capital é fruto da 

maximização da exploração da força de trabalho constitutiva ao ser humano, quanto 

mais precário for esse vínculo, quanto menor o custo para sua manutenção do 

contrato de trabalho, isto é, com encargos legais regidos nas convenções trabalhistas, 

maior será o lucro do capitalista, dito isso, um artigo do Migra Mundo, lembra que; 

 

É bom frisar que a exploração dos trabalhadores migrantes não visa apenas 

interesses imediatos e contextuais, mas esconde uma intencionalidade muito mais 

perversa: a precarização de todos os empregos. De fato, na ótica da 

racionalidade econômica hegemônica, o trabalhador perfeito é o gastarbeiter, 

[trabalhador estrangeiro], o trabalhador hóspede, temporário, sem os entraves da 

família e dos sindicatos, com reduzida capacidade reivindicativa e urgente 

necessidade de dinheiro. A violação dos direitos laborais dos estrangeiros é, 

portanto, o ponto de partida para a vulnerabilização de toda a classe trabalhadora. 

(MARINUCCI, 2017) 
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O trabalho como antagonista histórico do capital (MÉSZÁROS, 2002) é, em 

tempos atuais, totalmente desvinculado de sua importância histórica, e é posto na 

atual fase de capital financeiro como algo secundário da relação entre indivíduos, e 

não como força motriz social. Sendo assim, o ser social304 trabalhador é visto como 

um objeto que deve ser totalmente desconstruído de sua importância histórica e como 

força social que conduz a sociedade. Valendo-se da oferta cada vez mais escassa de 

postos de trabalho, que segundo Mészáros, é transfigurado como “desemprego 

estrutural”, o capitalista constrange o trabalhador a aceitar qualquer forma de ralação 

trabalhista, levando os indivíduos a se submeterem “às ordens emanadas dos 

imperativos expansionista do sistema; e, para o número sempre crescente de outros 

não tão ‘felizes’, significa a exposição às humilhações e ao extremo sofrimento 

causado pelo ‘desemprego estrutural’” (MÉSZÁROS, 2007, p. 91). 

Dentro dessa parcela de sujeitos não “tão felizes” como aduz Mészáros 

(IDEM), se encontra uma camada social composta por imigrantes e refugiados, que 

longe de suas pátrias – alguns até indocumentados e na maioria das vezes estando 

apenas com a roupa do corpo – podem vir a se tornar força de trabalho de máxima 

exploração capitalista.  

                                                
304É notório mencionar a grandiosa e complexa obra de Georg Lukács, a respeito da ontologia do ser 

social, obra que o elevou a categoria de um dos maiores pensadores marxista do século XX. Essa obra 
nasce inicialmente como introdução ao estudo da ética, o que se alongou em demasia e tornou-se uma 

obra autônoma, restando ao estudo da ética um manuscrito ainda não publicado (FREDERICO, 1997, 

p.27). Fugindo do idealismo hegeliano e da metafísica de Aristóteles sobre a ontologia, Lukács recorre 

ao materialismo histórico dialético de Marx e Engels, para fundamentar sua construção teórica do 

estudo do ser social. Em a Sagrada Família, Engels lembra que “a história não faz nada, não possui 

nenhuma riqueza imensa, não luta nenhum tipo de luta, quem faz tudo isso, quem possui a luta é, 

muito antes, o homem, o homem real (MARX; ENGELS, 2011, p. 111), e ainda, em seu artigo “Sobre 

o papel do trabalho na transformação do macaco em homem”, ele atribui que o “trabalho criou o 

próprio homem [...] e um novo elemento surge com o aparecimento do homem acabado: a sociedade”. 

(MARX; ENGELS, 1961, pp. 271,275). Concordando com essas considerações é que Lukács atribui 

ao estudo ontológico do ser social em um sentido objetivo, através da autoformação do gênero 
humano, do ser social pelo trabalho. (FREDERICO, 1997, p. 27). Sendo assim a partir da constituição 

do trabalho como categoria fundante do ser social, “como formador de valores de uso, como trabalho 

útil, o trabalho é, desse modo, uma condição de existência do homem” (MARX, 2013, p. 120). “Nasce 

assim a única lei objetiva e universal do ser social, que é tão eterna quanto ele, ou seja, trata-se 

igualmente de uma lei histórica, na medida em que nasce com o ser social, mas permanece apenas 

enquanto ele existir”. (LUKÁCS, 2012, p. 250). Portanto, para Lukács, a investigação do ser social 

enquanto resultado do trabalho, da força criadora do gênero humano é uma investigação objetiva, e 

não idealista e fenomenológica como propôs Hegel. Todavia, ele parte de uma construção ideológica 

orientada no materialismo histórico dialético marxiano. “Em outras palavras, objetivamente o ser 

social é a única esfera da realidade na qual a práxis cumpre o papel de conditio sine qua non na 

conservação e movimento das objetividades, em sua reprodução e em seu desenvolvimento”. 

(LUKÁCS, 2012, p. 20). 
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A ONG Repórter Brasil denunciou maus tratos a refugiados em fábricas da 

Sadia, no ano de 2012, como alojamentos superlotados, sem infraestrutura para o 

abrigamento de trabalhadores, condições de vida degradantes, trabalho exaustivo e 

jornadas de trabalho excessivas305.   

Em depoimento a essa ONG, um refugiado talibã relatou ter sido vítima de 

uma rede de exploração de trabalhadores estrangeiros em frigoríficos nacionais. Ele 

expôs o seguinte: "disseram que no Brasil eu encontraria paz, mas virei um escravo 

e, hoje, vivo como um mendigo". Sua fala revela duas questões: a primeira se refere 

à saída forçada de sua cidade, por ter sido ameaçado de morte por um grupo talibã, 

sendo cooptado por uma gangue de tráfico humano, a qual teve que pagar US$ 5 mil 

dólares sob a promessa de lhe enviarem a um país bem distante, mas que poderia 

solicitar refúgio e recomeçar sua vida em “paz”: o Brasil. O segundo ponto está 

relacionado às seguintes condições que se encontrava à época da entrevista logo após 

ser demitido por contestar seu supervisor pelas condições de trabalho as quais estava 

sendo submetido: pessoa em situação de rua e aguardando o resultado do CONARE 

sobre seu pedido de refúgio.   

Tal espectro pode ser interpretado não como um caso isolado, mas comum a 

outros refugiados e imigrantes no Brasil, com inserção em trabalhos subalternos, 

trabalhos irregulares ou em condições de trabalho análogas à escravidão. Eles são 

alvos mais suscetíveis à irregularidade, à informalidade e à exploração, pois é 

recorrente não se comunicam na língua portuguesa, por desconhecerem as leis 

trabalhistas, ou pela necessidade de sobrevivência submeterem-se a trabalhos 

precários.  

Nesse espectro podemos refletir que parte dos imigrantes irregulares e parte 

dos refugiados compõe a categoria que Florestan Fernandes classificou como 

“condenados do sistema”. Esse termo foi cunhado pelo autor para identificar o “setor 

humano marginal de sua ordem econômica” (FERNANDES, 1975a, p. 71), que 

participa do processo de acumulação capitalista, mas que carecem “[...] dos meios 

para vender seu trabalho como mercadoria, ou só pode fazê-lo de maneira muito 

precária” (FERNANDES, 1981, p. 27). É neste sentido que podemos considerar os 

segmentos supracitados como “condenados do sistema (ou suas vítimas 

                                                
305 Em matéria publicada pela ONG Repórter Brasil em 26/01/12, disponível em: 

http://reporterbrasil.org.br/2012/01/refugiados-denunciam-maus-tratos-em-fabrica-da-sadia/.   
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necessárias)”, pois apesar de estarem inseridos na lógica da acumulação capitalista 

são alvos de trabalhos com bases não “tipicamente” capitalistas, como frágeis ou 

nulos contratos de trabalho, onde vendem a sua força de trabalho por baixos salários 

e nenhum benefício ou nem isso é possível, pois são cooptados e privados dos 

direitos historicamente conquistados pela classe trabalhadora ao longo da história da 

formação social brasileira – como vimos no Capítulo II –, sendo uma clara 

continuidade de condições de trabalho “pré-capitalistas” ou vítimas de uma 

exploração exacerbada típica de sociedades dependentes.  

Isso posto, acreditamos que a teoria de Florestan  Fernandes sobre “classes 

possuidoras” e “não possuidores de bens” atendem ao debate empreendido aqui, pois 

a sociedade brasileira é estratificada e consequentemente aqueles que se chegam ao 

país também sofrerão os rebatimentos de uma região subserviente aos ditames 

externos e que trata sua classe detentora/dominante de forma a concentrar ainda mais 

sua renda, a manter seu prestígio social e poder, enquanto que  a classe trabalhadora 

é vista com desdém, subalternizada e com mais dificuldades de se inserirem no 

sistema capitalista, quando não, condenada por não terem seu trabalho valorizado no 

mercado.    

 
Os não-possuidores de bens, porém, poderão ou não valorizar-se e classificar-se na 

ordem econômica pelo trabalho. Apenas têm uma posição ativa no sistema 

econômico, mas não encontram probabilidades de valorizá-la mediante uma 

posição simétrica no mercado, o trabalho não conta como mercadoria e, portanto, 

não classifica, na ordem vigente. Ao contrário, se à posição ocupada nas relações 

de produção corresponde a uma valorização no mercado, o trabalho conta como 

mercadoria e como fonte de classificação na ordem econômica (FERNANDES, 

1975a, p. 65). 

 

 

Vejamos, que na luta pela sobrevivência, o caso do jovem talibã, bem como 

de tantos outros imigrantes e refugiados que se inserem na classe dos não 

possuidores de bens e estão alocados na construção civil ou na indústria do vestuário, 

setores comuns de abarcarem a força de trabalho estrangeira, é recorrente o fato de 

esses grupos serem encontrados em condições análogas à escravidão por sua 

vulnerabilidade no país desconhecido. Isso ocorre também, pois as relações de 

trabalho baseadas na exploração compulsória persistem no Brasil, que apesar de 

transitar para o trabalho livre (moderno), mantém traços arcaicos, como o 

escravagismo. 

Outra face atual que pode impactar também a vida de solicitantes de refúgio e 

refugiados no Brasil consiste no fato deles poderem ser os mais atacados pelas novas 
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regras trabalhistas, afinal estes já estão em condições muito frágeis, agudizadas seja 

pelo racismo (no caso da população em situação de refúgio negra), por não falarem o 

idioma português, pela desigualdade de oportunidades, pelo desconhecimento das 

leis trabalhistas do país, ou por serem alvos do preconceito sobre a motivação de sua 

saída do país de origem. 

Vale explicitar que o perfil de escolaridade dessa população em situação de 

refúgio que chega ao país e se instala no Rio de Janeiro corresponde a um número 

significativo de pessoas com nível superior e/ou com diversas qualificações 

profissionais, como destacado pela Cáritas RJ no trabalho de campo. Entretanto, as 

dificuldades enfrentadas pelos mesmos no mercado de trabalho não são 

desconhecidas. A instituição supracitada informa que no caso dos solicitantes de 

refúgio, a principal dificuldade enfrentada para inserção no mercado de trabalho está 

no fato dos empregadores não aceitarem a contratação desses indivíduos por ainda 

não terem em mãos o deferimento do status de refugiado306 do pretenso empregado, 

acreditando que o investimento na admissão do mesmo pode surtir prejuízos 

financeiros. Nessas condições, a ONG informa que promove encontros de 

conscientização para empresários, tendo em vista a sensibilização dos mesmos para a 

aceitação de solicitantes de refúgio e de refugiados em seus quadros de funcionários, 

afinal, esses últimos também são alvos de preconceitos por parte dos empregadores. 

Ademais, a Cáritas ressalta que mantém um banco de dados com empresas que já 

possuem a frequência de contratar esse segmento social. 

 É muito comum no perfil das pessoas em situação de refúgio no Rio de 

Janeiro, haver a formação em cursos de engenharia civil, tecnologia da informação, 

economia, contabilidade e outros. Porém também é comum, mesmo nessas 

condições, não serem aproveitados em suas áreas, e acabarem se submetendo ao 

trabalho informal para sobreviverem e/ou enviarem remessas de dinheiros para seus 

familiares que ficaram no país de origem. Outro ponto a ser destacado – e que foi 

exposto pelos profissionais das instituições visitadas para o levantamento de 

informações para essa dissertação – traduz-se no fato de que a maioria desse grupo, 

no Rio de Janeiro, é lançada em trabalhos braçais, de frentista, construção civil, 

serviços gerais, estoquistas, dentre outras áreas de atividades laborais que não 

exigem o ensino superior. 

                                                
306 Esse fato exprime uma consequência derivada da morosidade do CONARE em deferir as 

solicitações de refúgio – como apresentamos no Capítulo II deste trabalho. 



226 

 

Outra problemática que é intrínseca a essas questões é a dificuldade de 

comprovação da profissão e a revalidação do diploma – como já destacamos 

anteriormente – o que se deve, pelo fato de grande parte da população em situação de 

refúgio devido à perseguição ou guerra no país de origem, não tem tempo de pegar 

documentos, ou tem os mesmos, perdidos durante a travessia. Neste sentido 

encontram barreiras nas contratações, o que avaliamos ser explicado principalmente 

pela questão da discriminação. Respaldando essa afirmação, podemos retomar os 

dados reveladores da pesquisa de Liliana Lyra Jubilut “MIGRANTES, APÁTRIDAS 

E REFUGIADOS: subsídios para o aperfeiçoamento de acesso a serviços, direitos e 

políticas públicas no Brasil” – a qual já destacamos neste capítulo – que identificou 

que 26,5% dos imigrantes no Rio de Janeiro pontuam  como principal dificuldade 

encontrada no Brasil a conquista por trabalho, e quando perguntados se já sofreram 

violação de direitos humanos, no Rio de Janeiro 25%307 dos imigrantes entrevistados 

disseram que “Sim”, associando essa violação à discriminação. 

Na matéria intitulada “O sofrimento silencioso dos refugiados do Congo em 

Brás de Pina” publicada pelo jornal O Globo, em junho de 2016, um refugiado 

congolês de 19 anos foi encontrado desmaiado numa calçada da Avenida Brasil na 

altura do bairro de Bonsucesso após sentir um mal estar devido a uma jornada de 

trabalho exaustivo que se caratcterizou por em um dia inteiro no qual o refugiado 

passou carregando e descarregando um caminhão no bairro de Ramos, suportando a 

cada descarga o peso de 30kg, para ao final do dia receber R$40,00 pelo trabalho 

extenuante. Na matéria relata-se também que o mesmo foi levado de ambulância ao 

Hospital Estadual Getúlio Vargas, local onde ficou internado por dois dias, 

recuperando-se a base de soro e se alimentando308.  

De acordo com Mészáros, “o trabalho vivo mercantilizado pode ser utilizado 

e controlado com grande flexibilidade e dinamismo” (MÉSZÁROS, 2011, p.622). 

Para ele, essa flexibilização do trabalho visa atender “os imperativos estruturais 

emergentes da divisão do trabalho” (idem, ibidem). Ainda para o autor, isso 

representa “os interesses em assegurar a expansão continua da mais-valia com base 

na máxima exploração praticável da totalidade do trabalho” (idem, ibidem).  

                                                
307 Já 26,5% relatou ser o idioma o principal, 13,4% a discriminação (50% xenofobia); 13,4% a 

integração; 6,7% a documentação; 4,5% a educação; 4,5% a moradia; e 4,5% o transporte. 

308 Matéria disponível em: https://oglobo.globo.com/rio/o-sofrimento-silencioso-dos-refugiados-do-

congo-em-bras-de-pina-19538015#ixzz4z1UHK6pH.  
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Tais características, frente ao trabalho, inauguradas com a Era neoliberal, se 

somam com a ideia de empreendedorismo, típica proposta do Banco Mundial, como 

já vimos no capítulo anterior e que busca reforçar a capacidade individual e de 

grupos em fazerem escolhas, e transformá-las em “resultados positivos”. Isso é muito 

comum também na vida dos refugiados no Brasil que são alvos de capacitações para 

geração de renda.  Vejamos que numa palestra de capacitação em 

empreendedorismo, da Política de Geração de Emprego e Renda, Guilherme Afif 

Domingos, presidente do SEBRAE afirmou para refugiados e solicitantes de refúgio 

que “o empreendedorismo é uma grande alternativa para os refugiados retomarem 

parte de suas vidas deixadas para trás” 309.  

Já no curso CORES310, oferecido pela Cáritas Arquidiocesana do Rio (Cáritas RJ) 

em parceria com o SEBRAE-RJ, os envolvidos nessa atividade informam que o curso visa 

auxiliar na formação em empreendedorismo, profissionalizando refugiados para a inserção no 

mercado de trabalho – sobretudo nos segmentos da culinária e da moda.  

Em matéria publicada pelo portal de notícias G1, em maio de 2017, Nina Quiroga, 

refugiado no Brasil e Relações Institucionais do Programa de Atendimento a Refugiados e 

Solicitantes de Refúgio (PARES) da Cáritas RJ, relatou o seguinte: "Percebemos que os 

refugiados que chegavam ao Brasil precisavam ser qualificados para serem inseridos no 

mercado de trabalho. Procuramos unir as habilidades de cada um deles com as necessidades 

empresariais brasileiras, além de ajudá-los a desenvolver um espírito empreendedor". Já a 

analista do Sebrae-RJ, Juliana Oliveira explicou: "Não queremos que eles se vejam apenas 

como refugiados que tentam dar um jeito de sobreviver em um país estrangeiro. Não, 

buscamos mais que isso”. E Juliana prossegue dizendo: “A intenção é fazer com que todos 

eles comecem a pensar como empresários, como empreendedores que sabem tocar o negócio 

à frente, de maneira profissional e rentável" 311. 

 Apesar de sabermos a importância de gerar renda, seja complementar, seja 

única, para a vida desse refugiado no país, é bom lembrarmos que nesse discurso de 

                                                
309 Depoimento disponível em: http://www.acnur.org/portugues/noticias/noticia/projeto-refugiado-

empreendedor-tem-inicio-em-sao-paulo/.  

310 Curso de curta duração – três meses – que teve como objetivo desenvolver parcerias para ajudar a 

população refugiada no Estado do Rio de Janeiro com “potencial empreendedor” a criar seus próprios 

negócios, além de apoiar a participação desse grupo em eventos gastronômicos e culturais visando a 

promoção da diversidade.  

311 Essa matéria do G1 que contém tais depoimentos é intitulada “Refugiados recebem aulas de 

empreendedorismo no Rio: 'Decidi recomeçar', diz colombiana” e está disponível em: 

https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/refugiados-recebem-aulas-de-empreendedorismo-no-rio-

decidi-recomecar-diz-colombiana.ghtml.  
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alternativa ao trabalho, autonomia e “empoderamento social”, tem embutido nada 

mais é do que a precarização das relações trabalhistas, apesar de ser apresentado 

como solução àquele indivíduo que ora deseja aumentar a renda, ora esteja 

desempregado e busca uma fonte de renda. É neste sentido que Soares (2012) em sua 

tese afirma que atrás do véu da suposta autonomia e liberdade incentivada em 

diferentes políticas de emprego e renda, há desregulamentações e flexibilizações – 

típicas da Era da “acumulação flexível” – que atacam violentamente os direitos dos 

trabalhadores. Na essência, o empreendedorismo compreende uma expressão do 

subemprego, ademais essa ideia está pautada no discurso de Amartya Sen que 

apresenta um estatuto teórico assentado nas capacidades individuais, que 

responsabiliza o indivíduo por seus fracassos e vitórias, por sua situação de 

desemprego, como se eventos alheios a esse indivíduo não influenciassem a 

realidade posta, sendo assim, uma falsa apreensão da realidade. 

Assim, ao descortinar o movimento do mercado de trabalho que é oferecido 

ao refugiado em tempos neoliberais e de degradação das relações de trabalho, o Rio 

de Janeiro como um dos principais centros de recebimento de refugiados, no Brasil, 

não foge à regra. 

 

3.3.2 Caracterização da cidade carioca 

 

 Partindo das considerações de Marx em o Grundrisse de que, “a sociedade 

não consiste de indivíduos, mais expressa a soma de vínculos, relações em que se 

encontram esses indivíduos uns com os outros” (MARX, 2013, p. 205), o refugiado 

ao se relacionar com a sociedade que lhe deu refúgio, tem em primeiro plano a 

necessidade de vender sua força de trabalho, para suprir suas necessidades – isto é, 

alimentação, vestimentas, mobilidade urbana e moradia. Todavia, a realidade que 

lhes é apresentada é totalmente contraditória, típica de suma sociedade desigual e 

combinada, com um grave quadro de violência capilarizado nos poros sociais e que 

pode assemelhar-se à antiga situação que os fez migrar. Diante desse quadro hostil 

que é apresentado à população em situação de refúgio no Rio de Janeiro, nos 

remetemos à canção Alagados da banda de pop rock Os Paralamas do Sucesso que 

diz que, “a cidade, que tem braços abertos no cartão postal, com os punhos fechados 

na vida real, nos nega a oportunidade e mostra a face dura do mal” (VIANNA; BI 

RIBEIRO; BARONE: 1986).  
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Essa “face dura” da metrópole capitalista carioca, que logo é apresentada ao 

refugiado lança-o em situação de privações, os direcionando em muitas das vezes 

para áreas favelizadas da sociedade carioca – onde o custo financeiro de vida e os 

alugueis são menores do que nos centros urbanos –, dilema da maioria dos 

trabalhadores fluminenses, pois o desemprego, a especulação imobiliária, percebida 

pelo processo de gentrificação, no qual certos territórios tornam-se mercadorias 

funcionais ao grande capital, além da concentração de renda, são alguns aspectos do 

capitalismo selvagem (dependente) nessa cidade. 

Diante da situação que em muitas vezes se apresentam sem documento e com 

dificuldade de se comunicar devido ao fato de ainda não dominarem o idioma local, 

seu trabalho é capitaneado por agentes que buscam indivíduos que por falta de opção 

se submetem ao trabalho precário, e sem direitos e vínculos empregatícios, ainda que 

segundo a legislação brasileira eles tenham os mesmos direitos que os trabalhadores 

nacionais, todavia o mercado de trabalho local o constrange a vender sua força 

produtiva, por qualquer “bagatela”, revelando que a desumanização do indivíduo é 

um traço marcante da nova dinâmica da financeirização do capital mundial. Soma-se 

a isso, a violência moral e às vezes física, e a intolerância étnico-religiosa312, que são 

traços constitutivos dessa sociedade, e que se distanciam do ideário de país 

“acolhedor” ou “cordial” aos imigrantes e refugiados. 

Vale lembrar que a sociedade brasileira se estruturou no modo de produção 

capitalista, e que esse capitalismo aqui praticado é um capitalismo dependente, pois 

nossa estrutura capitalista nacional está subordinada à superestrutura capitalista dos 

países dominantes que exercem o papel hegemônico de subordinar e possuir a fonte 

diretória de decisões. Sendo assim, as medidas sócio-políticas e econômicas que se 

revelam por aqui, devem estar em consonâncias com as exigências das elites 

dirigentes internacionais, que controlam a divisão internacional do trabalho, e 

reservam o papel de cada país na disputa pelo mercado capitalista.  

Diante desse painel, o que salta aos olhos é uma sociedade organizada 

antagonicamente, reprodutora de contradições inerentes ao modo capitalista e que 

exerce a máxima exploração para obter a superacumulação capitalista. Esse viés 

socioeconômico desconstrói a ideia de “país acolhedor”, revelando que o termo é 

totalmente incongruente com nossa realidade enquanto Estado-burguês. A noção de 

                                                
312 Essa intolerância étnico-religiosa foi base na política imigratória de Vargas, como vimos no 

capítulo anterior, por este motivoo podemos dizer que é marcante neste país. 
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país acolhedor deve estar em consonância com a realidade de um país que dispõem 

aos seus cidadãos serviços públicos e de qualidade, e que garante os chamados 

direitos sociais – tais como, “a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 

moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e a 

infância, a assistência aos desamparados, na forma dessa constituição” (BRASIL, 

1988) – o que na prática, não ocorre aqui.  

Para trazer à tona alguns dos graves problemas crônicos da sociedade 

brasileira, podemos destacar a situação de crianças e adolescentes, que apesar dos 

avanços em políticas públicas voltadas a esse segmento social, eles também se 

encontram em situação de risco, principalmente se forem pobres, negros e indígenas, 

conforme aponta um estudo da UNICEF que atesta que: 

 

A face mais trágica das violações de direitos que afetam meninos e meninas no 

Brasil são os homicídios de adolescentes. De 1990 a 2014, o número de homicídios 

de brasileiros de até 19 anos mais que dobrou: passou de 5 mil para 11,1 mil casos 

ao ano (Datasus, 2014). Isso significa que, em 2014, a cada dia, 30 crianças e 

adolescentes foram assassinados. As vítimas têm cor, classe social e endereço. São 
em sua maioria meninos negros, pobres, que vivem nas periferias e áreas 

metropolitanas das grandes cidades. A taxa de homicídio entre adolescentes negros 

é quase quatro vezes maior do que aquela entre os brancos: 36,9 a cada 100 mil 

habitantes, contra 9,6 entre os brancos (Datasus, 2013). Dos adolescentes que 

morrem no País, 36,5% são assassinados. Na população total, esse percentual é de 

4,8% (Índice de Homicídios na Adolescência no Brasil, 2015). Esse cenário 

perturbador coloca o Brasil em segundo lugar no ranking dos países com maior 

número de assassinatos de meninos e meninas de até 19 anos, atrás apenas da 

Nigéria (UNICEF, 2014). 

 

Ao analisar “essas veias abertas”313 da sociedade brasileira, observa-se que 

nossas crianças e adolescentes, em sua maioria negros, pobres e moradores de 

favelas, tem suas vidas abreviadas por essa violência que é estrutural na sociedade 

brasileira. De acordo com o dossiê Você Matou Meu Filho da Anistia Internacional,  

 

De 1980 a 2012, o número de homicídios no país aumentou de 13.910 para 56.337, 

e a taxa de homicídios aumentou de 11,7 para 29,0. Isso significa um aumento de 

143% na taxa de homicídios nesse período. No entanto, o maior aumento 

aconteceu entre 1980 e 1997, quando a taxa de homicídios se estabilizou em um 

alto patamar de mais de 25 homicídios por 100 mil pessoas e se manteve alta desde 

então. Contudo, a violência letal no país não atinge a todos de maneira igual. Das 

                                                
313 Esse termo que tomamos emprestado é de Eduardo Galeano, de sua obra As Veias Abertas da 

América Latina, onde o autor expõe os problemas estruturais do continente, tais como o colonialismo 

histórico que marcou o continente, a rapinagem, a exploração e a dependência econômica crônica, 

traços que todos os países latino-americanos têm em comum. Essa é a gênese formadora das 

contradições sociais, políticas e econômicas do continente. São essas, as veias abertas da américa 

latina. Ver: GALEANO, Eduardo. Veias abertas da América Latina. 4. ed. São Paulo: Paz e Terra, 

1983. 
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mais de 56 mil vítimas de homicídios no Brasil em 2012, 30 mil eram jovens de 15 

a 29 anos. (Anistia Internacional, 2015, p. 09). 

 

Esses números traduzem anos de desinteresse do Estado brasileiro pelas 

populações pobres, negras e indígenas, pois são esses indivíduos que estão no 

epicentro dessas contradições sociais e históricas, que apesar de alguns avanços 

pontuais, não conseguimos saná-los.  

Retomando brevemente na história brasileira para compreender o presente, 

vejamos que a transição do trabalho escravo do negro africano para o trabalho livre – 

dispondo da mão de obra do imigrante assalariado –, aparentemente se configurou 

como um avanço societário, pois libertou os negros das amarras da escravidão, 

contudo não os reinseriu no mercado formal de trabalho e não proporcionou o fim da 

exploração da força de trabalho, mas pelo contrário, criou novas formas na sociedade 

moderna de manter o trabalhador subjugado ao patrão, ao capitalista. Reiterando esta 

afirmação, o sociólogo Florestan Fernandes, em um de seus clássicos, analisou esta 

questão no Brasil e destacou em sua obra A Integração do Negro na Sociedade de 

Classes, que:  

 

A desagregação do regime escravocrata e senhorial se operou, no Brasil, sem que 

se cercasse a destituição dos antigos agentes de trabalho escravo de assistência e 

garantias que os protegessem na transição para o sistema de trabalho livre. Os 
senhores foram eximidos da responsabilidade pela manutenção e segurança dos 

libertos, sem que o Estado, a Igreja ou qualquer outra instituição assumisse 

encargos especiais, que tivessem por objeto prepará-los para o novo regime de 

organização da vida e do trabalho. [...] Essas facetas da situação [...] imprimiram à 

Abolição o caráter de uma espoliação extrema e cruel (FERNANDES, 1978, p.15).  

 

Assim, como vimos no Capítulo II deste trabalho, nota-se que ao longo do 

século XX houve um intenso fluxo imigratório de europeus no Brasil, convocados a 

trabalhar nas indústrias sob o regime de assalariamento e para o estímulo do 

“branqueamento” da sociedade brasileira. Em contrapartida, a população negra 

liberta viu-se submersa à desigualdade social que já era um fato contundente no 

período escravocrata. Os negros recém-saídos da escravidão sem emprego formal 

eram em sua maioria desempregados, analfabetos e desprotegidos. Nessa trama de 

desagregação do regime escravagista que se operou no país para o sistema de 

trabalho livre, “os senhores foram eximidos de responsabilidades pela manutenção e 

segurança do liberto, sem que o Estado, a Igreja ou outra qualquer instituição 

assumissem encargos especiais, que tivessem por objetivo prepará-los para o novo 

regime de organização da vida e do trabalho”. (FERNANDES, 1978, p. 29) 
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Neste sentido, Ianni (1986) aduz que, a sociedade que se forjou no Brasil após 

o fim do escravismo foi marcada por contradições, pois ao passo que o 

desenvolvimento econômico se consolidava, a “questão social’ se agudizava.  

Outro ponto importante que corrobora com essa discussão é a análise de 

Francisco de Oliveira (1999) da formação da sociedade brasileira, na qual o autor ao 

destacar que a base estrutural desse país é o escravismo, ressalta que até os dias 

atuais, esse regime apresenta seus resquícios como a anulação do outro, o 

proibicionismo da exteriorização da fé de origem africana, o cerceamento da fala, 

dentre outras características. Nas palavras do autor: 

 
A formação da sociedade brasileira [...] é um processo complexo de violência, 

proibição da fala, mais modernamente privatização do público, interpretado por 

alguns com a categoria de patrimonialismo, revolução pelo alto e 

incompatibilidade radical entre dominação burguesa e democracia; em resumo, de 

anulação da política, do dissenso, do desentendimento [...] (OLIVEIRA, 1999, p. 

59) 

 

 

Dessa forma é inconteste que a sociedade brasileira se constitui de forma a 

reproduzir as desigualdades ao longo dos tempos. O negro ocupa em grande parte os 

setores mais precarizados no mercado de trabalho, sua força produtiva é 

desvalorizada, além do desemprego e do trabalho informal. Soma-se a isso a 

subjetivação e desvalorização do negro nos veículos midiáticos, sendo retratado 

sempre como o ser subserviente, ou sendo desonrosamente motivo de piadas em 

programas de humor grotesco, revelando o contraste social entre brancos e negros no 

país, desconstruindo “o mito de democracia racial”, como já analisado por Florestan 

Fernandes. 

 

Na ânsia de prevenir tensões raciais hipotéticas e de assegurar uma via eficaz para 

a integração gradativa da “população de cor”, fecham-se todas as portas que 

podiam colocar o negro e o mulato na área dos benefícios diretos do processo de 

democratização dos direitos e garantias sociais. Pois é patente a lógica desse 

padrão histórico de justiça social. Em nome de uma igualdade perfeita no futuro, 

acorrenta-se o “homem de cor” aos grilhões invisíveis de seu passado, a uma 

condição subhumana de existência e a uma disfarçada servidão eterna. 
(FERNANDES, 1978, p.309) 

 

Um dado contundente é que a maioria da população brasileira atual é 

representada por negros e “pardos”, pois segundo o Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatísticas (2015) 53% dos brasileiros declararam-se assim314. Dito isto é possível 

                                                
314 Esses dados foram coletados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2014 

realizada pelo IBGE, e estão disponíveis em: 

http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa/ppts/00000024052411102015241013178959.pdf
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inferir que a maioria da população que há anos viveu sob o regime de escravidão, 

ainda não foi reparada por essa grave violação física e moral, mas pelo contrário, 

com o fim do regime escravocrata foi jogada à própria sorte. 

Ainda, segundo o Relatório da Anistia Internacional “Você matou meu filho”, 

das 1.275 vítimas de homicídios decorrentes de intervenção militar entre os anos de 

2010 e 2013 na cidade do Rio de Janeiro, 99,5% eram homens, 79% eram negros e 

75% tinham entre 15 e 29 anos de idade315.  

A violência nas comunidades do Rio de Janeiro é um defeito crônico que 

dentro da perspectiva de Estado capitalista estará longe de ser solucionada, pois esse 

sistema existe enquanto houver contradição. Mészáros, afirma que esse 

“antagonismo é estrutural, o sistema do capital é – e deve sempre permanecer – 

irreformável e incontrolável.” (MÉSZÁROS, 2007, p.58). Essa incontrolabilidade e 

destrutividade (idem, ibidem), do sistema capitalista, o transformam em reprodutor 

desses axiomas sociais, que ao longo dos séculos são marcantes em nossa sociedade. 

Sendo assim, o sujeito refugiado que aqui aporta, assim como a maioria da classe 

trabalhadora, estarão inseridos nesse contexto social de violência que segundo a 

Anistia Internacional, as últimas três décadas tiveram um aumento vertiginoso 

principalmente na capital do Estado do Rio de Janeiro. Essa dura realidade carioca 

que durante anos convive com essa violência crônica da cidade expõem outra 

questão que está na ordem do dia do Estado, que é a violência policial. 

O uso do poder de polícia como controle dos distúrbios sociais é umas das 

prerrogativas do chamado Estado Democrático de Direitos, todavia, em uma 

sociedade contraditória e desigual como a brasileira, essa “prerrogativa” é 

transmutada em forma de violência policial, principalmente nas periferias das 

grandes cidades brasileiras, como é o caso do Rio de Janeiro que possui o maior 

número de mortes por intervenções legais – que correspondem aos óbitos provocados 

pelos agentes do Estado no cumprimento de seu dever, sendo executada 

especialmente por policiais, o braço armado do Estado – entre os anos de 2004 e 

                                                                                                                                     
http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa/ppts/00000024052411102015241013178

959.pdf.  

315Relatório da Anistia Internacional disponível em: https://anistia.org.br/wp-

content/uploads/2015/07/Voce-matou-meu-filho_Anistia-Internacional-2015.pdf.  
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2014 (3.089 mortes) conforme mostra o documento Atlas da violência publicado em 

2016 pelo IPEA316.   

 

Tabela 5 - Mortes por intervenção legal no SIM – Brasil (2004-2014) 

 Brasil                  2004  2005 2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014 

                              534   558   559    512    546     609   746    609     708   592     681 

Número de Mortes por Intervenções Legais por Unidade da Federação 
Acre                                          1                       2 

Alagoas                                                 2          1 

Amazonas 

Amapá                                                               2 

Bahia                             1         67       23         31       32          48         89       85      210      145        97 

Ceará                                         2                       1                      1           1         2                                   1 

Distrito Federal                                                                                                  1         2           2           2 

Espírito Santo                                                                                                                             1           1 

Goiás                                        2          1                                    1                                              3           1 

Maranhão                      3                     6              1         4          1          2                     2                       5            

Minas Gerais                 3         3          2              5         9          1          4         2         4          4            8 

Mato Grosso do Sul      4         3          6            10         4          2         10        5          1         2            1 

Mato Grosso                             1            1           1          1         3          1         18       14        3            2 

Pará                                                         1           1          3                     5          4                    2            3 

Paraíba                                                                 3          2 

Pernambuco                                            3           1          2        1           3          4         1 

Piauí                                                                                 1        1           2          5                    3            5    

Paraná                             22        12        6           7          5       18         11        56       35       26          22 

Rio de Janeiro*            358      324     290      247      279     303       414      219     186     224        245 

Rio Grande do Norte                                                                                                      1         1                           

Rondânia                                               1                                             1           2           2        2             

Roraima                                      2                                 1                      1                       1 

Rio Grande do Sul          1                     12        18         8        10         17        16         18        8          14    

Santa Catarina                9           3          2         1          8         5           3          10        10       14          42 

Sergipe                                                    1  

São Paulo                      132       138     200     176      187     212       191      178      221     153        234 

Tocantis                          2                       2         4                    1            2          2                                   1 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados MS/SVS/CGIAE – Sistema de informação sobre 

Mortalidade – SIM. Elaboração Diest/Ipea. Nota: Dados de 2014 são preliminares – Grifos nossos. 

 

                                                
316 O “Atlas da Violência” está disponível em: 

https://www12.senado.leg.br/institucional/omv/entenda-a-violencia/pdfs/atlas-da-violencia-2016.  
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Apesar do próprio IPEA afirma nesse documento que esses dados estão longe 

de retratar nossa realidade, pois falta registro na categoria Y35-Y36 do Sistema de 

Informações sobre Mortalidade (SIM), chamada “intervenções legais e operações de 

guerra”, não restam dúvidas que a política de Segurança Pública no Brasil é letal. 

Esses números revelam o quanto a polícia brasileira mata. Ainda segundo o Atlas da 

violência: essa discussão sobre o uso da força letal é campo de tensões, pois “ trata-

se de uma questão sensível para as instituições policiais ainda não acostumadas à 

prestação de contas e controles externos e, sobretudo, atreladas a práticas pautadas 

pela lógica do enfrentamento e da garantia da ordem acima de direitos” (ATLAS DA 

VIOLÊNCIA, 2016, p.16).  

Na análise particular do Rio de Janeiro, segundo o Relatório da Anistia 

Internacional “Você matou meu filho” – já citado anteriormente – os policiais foram 

responsáveis por exatamente 15,6% dos homicídios registrados no Estado do Rio de 

Janeiro em 2014. Destaca-se que somente no ano de 2012, foram 56 mil pessoas 

vítimas de disparos efetuados por integrantes da polícia no Brasil. Ainda de acordo 

com a pesquisa, há registros de que algumas vítimas já estavam rendidas ou feridas 

quando foram executadas por armas de fogo. Afirma-se também no documento que 

os estereótipos negativos associados à juventude negra que vivem em favelas e em 

outras áreas marginalizadas, desaguam na banalização e na naturalização da 

violência. É válido ressaltar que esse estudo da Anistia Internacional concentrou a 

pesquisa na área da Zona Norte do Estado. E as vítimas da violência policial, entre 

2010 e 2013, 99,5% eram homens, 79% eram negras e 75% tinham a idade entre 15 e 

29 anos. (ANISTIA INTERNACIONAL, 2015). É por isso que a Anistia 

Internacional avalia que as forças militares brasileiras estão entre as que mais matam 

no mundo.  

Ainda segundo essa organização, o Brasil chegou a ser condenado pela Corte 

Interamericana de Direitos Humanos317 pelas chacinas ocorridas na comunidade da 

Nova Brasília – Complexo do Alemão – entre os anos de 1994 e 1995.  

                                                
317 A condenação do Estado brasileiro é de caráter político, nesses casos o Estado pode sofrer alguma 

sanção econômica ou política, todavia, isso nem sempre ocorre, desaguando numa recomendação com 

pouco efeito prático, pois o Estado brasileiro nem sempre se submete as legislações externas, apesar 

se ser signatários de tratados e convenções que versam sobre os Direitos Humanos. Dessa forma, 

segundo a Anistia Internacional, “a sentença da Corte Interamericana é de grande importância por 

reafirmar a responsabilidade do Estado brasileiro na investigação e responsabilização de graves 

abusos de direitos humanos cometidos por policiais em territórios de favelas e periferias. As chacinas 

de Nova Brasília ocorreram há mais de 20 anos e ninguém foi responsabilizado. Nem pelas mortes dos 

jovens, nem pela violência sexual cometida contra as mulheres, que acabam marcadas duplamente 
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As chacinas aconteceram em outubro de 1994 e maio 1995 e resultaram na morte 
de 26 jovens e na tortura e violência sexual de três meninas, duas menores de idade 

à época, todas perpetradas por policiais do estado do Rio de Janeiro. Os homicídios 

dos jovens ocorreram durante operações policiais realizadas no Complexo do 

Alemão. A alta letalidade das polícias é um problema estrutural no Brasil, onde em 

2015 as forças de segurança foram responsáveis por pelo menos 9 mortes por dia, 

segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Estima-se que esse número, no 

entanto, seja subnotificado. (ANISTIA INTERNACIONAL, 2017)318  

 

Isso mostra que a metrópole brasileira, que já foi capital do país, não 

conseguiu sanar suas contradições, pelo contrário, viu-se ao longo das últimas 

décadas o aumento da violência e da desigualdade social, que é uma das 

características da cidade. E dentro desse quadro de violação aos Direitos Humanos 

praticado no Estado, soma-se a violência contra a mulher, e essa violência ainda é 

estratificada, pois atinge em sua maioria mulheres negras e pobres em moradoras de 

favelas, conforme já nos apresenta o Atlas da Violência de 2017319.  

 

Enquanto a mortalidade de mulheres não negras teve uma redução de 7,4% entre 

2005 e 2015, atingindo 3,1 mortes para cada 100 mil mulheres não negras – ou 

seja, abaixo da média nacional -, a mortalidade de mulheres negras observou um 

aumento de 22% no mesmo período, chegando à taxa de 5,2 mortes para cada 100 

mil mulheres negras, acima da média nacional.Os dados indicam ainda que, além 

da taxa de mortalidade de mulheres negras ter aumentado, cresceu também a 

proporção de mulheres negras entre o total de mulheres vítimas de mortes por 
agressão, passando de 54,8% em 2005 para 65,3% em 2015. Trocando em miúdos, 

65,3% das mulheres assassinadas no Brasil no último ano eram negras, na 

evidência de que a combinação entre desigualdade de gênero e racismo é 

extremamente perversa e configura variável fundamental para compreendermos a 

violência letal contra a mulher no país”. (ATLAS DA VIOLÊNCIA, 2017) 

 

Esses relatos e números apenas reforçam o quanto a violência é um traço 

estruturante do sistema capitalista e como a nossa sociedade se estruturou de forma 

desigual e contraditória a começar que historicamente a gênese da formação social e 

econômica brasileira foi forjada no patrimonialismo e na escravidão – como já 

destacamos –, sendo essas as forças motrizes responsáveis pela reprodução da 

desigualdade social no Brasil marcada pelo clientelismo, coronelismo e na falácia da 

                                                                                                                                     
pela violência policial ao perderem seus entes queridos e estarem expostas a todo tipo de abuso. Esta 

impunidade alimenta o ciclo de violência policial nesses territórios que até hoje sofrem com inúmeras 

violações”, afirma Jurema Werneck, diretora executiva da Anistia Internacional Brasil. (Disponível 

em:  https://anistia.org.br/noticias/condenacao-na-corte-interamericana-expoe-grave-historico-de-

violencia-policial-rio-de-janeiro/.  

318 Disponível em: https://anistia.org.br/noticias/condenacao-na-corte-interamericana-expoe-grave-

historico-de-violencia-policial-rio-de-janeiro/. 

319 Disponível em: http://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/download/2/2017.   



237 

 

ideologia da meritocracia, a qual aduz falsamente que os indivíduos chegam aos 

postos mais altos da sociedade por méritos próprios. Sobre esse último aspecto, cabe 

uma breve análise sociológica para perceber que esses “postos altos” historicamente 

foram e são ocupados pela classe burguesa branca, como analisa Jailson de Souza e 

Silva – fundador do Observatório das Favelas – na matéria intitulada “O 

patrimonialismo institucional e seu papel na reprodução da desigualdade 

brasileira”320. Isso apenas comprova que a forma institucional a qual o Estado 

brasileiro se estruturou, privilegiou essa classe abastada, dando a ela como aduz 

Florestan Fernandes um superprivilegiamento. 

Conforme é possível ver, tanto nos dados do IPEA demonstrados no Atlas da 

Violência de 2016, quanto no Relatório da Anistia Internacional, o Rio de Janeiro, 

entre todos os Estados da federação, vem encabeçando as estatísticas da letalidade de 

sua população por intervenções legais. Ou seja, ele é o maior reprodutor da violência 

contra sua população. Além disso, outro ponto em comum em todos esses dados é a 

prevalência de vítimas negras. Logo, fica evidente que a violência no Brasil tem cor 

e é neste sentido que a questão do negro no Brasil prescinde de estudos que a 

analisem não descolada da luta de classes, mas sim considerando uma forte 

imbricação entre raça e classe, pois a realidade do negro no Brasil não pode ser 

mistificada, afinal, os negros são maioria ocupando os trabalhos subalternos, além de 

serem maioria em domicílios sem infraestrutura básica, ou seja, sem saneamento 

básico e luz. Ademais, os negros são maioria nas favelas, ou vítimas da violência 

policial, da violação de Direitos Humanos, enfim, de uma série de desigualdades 

decorrentes dessa perversa contradição do capitalismo. Portanto, a discriminação que 

a população negra sofre reflete e determina a sua condição de classe na sociedade, 

pois a posição socioeconômica desprivilegiada que muitos negros ocupam na 

sociedade brasileira e os impedimentos à ascensão caracterizam o caráter ilusório da 

democracia racial, no qual se postula o aspecto harmônico nas relações raciais.  

É esse o país de refúgio de milhares de pessoas que fogem de um quadro de 

violência generalizada, da perseguição ou da ameaça, mas que ao chegarem aqui, 

encontram um contexto semelhante ao de seu local de origem, afinal aqui há um 

conflito permanente que mata por intervenção legal mais de 500 pessoas anualmente, 

sem contar as mortes por esse tipo de intervenção que não são notificadas; os 

                                                
320 Disponível em: http://of.org.br/noticias-analises/o-patrimonialismo-institucional-e-seu-papel-na-

reproducao-da-desigualdade-brasileira/. Acesso em: 18/11/2017. 
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indivíduos que morrem vítimas da violência provocada pelo tráfico de drogas; e 

aqueles que morrem nas filas dos hospitais à espera de atendimento e cirurgias (o que 

exprime um painel que não deixa de ser uma violência contra o ser humano).  

 Diante de todo o quadro estrutural de violência, que apresentamos em linhas 

acima, a sociedade brasileira ainda convive com o vergonhoso e degradante trabalho 

infantil, que segundo pesquisa do IBGE-PNAD, somente no ano de 2015 havia 2,7 

milhões de pessoas entre 5 a 7 anos trabalhando no Brasil321. 

 

Comparando com 2014, houve redução de 19,8% nesse número, com 659 mil 

crianças e adolescentes a menos nesta condição. Encontravam-se na situação de 

trabalho infantil – grupo de 5 a 13 anos de idade – 412 mil pessoas. Destas, 79 mil 

estavam no grupo de 5 a 9 anos de idade; 333 mil, no grupo de 10 a 13 anos de 

idade; e 2,3 milhões, no grupo de 14 a 17 anos de idade. Assim, dos 2,7 milhões de 

pessoas ocupadas no grupo de 5 a 17 anos de idade, 15,4% correspondiam a 

pessoas na situação de trabalho infantil. (PNAD, 2015) 

 

 

Esse painel, revela que mais de 2 milhões de crianças e adolescente no país, 

trocaram as escolas por trabalho, causando um sério dano social a esses sujeitos. 

Nesse quadro social degradante inclui-se também o alto número de analfabetos, que 

segundo o PNAD de 2015, corresponde ao elevadíssimo número de 12 milhões de 

brasileiros.  

Apesar de esses números mostrarem quedas, ao longo dos anos, ainda é alto 

se comparados com outros países membros da OCDE, que chegam a ter quase que a 

totalidade de sua população alfabetizada.  

Outro gargalo de nossa sociedade se refere à educação, mais especificamente 

sobre o analfabetismo funcional. Segundo o IBGE, 

 

A taxa de analfabetismo funcional pode ser representada pela proporção de pessoas 

de 15 anos ou mais de idade com menos de 4 anos de estudo em relação ao total de 

pessoas do mesmo recorte etário. Esse indicador passou de 17,6%, em 2014, para 

17,1%, em 2015. (PNAD, 2015) 

 

Isso mostra que apesar de uma tênue queda, referente ao ano 2014, quase 35 

milhões de brasileiros tem menos de 4 anos de estudos, e esse número é maior na 

população adulta, o que lhes dificulta o acesso ao mercado formal de trabalho. 

Além de ser um direito estipulado e garantido pela Constituição Federal 1988, 

a educação é o começo da emancipação humana do ser enquanto ser político e 

                                                
321 Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv98887.pdf.  
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social. Portanto, para um país capturado pelas forças econômicas que o 

transformaram em um país dependente e subordinado aos ditames do capital, tanto a 

escassez de oferta educacional – que corresponde ao número substancial de escolas 

públicas de qualidade que atenda a totalidade da população –, quanto o sucateamento 

das escolas existentes, é um projeto do sistema capitalista que concebe os espaços 

educacionais apenas como reprodutor do “exército de reserva”. Logo, ficamos com a 

análise de Mészáros, que afirma o seguinte: 

 

Portanto, o papel da educação é soberano, tanto para a elaboração de estratégias 

apropriadas e adequadas para mudar as condições objetivas de reprodução, como 

para automudança consciente dos indivíduos chamados a concretizar a criação de 

uma ordem social metabólica radicalmente diferente. (MÉSZÁROS, 2005, p. 65) 

(grifos do autor) 

 

 

Dessa forma, cabe à classe trabalhadora lutar pela “universalização da 

educação, e universalização do trabalho como atividade humana auto-realizadora.” 

(idem, ibidem), como forma de superação desse quadro forjado pelas contradições 

inerentes do modo de produção capitalista.  

Com todos esses elementos expostos, de falimentação (IDEM) das garantias 

sociais tratadas pela CF88, em tempos nos quais o Estado brasileiro está mergulhado 

nos rebatimentos neoliberais revela-se que esse próprio Estado empreendeu durante 

essas últimas décadas uma série de contrarreformas com o intuito de desmantelar 

todos os serviços públicos em benefício do capital privado. O sucateamento das 

universidades de âmbito estadual e federal, os institutos federais, as escolas públicas 

e os hospitais públicos e a previdência social, estão em rota de colisão contra os 

interesses do capital financeiro, que desejam a privatização desses serviços. 

Ademais, numa precária infraestrutura que é oferecida a classe trabalhadora, 

verifica-se que o país oferece rede de esgoto à apenas 65% dos lares brasileiros 

(sendo que foram estimados 68 milhões de domicílios particulares permanentes no 

Brasil em 2015). (PNAD, 2015)322.  

                                                
322 A proporção de domicílios que dispunham de serviço de rede coletora de esgoto passou de 63,5%, 

em 2014, para 65,3%, em 2015, o que correspondeu a um incremento de 1,9 milhão de unidades 

domiciliares que passaram a possuir este serviço, totalizando 44,5 milhões com tal cobertura. As 

regiões que tiveram os maiores aumentos na proporção de domicílios ligados à rede coletora de esgoto 

foram a Centro-Oeste, com incremento de 6,8 pontos percentuais, e a Sul, com 3,2 pontos percentuais. 

As demais registraram variação de 1,7 (Nordeste), 1,4 (Norte) e 0,9 ponto percentual (Sudeste). As 

Regiões Norte (22,6%), Nordeste (42,9%), Centro-Oeste (53,2%) e Sul (65,1%), permaneceram com 

percentuais de domicílios com acesso a este serviço inferiores à média nacional. A Região Sudeste, 
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Tal contexto socioeconômico, desigual e combinado é o qual se insere o 

refugiado. Se ele conseguir se colocar no mercado formal de trabalho, enfrentará um 

dos salários mais baixos do G20, que de acordo com a pesquisa da Pnad (2015), o 

rendimento foi de R$ 1.746, ou seja, 5,4% a menos que em 2014, quando havia sido 

estimado em R$ 1.845,00. Isso significa dizer que esse trabalhador quando chegar 

neste local terá sua força de trabalho desvaloriza e muito mais explorada, para a 

máxima acumulação capitalista. 

Essas considerações reforçam o caráter contraditório da sociedade brasileira, 

que encontra como presas fáceis também à população refugiada. Neste sentido, 

podemos refletir que muitas das contradições e violações que o sujeito refugiado 

estava sofrendo em sua terra natal serão reproduzidas nesse país “receptor”, pois o 

sistema capitalista é uma realidade global, logo, suas contradições também serão 

globais. No entanto, não se deve com essa afirmação, que escancara o Estado 

brasileiro enquanto reprodutor das contradições sociais do capitalismo, comprar o 

discurso de que o país não tem condições de acolher os refugiados.  

O sistema capitalista, antagônico e desigual desde sua gênese, contribui para 

que esses axiomas sociais não sejam sanados, tendo como objetivo precípuo, os 

interesses na máxima acumulação de capitais. Além do mais, o sistema burguês, 

capturou o Estado para si desde quando se estabeleceu a grande indústria, sendo 

assim, as forças trabalhadoras refugiadas, que aqui chegam, devem ser entendidas 

como força conjunta na luta pela superação desse Estado capitalista contraditório. 

Outra característica importante de ser pontuada acerca da cidade do Rio de 

Janeiro e das dificuldades enfrentadas pela população em situação de refúgio é a 

questão referente ao “direito à cidade”. Apesar de iniciativas pontuais da Cáritas em 

passeios turísticos e culturais com a população refugiada no Rio de Janeiro como 

tentativa de apresentar a cidade e viabilizar tal direito, que corresponde à efetiva 

garantia ao espaço público, aqui entendido como local de participação política, é 

sabido que a cidade capitalista produz e reproduz a sedimentação das desigualdades 

sociais no espaço, onde a segregação sócioespacial, e a maquiagem sobre a pobreza e 

os pobres são a tônica do poder público que investe recursos astronômicos para a 

cidade do Rio de Janeiro sediar os “megaeventos” e se sustentar como  cidade 

turística. O aumento do preço do solo urbano que inviabiliza o aluguel para muitos 

                                                                                                                                     
por sua vez, continuou sendo a de maior cobertura desse serviço, com 88,6% dos domicílios 

atendidos. (PNAD, 2015). 
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refugiados – como já mencionamos – também expressa uma violação do “direito à 

cidade”, pois tolhe o direito à moradia na cidade.  

Ademais, a cidade do Rio de Janeiro também é para a população em situação 

de refúgio uma reprodutora da violação desse direito, pois aqui o acesso a um 

trabalho formal, à moradia, à saúde e à educação públicas, à assistência social, ao 

transporte coletivo e ao lazer é limitado seja pela particularidade brasileira de um 

desenvolvimento desigual e combinado, onde se faz presente severas privações 

típicas de regiões subordinadas economicamente, seja pela discriminação recorrente 

ao solicitante de refúgio e o já refugiado. Portanto, o “direito à cidade” para grande 

parte desse grupo também está ameaçado, pois esse é um espaço onde as relações 

sociais e materiais que estruturam a vida urbana são colocadas à prova.  

Ademais, nesta cidade tão fragmentada e desigual, com o crescimento da 

violência e insegurança, os aspectos pejorativos criados frente à população pobre, 

negra e/ou moradora de favela são ampliados. O caso é que é comum alguns 

refugiados no Rio de Janeiro aglutinarem tais características que são alvos de 

preconceito e alijamento do meio social, consequentemente, esse grupo também pode 

ser atingido pela violação do “direito à cidade” dessa forma, pois estando nessas 

condições sofrem com o impedimento de se desenvolverem e manterem suas 

condições materias nesse espaço segregador. 

As barreiras sociais e econômicas enfrentadas pelos refugiados são múltiplas 

e se expressam nos depoimentos de refugiados congoleses que vivem no Rio de 

Janeiro e que foram entrevistados pela equipe do portal de notícias BBC Brasil, como 

mostramos no quadro abaixo.  

 

Quadro 2 - Depoimentos de Refugiados no Rio de Janeiro 
Depoimentos 

 "Eu moro no Rio Comprido (bairro da zona norte do Rio). Moro sozinho, em uma favela. 

Escuto sempre barulho de tiros”. 

"A (vida na) favela é muito complicada, mas a gente tem que se acostumar. Eu tenho medo, o 

barulho de tiros é complicado”. 

"Mas depois que cheguei, a pessoa me deixou na rua com as crianças e foi embora. Tive que 

dormir na rua no primeiro dia" 

"Não tenho ninguém para me ajudar aqui, estou sozinha. Se não fossem os vizinhos, não sei 

como seria minha vida. O dinheiro (que ganho na Cáritas) só dá pra pagar o aluguel da casa". 
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"Estou triste, minha filha está sem tomar leite, os outros estão com fome. Eu não tinha ideia que 

no Brasil ia encontrar coisas assim, não imaginava que um dia fosse dormir com fome no 

Brasil". 

“Aqui não há consideração pelos refugiados, se você pede um emprego em qualquer lugar e 

apresenta os documentos que mostram que você é refugiado, eles não deixam trabalhar", 

“O brasileiro pensa que o refugiado é um homem que matou (alguém) no país dele e fugiu para 

cá, mas não é. O refugiado é uma pessoa que estava sofrendo na terra dele e fugiu para viver 

uma nova vida". 

"Tem uma boa parte da população que luta contra isso, mas dizer que não há racismo não é 

verdade, existe racismo aqui", 

"Mas pessoalmente, é muito difícil ter certeza (se houve preconceito em algumas situações). 

Algumas pessoas fazem isso com inteligência, para não parecerem racistas, é difícil saber se 

elas realmente foram preconceituosas". 

Fonte: elaboração própria com base em matéria publicada pela BBC Brasil que entrevistou em 2013 

congoleses refugiados no Rio de Janeiro. A matéria com tais depoimentos está disponível em: 

http://www.bbc.com/portuguese/celular/noticias/2013/03/130311_refugiados_abre_cq.shtml.   

 

A partir de tais relatos publicados pelo portal supracitado em matéria 

intitulada “No Rio, refugiados africanos enfrentam pobreza, violência e preconceito”, 

tem-se a clareza das violações de Direitos Humanos que esse segmento social vive 

nesta cidade marcada por contradições sociais.  

O “direito à cidade” e na cidade está comprometido a esse grupo que 

apresenta dificuldades de diferentes ordens no seu processo de adaptação nesse novo 

local, como: alta valorização do solo urbano e dos imóveis, o que impele a população 

para áreas com baixo custo de vida; pobreza; fome; violência tanto nas favelas 

cariocas, quanto no centro urbano; racimo, xenofobia e outras manifestações de 

intolerância; e difícil adaptação ao idioma e à cultura locais. Tudo isso se soma à 

ausência de vínculos afetivos e aos traumas que marcam uma história de medo, 

insegurança e perseguição que motivou a saída desse grupo de seus países de origem. 

É nesse sentido que o “direito à cidade” à população em situação de refúgio está 

ameaçado, afinal, como afirma Harvey: 

 

O Direito à Cidade é, portanto, muito mais do que um direito de acesso individual 

ou grupal aos recursos que a cidade incorpora: é um direito de mudar e reinventar a 

cidade mais de acordo com os nossos profundos desejos. Além disso, é um direito 

mais coletivo do que individual, uma vez que reinventar a cidade depende 

inevitavelmente do exercício de um poder coletivo sobre o processo de 

urbanização. (HARVEY, 2014. p. 28) 
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A cidade é “um lugar de encontro, de diferença e de interação criativa, um 

lugar onde a desordem tem seus usos e visões, formas culturais e desejos individuais 

concorrentes se chocam” (HARVEY, 2013, p. 30), logo, a cidade é uma arena de 

disputas onde há interesses antagônicos, sendo assim, nem sempre a cidade atende 

aos interesses dos não possuidores de bens. Portanto, esse direito não abarca grande 

parte da população em situação de refúgio, pois essa capacidade de “mudar e 

reinventar a cidade” é inacessível àqueles que encontram obstáculos no acesso aos 

serviços públicos necessários à sobrevivência e no direito de ir e vir sem ser 

discriminado, seja pela sua cultura, idioma ou pelo documento de identificação – 

como protocolo provisório – culminando no afastamento deste segmento e não no 

“acolhimento” dos mesmos nesta cidade.  

 

 3.4 Contra-hegemonia: “Rumo a uma teoria da transição323” para superação do 

Estado burguês 

 

Que a emancipação das classes trabalhadoras deverá ser conquistada pelas 

próprias classes trabalhadoras; que a luta pela emancipação das classes 

trabalhadoras não significa uma luta por privilégio e monopólio de classe, e sim 

uma luta por direitos e deveres iguais, bem como pela abolição de todo domínio de 

classe. 

Karl Marx – Obras Escolhidas324 

 

Para se pensar em termos de emancipação humana é preciso levar em 

consideração que desde que uma classe passou a ser privilegiada, a partir do trabalho 

humano – e isso remota à milhares de anos, o que pode ser observado tantos na 

sociedade egípcia, quanto na romana – isso gerou a essa classe dominante o direito 

de subjugar a partir da possessão dos meios de produção as outras classes espoliadas 

e despossuídas. Engels em Anti-Dühring, adverte que no dia em que o trabalho das 

famílias passou a produzir um excedente, que ia além de suas necessidades e esse 

excedente foi transformado em capital e reinvestido na produção em larga escala 

                                                
323 Essa expressão faz refere-se ao livro “Para além do capital: rumo a uma teoria da transição”, de 

Itsván Mészáros, que ao mostrar todas as fases históricas do capital, sua ideologia, seu sistema 

econômico-político, contraditório e antagônico chega a conclusão da inevitabilidade de se superar o 

sistema capitalista para ele “a transição para o socialismo em escala global, visualizada por Marx, 

adquiriu uma atualidade histórica nova e mais urgente, em vista da intensidade e da severidade da 

crise” (MÉSZÁROS, 2011, p. 1063) 

324 Essa citação refere-se aos estatutos que foram adotados em setembro de 1871, na conferência da 

Associação Operária Internacional realizada em Londres, elaborado por Karl Marx. (MARX; 

ENGELS, Obras Escolhidas, 1961, p. 322). 
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gerando mais capital, criou-se um fundo social, que foi apropriado pela classe 

dominante, ao qual segundo ele “cabia, junto com essa possessão, o domínio político 

e a condução intelectual”, para isso ele conceitua que: 

 

A revolução social iminente só transformará esse fundo social de produção e 

reserva – isto é, a massa total das matérias-primas, dos instrumentos de produção e 

dos meios de vida – num fundo realmente social quando o subtrair da disposição da 

dita classe privilegiada e o transferir para toda a sociedade como bem comum. 

(ENGELS, 2015, p. 221). 

 
 

Essas considerações de Engels já nos dão uma ideia de que, a superação da 

atual sociedade cunhada no modo de acumulação privado de capitais e da exploração 

de classe é a gênese para se pensar na emancipação humana. Essa revolução social de 

superação do sistema vigente só poderá ocorrer através de uma luta conjunta de toda 

a classe trabalhadora. Todavia desde o advento do capitalismo como sistema 

sociometabólico de produção, a classe dirigente, buscou valer-se do poder da 

ideologia, para legitimar e seduzir a classe trabalhadora a aceitar sua posição de 

classe explorada. Diante disso, “a ideologia é, em geral, considerada o principal 

obstáculo da consciência para a autonomia e a emancipação humana.” (MÉSZÁROS, 

2014, p. 459). 

Partindo dessas considerações, pode se inferir que após a classe dominate se 

desprender das amarras do ancien regime, valeu-se das mesmas armas do antigo 

sistema econômico para subjugar as classes despossuídas, seja pela ideologia 

econômica, seja pela aceitação religiosa de sua condição enquanto classe social sem 

posses. Como Marx advertiu que vivemos na era da burguesia, e que historicamente 

essa Era começa com a decomposição do regime feudal, que remota ao século XVI, 

Lukács considera que “é esta época que dá origem à expressão mais elevada da 

concepção do mundo da burguesia, isto é, a revolta da burguesia contra a sociedade 

feudal em declínio” (LUKÁCS, 1967, p. 31). A partir daí, viu-se o desenvolvimento 

da filosofia burguesa como principal fomentadora dos interesses da classe 

dominante. 

Após a classe burguesa se estabelecer como detentora da dominação social, 

econômica e política, uma parte considerável de filósofos e intelectuais se dedicaram 

a desenvolver uma teoria que melhor acomodasse os interesses burgueses, surge a 

partir daí o pensamento liberal, que durante esses últimos séculos, tem lutado para 

legitimar o poder ideológico de dominação da classe burguesa. Essa teoria tem 
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travado uma luta histórica contra a teoria revolucionária marxista, tentando de toda 

forma, deslegitimar, falsear e negar seu caráter libertador, para a classe operária. 

Para Marx, a emancipação humana será concretizada quando o homem 

recuperar das mãos da classe burguesas os meios de reprodução ampliada do capital. 

Ele atribui que “a emancipação humana só estará plenamente realizada quando o 

homem individual real tiver recuperado para si o cidadão abstrato e se tornado ente 

genérico na qualidade de homem individual” (MARX, 2011a, p, 54). Sendo assim, a 

classe trabalhadora tem uma luta histórica: superar a ideologia dominante da classe 

dirigente, que no presente século utiliza-se dos meios midiáticos para difundir suas 

ideias, ou seja, as ideias do mercado capitalista, convencendo o senso comum a 

comprar o projeto burguês como sendo o melhor para sociedade. Com isso fazem 

com que suas pautas sejam facilmente aceitas pela grande massa operária, para isso 

Mészáros aduz que, 

 

O poder da ideologia predominante é indubitavelmente imenso, mas isso não 

ocorre simplesmente em razão da força material esmagadora e do correspondente 

arsenal político-cultural à disposição das classes dominantes. Tal poder ideológico 
só pode prevalecer graças à vantagem da mistificação, por meio da qual as pessoas 

que sofrem as consequências da ordem estabelecidas podem ser induzidas a 

endossar, “consensualmente”, valores e políticas práticas que são de fato 

absolutamente contrários a seus interesses vitais. (MÉSZÁROS, 2014, p. 472). 

 

Diante dessas considerações, o que se espera é que a classe trabalhadora que 

como tal, deve ter consciência do seu papel revolucionário que exerce na história, e 

lute para romper com a ideologia da classe burguesa. Para isso Mészáros chama a 

atenção para outro ponto crucial rumo à emancipação humana: a educação para 

além do capital.  Essa educação consiste em pensar num projeto educacional que 

abarque as necessidades da classe operária e refute de seu meio os valores 

hegemônicos capitalista, além de superar a internalização dos valores mercantis na 

educação para criar uma força contra-hegemônica que visa a superação do sistema 

sociometabólico. Ele considera que, 

 

A educação institucionalizada, especialmente nos últimos 150 anos, serviu – no seu 

todo – ao propósito de não só fornecer os conhecimentos e o pessoal necessário à 

máquina produtiva em expansão do sistema do capital. Como também gerar e 

transmitir um quadro de valores que legitima os interesses dominantes, como se 
não pudesse haver nenhuma alternativa à gestão da sociedade. (MÉSZÁROS, 

2006, p. 35). 
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A superação do modelo educacional comprometido a reproduzir os interesses 

da classe burguesa e formar, em seu interior, o exército industrial responsável para a 

reprodução ampliada do capital, é tarefa revolucionária da classe trabalhadora. A 

transição para uma sociedade sem classe, superando o tripé sociometabólico325  – 

Capital, Trabalho e Estado – é a efetivação da emancipação humana em sua 

plenitude.  

Em o Manifesto do Partido Comunista, Marx e Engels, destacam que a época 

burguesa vigente, é caracterizada pela “transformação contínua dos meios de 

produção, abalo ininterrupto de todas as condições sociais, incerteza e movimento 

eternos” (MARX; ENGELS, 2012, p.47). O poder da ideologia burguesa é fazer com 

que a classe trabalhadora ignore essas características opressoras, alienando-a de sua 

condição de classe revolucionária na história, aceitando passivamente que ele – o 

operário – “não é considerado mais que uma fração do capital posta à disposição do 

industrial e a que este paga um juro, sob o nome de salário, por sua utilização.” 

(ENGELS, 2008, p. 64). A superação dessa alienação humana, de sua coisificação 

apenas como classe responsável pela reprodução ampliada do capital, transforma o 

trabalhador em ser social autônomo, rumo à emancipação de si e de toda a opressão 

de classe. 

A superação total dessas contradições inerentes à sociedade capitalista é 

urgente e necessária, pois o capitalismo caminha para sua fase ainda mais opressora: 

a de barbarização total da vida. E tratando-se particularmente sobre Brasil, aqui há 

uma burguesia que exerce a função de direcionar a conformação de interesses que se 

voltam para interesses dela própria e da burguesia externa – que representam duas 

faces da mesma moeda, ou seja, duas faces da sociedade estratificada. 

Ora, isso quer dizer que no marco das transformações decorrentes do 

desenvolvimento do capitalismo no Brasil essa burguesia local opta por conduzir 

uma “economia de mercado capitalista duplamente polarizada, destituída de 

autossuficiência e possuidora, de no máximo uma autonomia limitada” 

(FERNANDES, 1975b, p.36). Esta é uma burguesia contrarrevolucionária, como 

afirma Fernandes (1983) que classifica a contrarrevolução em duas tipologias: “a 

quente” e “a frio”. Lima (2017) afirma que a primeira forma é representada pela ação 

violenta aliada ao Estado-autocrático burguês e ao regime ditatorial burguês. Nas 

                                                
325 Mészáros, 2002. 
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palavras do próprio Florestan Fernandes, a exemplo dessa contrarrevolução “a 

quente” tem-se o regime militar de 1964 que através de um golpe instituiu uma 

contrarrevolução que: 

 

No plano interno, ele surgiu como uma contrarrevolução, no sentido específico, 

porque não se tratava realmente de uma ‘autodefesa da democracia contra o 

comunismo internacional’; [...] o que se procurava impedir era a transição de uma 

democracia restrita para uma democracia de participação ampliada, [...] no qual 

vários setores das classes trabalhadoras (e mesmo massas populares mais ou menos 

marginalizadas, no campo e na cidade) contavam com crescente espaço político 
próprio. [...]. Quanto ao plano externo, o golpe de Estado faz parte de um ciclo 

mais amplo, que levou a guerra fria e a doutrina do desenvolvimento com 

segurança do centro para a periferia do mundo capitalista (FERNANDES, 1980, p. 

113/114 apud LIMA, 2017, p.97) 

 

 

 Já no segundo tipo, Lima (2017) aduz que a contrarrevolução “a frio” 

compreende duas formas: a prolongada e a preventiva. Quanto as ações 

contrarrevolucionárias (da burguesia) “a frio”, a autora adverte que são 

demonstrativos da capacidade da burguesia brasileira “de alargamento da 

participação política dos trabalhadores, sem colocar em risco a essência da 

exploração/dominação capitalista” (IDEM, p.98). Ainda segundo Lima (IDEM) 

nessas ações contrarrevolucionárias “a frio”, a burguesia brasileira cria uma 

estratégia de contrarrevolução do tipo preventiva e prolongada “na qual três aspectos 

foram fundamentais”, assim, vejamos essas características essenciais elencadas pela 

a autora. 

 

 (i) estabelecer um pacto de dominação entre as frações da burguesia (em sua dupla 

face: brasileira e internacional); (ii) construir alianças com a burocracia sindical e 

partidária da classe trabalhadora; e (iii) limitar as lutas dos trabalhadores à ação 

constitucional e parlamentar, estimulando o aburguesamento das suas burocracias 

sindicais e partidárias. 

 

 

Vale ressaltar que no primeiro aspecto a autora ressalta que:  

 

As disputas estabelecidas entre as frações de classe articuladas aos interesses 

imperialistas e as frações intermediárias que lutam pela “liberdade de competir” 

indicam a necessidade de acordos e pactos que estimulem a solidariedade de classe 

e a defesa, em última instância, da ordem burguesa. Nesta mesma direção, 
realizaram uma política de coalizão de classes, através de alianças com a 

burocracia sindical e partidária da classe trabalhadora. Esta composição estimulou 

o aburguesamento destas burocracias, que passaram a identificar o alargamento da 

participação política dos trabalhadores na democracia burguesa como o horizonte 

político de suas ações. (LIMA, 2017, p.98) 
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Neste sentido, no presente aspecto está embutido uma aliança entre as frações 

de classes para obtenção da garantia dos interesses burgueses, mesmo que parte da 

classe trabalhadora seja “participante” do processo de tomada de decisões através da 

burocracia sindical e partidária. Desta forma, a contrarrevolução “a frio” revela-se 

como um método da democracia de cooptação, pois busca desenvolver métodos de 

manutenção do status quo sem utilizar a força, a opressão e a repressão diretamente.  

Seguindo a linha de racionício que estamos traçando para a compreensão da 

contrarrevolução “a frio” torna-se patente inferirmos que a “nova pedagogia da 

hegemonia” – que ressaltamos em linhas acima deste trabalho – faz parte de um 

conjunto de ações dessa contrarrevolução, afinal trabalha-se com o processo de 

apassivamento da rebeldia da classe trabalhadora, com vistas a conformação de um 

novo consenso subsidiado por estratégias político-ideológicas que captam a 

subjetividade dos trabalhadores e aprofundam a ideia de “parceria” entre as classes, 

neutralizando o espectro de exacerbação da exploração e promovendo a manutenção 

da hegemonia burguesa.  

A partir de tais inferências que realizamos até aqui, fica claro a urgência da 

ruptura com a ordem burguesa estabelecida, pois esse sistema é mantenedor dos/das 

interesses/vantagens da classe dominante, sendo incompatível com a real 

democracia326. Porém, como assevera Fernandes “a superação [...] do capitalismo 

depende de transformações que o transcendem e que não podem provir dele, como 

um ‘desenvolvimento normal” (1981, p. 57). Portanto, cabe a classe trabalhadora, a 

classe que é interessada na superação desse sistema desigual e explorador dela 

própria, a luta por uma civilização para além do capital.  

Fernandes também acredita que os intelectuais devem se juntar a classe 

trabalhadora, dedicando-se a analisar a essência desse modus operandi e agindo para 

a formação de aliança entre “estrutura e história, teoria e prática, ciência e revolução, 

dissolução da civilização burguesa e a constituição de uma nova civilização” 

(FERNANDES, 1995, p. 38 apud SILVA, 2005, p. 208).   

                                                
326 “O que é a democracia burguesa: como forma política da república democrática, uma ditadura de 

classe dissimulada com fundamento na representação, na divisão de poderes e nos direitos 

fundamentais dos cidadãos; como forma política dos regimes burgueses de exceção, uma ditadura de 

classe explícita, pela qual o poder real da minoria se organiza e se impõe sem o consentimento da 

maioria, garantindo pela força a eficácia da democracia restrita.” (FERNANDES, 1980, p. 14, apud 

LIMA, 2017, p.98). 
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A “revolução dentro da ordem”, isto é, as lutas e as pautas que a classe 

trabalhadora consegue verter dentro do sistema de dominação burguês, não é o 

suficiente para sair dessa condição de dominado, pois ainda sim estaremos numa 

conjuntura de padrão compósito de hegemonia burguesa, onde essa classe detentora 

da riqueza produz e reproduz a inserção deste país de forma subordinada à economia 

mundial, compõe com setores arcaicos e modernos, e com a burguesia internacional 

que abocanha parte do excedente econômico configurando a expropriação dual do 

excedente econômico (que significa o quadro no qual a riqueza alimenta as frações de 

duas burguesias, a local e a estrangeira). 

Neste sentido, é oportuno frisarmos também que essa burguesia compósita 

que não quer perder o seu prestígio social e que faz de tudo para manter sua 

hegemonia “está sempre pronta para incentivar decisões que dão prioridade ao 

crescimento econômico induzido, aceleram a modernização dependente e fazem 

abortar mesmo a ‘revolução dentro da ordem’” (FERNANDES, 1981, p. 57), logo, 

não cabe à ela assumir o leme de uma revolução contrária ao modus operandi. 

Toda essa conjuntura forjada por uma burguesia que visa conservar o seu 

poder e marca uma “economia de mercado capitalista duplamente polarizada, 

destituída de autossuficiência e possuidora, de no máximo uma autonomia limitada” 

(FERNANDES, 1975b, p.36), subsidia as condições para que no Brasil haja uma 

modalidade predatória de capitalismo selvagem. É esse contexto que torna 

imprescindível uma “revolução contra a ordem” burguesa, ou seja, uma revolução 

anticapitalista. Ao pensarmos nessa forma de revolução que é a tarefa histórica da 

classe trabalhadora – antagonista ao sistema capitalista – é que podemos atingir uma 

sociedade livre da opressão, da subserviência, da apropriação privada dos meios de 

produção, e para além da ideologia dominante. Neste sentido cabe a classe 

trabalhadora assumir de vez o papel que lhe cabe enquanto classe revolucionária 

(MARX, 2008), pois está nela a força motriz que moverá esse cursor da história, 

sendo assim, é somente através dessa classe que se pode empreender uma “[...] 

rebelião popular e radical, de orientação socialista [...] para a realização dos padrões 

mais elevados da razão humana” (FERNANDES, 1981, p. 32), afinal, 

 

A ‘revolução contra a ordem’ por meio da explosão popular e do socialismo [...] é 

a única via efetivamente capaz de superar a dependência e o subdesenvolvimento, 

convertendo-os em ‘desafio histórico’ e em fonte de solidariedade humana na luta 
pela modernização autônoma e por uma ordem social igualitária (FERNANDES, 

1981, p. 102). 
 



250 

 

 

Todavia, é notório reconhecer o deslocamento da centralidade da luta 

revolucionária para o âmbito político, marca da atualidade histórica e que incide 

sobre o projeto da  “revolução contra a ordem”. Diante desse cenário é que 

Fernandes aduz que: 

 

A ‘revolução dentro da ordem’ deslocou-se para o âmbito da ação política 

organizada das classes trabalhadoras e das massas populares. De outro lado, esse 

deslocamento tornou ainda mais difícil a preparação e o desencadeamento da 

‘revolução contra a ordem’, exigindo das mesmas, ‘uma capacidade de consciência 

e de luta de classe que transcende ao que se poderia designar como imediatismo’ 

ou ‘particularismo de classe’. (FERNANDES, 1980, p. 23) 

 

 

 Porém, não se deve ignorar o papel que o poder da ideologia da classe 

dominante exerce nesse cenário, ao cooptar para si as forças estruturais do Estado e 

fazendo uso de um aparato midiático concentrado e centralizado no poder burguês. 

As classes possuidoras de bens dissiparam ao longo da história suas ideias que 

mascararam a sua força opressora, fazendo com que grande parte da classe operária 

se deslocasse da luta “contra a ordem” aceitando consensualmente a dominação da 

elite dirigente que tem um caráter autocrático e opressivo de dominação, além de 

conduzir um padrão compósito de hegemonia na periferia do capitalismo. Neste 

sentido, é que uma ruptura ao sistema sociometabólico faz-se urgente. No que tange 

isso, Florestan Fernandes aduz que:  

 

A experiência demonstrou que ainda não chegamos a esse ponto de ruptura e que, 

de outro lado, o inconformismo das elites (de classes médias e altas) não é bastante 

sólido para criar uma alternativa histórica dentro e a partir da ordem social 

competitiva. O que significa que só as classes sociais destituídas e o proletariado 

poderão forjar essa alternativa, mas fora e contra a ordem existente, o que exige 

que suplantem a dominação burguesa interna e externa, bem como se mostre aptos 
para desencadear uma revolução socialista.  (FERNANDES, 2013, p. 38) 

 

 

Refletindo sobre essa afirmação de Florestan Fernandes, trazendo para a 

questão relativa ao refúgio na conjuntura vigente, consideremos que num primeiro 

momento, se faz necessário, ainda “dentro da ordem”, ações que visem de fato um 

acolhimento, assistência e a integração local do refugiado, afinal, tais práticas são 

importantes a curto e médio prazo no marco da sociabilidade burguesa. Contudo, não 

podemos perder de vista as conquistas ao longo prazo, ou seja, o horizonte de luta e 

conquista pela emancipação humana, pois como afirma Marx “a emancipação 

política representa, sem dúvida, um grande progresso. Não constitui, porém, a forma 

final da emancipação humana dentro da ordem mundana até agora existente” 
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(MARX, 2011a, p. 47). Assim, para a superação dessa sociedade que produz e 

reproduz a barbarização da vida social; que forja o “chão histórico” do refúgio; as 

migrações em busca de atividade laborativa e melhores condições de vida; profundo 

lastro social agudizados pela onda neoliberalizante; violência aguda; desemprego; 

fome; e tantos outros axiomas que recaem sobre à classe trabalhadora que compõe 

esse sistema opressor, devastador e que tem o objetivo precípuo de acumular capitais 

– mesmo que isso condene a vida de milhares de pessoas –, o desafio que está posto 

é a construção da contra-hegemonia por parte das massas despossuídas, ou seja, da 

formulação e fortalecimento de uma racionalidade distinta da formulada pela classe 

dominante, desde que essa racionalidade seja edificada pelas classes subalternas e o 

proletariado politicamente organizados, conformando uma “revolução socialista” que 

é condição sine qua non para consolidação da emancipação humana. Em outras 

palavras, é somente por meio de uma real “revolução contra a ordem” capitalista que 

será possível superar a socibalidade contemporânea. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Vocês que fazem parte dessa massa 

Que passa nos projetos do futuro 

É duro tanto ter que caminhar 

E dar muito mais do que receber 

E ter que demonstrar sua coragem 

À margem do que possa parecer 

E ver que toda essa engrenagem 

Já sente a ferrugem lhe comer 

(Admirável Gado Novo, Zé Ramalho) 

 

Nesse estudo, em que buscamos partir da compressão do modus operandi 

desse sistema exploratório e desigual, analisamos a violência como um traço 

estruturante-histórico do capitalismo e identificamos que o refúgio também é uma 

expressão da expansão capitalista.  Como desmonstramos no decorrer dessa 

dissertação o “chão histórico” do refúgio é o imperialismo e esse fato tem 

interferência nos deslocamentos forçados no mundo, afinal a disputa (imperialista) 

por áreas funcionais ao capital também potencializa os fluxos migratórios.  

Devido a conflitos de diferentes naturezas há aqueles que têm como pano de 

fundo o poder hegemônico de potênciais centrais – que tem o papel crucial na 

agudização de um cenário hostil de violação de Direitos Humanos na atualidade. A 

intervenção do Estado norte-americano e de seus aliados da OTAN no Oriente Médio 

é apenas um dos exemplos que salta aos olhos em primeiro plano. Essa região, assim 

como outros espaços no mundo, é funcional à reprodução ampliada do capital. 

Enquanto isso, inúmeras pessoas morrem e outras milhares são forçadas a deslocar-

se em busca de proteção frente também a corrida por áreas ricas em matérias-

primas327.  

Neste sentido, para tal estudo foi imprescindível o conhecimento da ofensiva 

do capitalismo em sua fase imperialista, pois nesse estágio as estratégias 

engendradas por esse modo de produção, expulsa populações de territórios, retira 

direitos e promove a máxima exploração do trabalho, com o objetivo basilar do 

                                                
327 Com esse quadro terrível e perturbador, como tantos outros empreendidos no capitalismo, 

indaguemos a nós mesmos: Será que civilização é sinônimo de opressão organizada. Vide o Anexo I 

deste trabalho que contém um texto provocativo do dramaturgo alemão Bertolt Brecht.  
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lucro. Ou seja, a conjuntura atual que ocasiona o refúgio também está pautada na 

lógica perversa de produção e reprodução do capitalismo, anulando Direitos 

Fundamentais do Homem em prol de interesses que beneficiam apenas o grande 

capital e em contrapartida cria um quadro de barbarização da vida humana. Assim, 

trazer a situação do refúgio ao centro de cena requer que analisemos os interesses 

que estão por trás das guerras e conflitos que geram esse fenômeno.  

Vimos que o militarismo cumpre um papel fundamental na otimização dos 

lucros. Logo, a indústria bélica promove vultuosas somas em dinheiro para o sistema 

capitalista, sendo uma das principais engrenagens da qual se vale o capitalismo para 

continuar sua reprodução ampliada. Posto isso, aduzimos que estimular guerras e 

conflitos torna-se um estimulante voraz para a exacerbação da acumulação 

inestimável dos capitalistas. Com isso, é patente dizer que essa trama beligerante a 

qual vive o mundo, está produzindo um fluxo de deslocados forçados comparado ao 

da Segunda Guerra Mundial. 

Como se não bastasse a ordem capitalista promovendo a hegemonização da 

barbárie, a defesa da supressão das barreiras nacionais frente ao capital – onde o livre 

comércio e o livre mercado garantem a circulação de capital sem embargos – se 

contrapõe ao quadro de restrição do livre fluxo de pessoas no mundo – fluxo este 

produzido particularmente pelo próprio sistema que é um produtor e reprodutor das 

mazelas sociais.  

Posto isso, é imprescindível explicitar que as estratégias engendradas pelo 

capitalismo em tempos de crise estrutural e sob a orientação neoliberal estão 

abalando ainda mais a classe trabalhadora, aprofundando a expropriação de direitos e 

a exploração dessa classe – principalemente dos países periféricos –, submetendo os 

não possuidores de bens a um cenário de retrocessos e perdas contínuas de direitos 

historicamente conquistados pela classe trabalhadora. 

Destarte, é sob o prisma neoliberal, que o Estado capitalista impacta o meio 

social através de mudanças que conservam o ethos individualista e acirram a 

pobreza, enquanto que um pequeno grupo tem seus interesses privilegiados. 

É também em um contexto neoliberal que o Brasil destaca-se como um país 

de refúgio na contemporaniedade. Entretanto, devido as suas particularidades 

históricas e a conjuntura imposta, tal espaço é um reprodutor de desigualdades e 

violência. A hegemonia burguesa brasileira em composição com os interesses 
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burgueses internacionais contribui diretamente na construção da “modalidade 

predatória de capitalismo selvagem” (FLORESTAN, 1975a). 

Assim, neste país onde há um passado histórico que revela a regularidade de 

profunda desigualdade, subserviência consentida pela burguesia, a tardia construção 

dos direitos e a frágil proteção social, não é surpreendente tecer uma análise de que a 

política de atendimento ao refugiado é precária e subalterna. 

Ao longo da trajetória histórica brasileira as estratégias de intervenção no 

âmbito social estiverem alicerçadas por mecanismos baseados no binômio coerção e 

assistência, no qual as classes trabalhadoras e subalternas sempre foram cooptadas 

para a obtenção do consenso.  

Vimos que o Estado é uma instituição social que serve aos interesses das 

elites locais e estrangeiras, e está de joelhos aos ditames dos organismos 

internacionais que emprestam dinheiro com a condição dele assumir as premissas 

neoliberais que atacam fortemente a vida da classe trabalhadora.  

Sobre a Lei 9474/97, não se pode negar que é uma importante conquista das 

reivindicações sociais, porém é real que a maneira de atender aos anseios populares 

pela regularização do refúgio no país e garantir direitos a esse grupo, ocorre em nível 

abstrato, pois se insere sob a égide da propriedade privada, onde há um Estado 

burguês que não é uma instituição social ativa nas demandas sociais, e, logo, não 

incide sobre a estrutura econômica desigual. 

Esse sistema segrega a maioria da população, impondo-os à condição de 

subserviente ao padrão dominante consentido pelo aparelho Estatal que está a serviço 

da classe burguesa. Tal sistema também tem como fonte de lucro a exploração da 

força produtiva de refugiados (como de brasileiros e imigrantes), lançando-os à 

pobreza, ao não-acesso à bens e serviços e ao desemprego.  

Pra constatarmos o que explanamos acima, vimos que o discurso de “crise 

fiscal” no Brasil favorece paulatinamente um espectro de supervalorização do 

processo de privatização, precarização e focalização das políticas públicas estatais. 

Os anos de 1990 introduzem retrocessos na esfera do trabalho e dos direitos sociais. 

O dito “ajuste estrutural” propõe a racionalização de custos por parte do Estado, 

enquanto isso os estratos sociais da classe trabalhadora padecem com um conjunto de 

reformas e a deterioração da concepção de universalidade das políticas públicas. 

Isto posto, a realidade brasileira também é marcada por um conjunto de 

projetos que envolvem solidariedade local, “ajuda mútua” “e ações voluntárias” que 



255 

 

compartilham da ideia de auto-responsabilização da assistência aos mais pobres em 

contramão a ausência estatal no trato das expressões da “questão social”. Essa 

perspectiva não se restringe à proteção apenas dos nacionais, mas também persisti ao 

se expressar no atendimento à população em situação de refúgio. Logo, buscamos, 

neste trabalho apreender o movimento do real ao qual o presente objeto de estudo se 

insere. 

As modalidades de enfrentamento das expressões da “questão social” 

vivenciadas pela população em situação de refúgio na cidade do Rio de Janeiro 

apontam para novas relações entre “público” e “o privado”, derivadas dos 

rebatimentos neoliberais nas garantias sociais. Ao longo da pesquisa identificamos o 

seguinte: nesta cidade a população em situação de refúgio é inserida em políticas 

públicas já existentes, bem como numa rede socioassistencial já consolidada, neste 

sentido não havendo equipamento público para o atendimento ou acolhimento a esse 

grupo, nem programas sociais específicos; além disso, enquanto o poder público age 

de forma lenta e quase que imperceptível, a sociedade civil assume a construção de 

um sistema de política de atendimento ao refugiado, o que revela um visível processo 

de redimensionamento estatal e de redução dos direitos. Logo, é a relação “público 

/privado” que conduz a política voltada para atenção ao refugiado. Entretanto, nesse 

processo de clara redistribuição de responsabilidade frente às demandas dessa 

população, as ONGs e instituições sociais religiosas que estão voltadas a esse 

objetivo, executam grande parte do atendimento, o que exprime fortes traços 

conservadores nas ações, pois elas partem da atuação de minimizar a pobreza e a 

desigualdade que esse grupo apresenta, sem mexer nas estruturas que fundam essa 

realidade.  

O governo brasileiro esboça uma atuação subalterna e desumana as 

expressões da desigualdade capitalista que a população refugiada vivencia no país. A 

realidade é que a política de atendimento ao refugiado no Rio de Janeiro está sendo 

operacionalizada de forma precária e pontual/local pela “sociedade civil” que não 

deve ter a responsabilidade de assumir a função do Estado. Assim, cabe enfatizarmos 

que a omissão do Estado frente ao cumprimento de sua responsabilidade na 

intervenção social junto à população em situação de refúgio reflete o 

aprofundamento da lógica neoliberal que estimula o redimensionamento estatal no 

trato da “questão social”, no estímulo a ações individuais e a responsabilização e na 

culpabilização do indivíduo pela sua condição de pobreza.  
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É neste sentido que as expressões da “questão social”, que acometem os 

refugiados (assim como atingi os brasileiros), são reconhecidas pelo poder público, 

mas sofrem a incidência de propostas “infantis” e paliativas, de pouco impacto nas 

estruturas do capitalismo. Desse modo, o compartilhamento dessa responsabilidade 

com um setor público não-estatal – leia-se privado – na execução dessa política é a 

tônica. 

Do mesmo modo, a ação da Igreja Católica consiste em uma ajuda social 

paroquial às demandas emergenciais de refugiados, o que é importante afinal a 

assistência ofertada atende a questões urgentes de quem perdeu quase tudo e na 

maioria dos casos chega em território desconhecido apenas com a roupa do corpo e 

poucos documentos. Porém, essa atuação que não é da competência da Igreja não 

combate a miséria, o pauperismo, o desemprego, mas atual de forma residual e 

fragmentária, substituindo a lacuna deixada frente à proteção social pública.  

Devemos enfatizar que o atendimento à população em situação de refúgio tem 

sido relegado a menor importância pelo âmbito público e atribuído às organizações 

da “sociedade civil”. Neste sentido, a política de atendimento à população em 

situação de refúgio na cidade do Rio de Janeiro tem se fundamentado numa rede de 

assistência mínima, emergencial e pontual que remete à fragmentação da “questão 

social” em problemas sociais que são enfrentados como algo externo à relação entre 

capital e trabalho, ou seja, como parte de um conjunto de problemas naturais. 

A atuação do CEIPARM-RJ é tímida, pois se sua função consiste em 

pressionar o poder público na execução de políticas públicas para os refugiados, até o 

momento da presente pesquisa verificou-se que não há o aprimoramento das políticas 

existentes para atender a população refugiada e muito menos há uma política 

estadual ou municipal sendo executada para a população migrante como um todo. A 

articulação do Comitê Estadual vem se limitando a reuniões que visam o 

acompanhamento de alguns casos que chegam ao órgão, emissão de documentos, 

participação em eventos sobre a temática da migração e a execução de um curso de 

português para refugiados no ano de 2016. Logo, no que se refere às políticas 

públicas para os refugiados no Rio de Janeiro, o atraso tem sido perturbador frente às 

demandas explícitas e específicas desse segmento social nesta cidade. 

Mais uma vez, não podemos apartar da reflexão que a atuação da “sociedade 

civil” reduz as questões assistenciais e administrativas mais urgentes dos refugiados, 
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contudo, não é suficiente para provocar a independência dos mesmos, pois passa 

longe da raiz desses problemas que se apresentam de forma urgente. 

Para empreendermos essa análise, identificamos que no Rio de Janeiro a 

referência de instituição para a população em situação de refúgio é o Programa de 

Atendimento a Refugiados e Solicitantes de Refúgio – PARES Cáritas RJ, que atua 

na prestação de assistência direta ao refugiado e solicitante de refúgio, oferecendo 

doações ao grupo, promovendo serviços de atenção a demandas específicas, através 

de projetos de integração local, além de repassar uma bolsa-auxílio financeira do 

ACNUR, que vale destacar que é insuficiente e não abarca a todos os atendidos pela 

instituição.  

Observamos que apesar da Cáritas RJ ser referência no atendimento à 

população refugiada e assumir a responsabilidade de orientar, encaminhar aos 

serviços e acompanhar esse solicitante de refúgio ou o já refugiado, o seu trabalho 

ainda hoje está intrínseco a forma com a qual sua organização se estruturou no 

período da ditadura militar, de forma bastante concentrada.  

Apesar das atividades importantes executadas pelo PARES Cáritas RJ não 

devemos nos isentar de outra crítica muito particular que corresponde ao fato das 

informações sobre a questão do refúgio no Rio de Janeiro estarem centralizadas 

nessa instituição. Essa centralização das informações e de dados sobre o refúgio na 

cidade que se somam a concentração do atendimento a população em situação de 

refúgio nesta cidade, refletem que sua parceria com o ACNUR e com o Governo 

brasileiro tem sobrecarregado sua atuação que expressa à responsabilização das 

funções exercidas frente ao atendimento aos refugiados. Isso faz da Cáritas a 

referência na cidade do Rio de Janeiro sobre o atendimento ao refugiado, até quando 

tentamos conhecer um pouco mais sobre o abrigo “Casa do Refugiado” localizado 

em Botafogo nas dependências da Igreja São João Batista da Lagoa, e fomos 

direcionados para a Cáritas para obter informações mais detalhadas do abrigo. 

E, por isso, se legitima a construção de um sistema de “proteção social” ao 

refugiado mantido pela sociedade civil que assume a função de planejar, orientar, 

coordenar e executar as ações para a atenção à população em situação de refúgio. 

De modo geral, casos de racismo, xenofobia, trabalho análogo à escravidão, 

inserção ao mercado de trabalho com vínculos precários, a atuação pontual das 

organizações da “sociedade civil”, o racismo institucionalizado e a violação do 

“direito à cidade”, também fazem parte das inúmeras barreiras para a adaptação 
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nesse novo local que tem uma parca política de atendimento à população em situação 

de refúgio na cidade do Rio de Janeiro. 

Com tais argumentos é patente afirmar que o discurso de “Brasil país 

acolhedor” ou “Rio de Janeiro de braços abertos para o refugiado” é falso. Os 

obstáculos para a integração deste grupo à sociedade brasileira são recorrentes desde 

a dificuldade em falar o idioma do país, até a discriminação por parte dos 

empresários na contratação desses trabalhadores no mercado de trabalho, sendo 

comum refugiados que possuem qualificações e nível superior de ensino estarem 

submetidos à trabalhos que não valorizam sua mão de obra, com longas jornadas e 

em condições precárias. 

Em suma, percebemos, que o empenho de organizações da “sociedade civil” 

no atendimento das necessidades daqueles que buscam no Brasil a proteção contra as 

violações de direitos do seu Estado Nação, não é suficiente para subsidiar mudanças 

no aspecto social dos refugiados no país, pois as políticas existentes e os programas 

baseados na filantropia e nas ações humanitárias das instituições sociais não são 

capazes de integrá-los socialmente de forma lato sensu, mas subsidiam a 

ressignificação de direitos em ajuda, avançando cada vez mais no neoliberalismo. 

Neste sentido avalia-se que o momento atual de assistência ao refugiado 

apresenta uma clara retomada do viés conservador no trato das sequelas da “questão 

social” (IAMAMOTO, 2001; NETTO, 2001). O assistencialismo da proteção social 

tem sido a bancarrota do sistema nesses tempos com graves custos às políticas 

sociais que em tese deveriam atender às demandas dos brasileiros e refugiados que 

aqui estão.  

Por todos os motivos elencados e analisados neste trabalho, o Brasil está 

longe de ser um país acolhedor. 

Portanto, o desafio para a proteção social dos refugiados nesse território é 

enorme e está posto, e somente a luta cotidiana no campo de tensões da política de 

atendimento ao refugiado na cidade do Rio de Janeiro pode alterar o quadro vigente. 

Não obstante, a classe trabalhadora tem como tarefa a construção de uma nova 

ordem social tendo no socialismo a alternativa para romper com os grilhões do 

capitalismo dependente e do padrão compósito de hegemonia a ele associado. 

Entretanto, ainda na ordem burguesa, as estratégias sejam de construção de 

políticas públicas para os refugiados que possuem demandas sociais específicas 

marcadas pelos traumas de guerras, perseguições e etc.; seja o aprimoramento das 
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políticas já existentes para a inserção dos refugiados, devem orientar o exercício dos 

gestores públicos e dos profissionais que atuam na ponta do atendimento a esses 

refugiados.   

É importante destacarmos que o trabalho apresentou dados de 2010 a 2016 

sobre a conjuntura mundial o que inclui a questão relativa ao refúgio no Brasil e no 

mundo. Desta forma, esta pesquisa não pretende esgotar-se nesta dissertação, afinal, 

interpretamos que o aumento factual das condições que provocam o refúgio, leva-nos 

a compreender que esse tema prescinde da continuidade de estudos que se dediquem 

a desvelar esse tema de extrema relevância em tempos de barbarização da vida 

humana. 

Isto posto, a partir daqui, muitas outras indagações e elementos surgiram e 

podem ser trabalhados posteriormente, como: a atuação do Assistente Social junto a 

população refugiada; mapeamento das atividades desenvolvidas por cada instituição 

levantada no mapeamento que realizamos e que encontra-se na apêndice desse 

trabalho; a análise dos dados sobre o refúgio no Brasil a partir do ano de 2017, a fim 

de identificar o novo perfil de solicitantes de refúgio e refugiados no país; as disputas 

e cobranças entre os novos atores que surgem nesse campo de atuação; entre outros.  

Neste sentido, a presente discussão, que não se esgota neste trabalho, 

apresenta-se como uma reflexão de um tema candente nos dias atuais e que exige de 

toda academia reflexões e propostas de mudanças. 

Por fim, concluímos essa dissertação com a clareza de que qualquer caminho 

que seja escolhido para a real proteção do refugiado nesse território, requer que não 

percamos de vista o horizonte da luta coletiva por uma sociedade emancipada 

humanamente, onde haja a “liberdade de migrar, mas não de fazer emigrar”, como 

dizia Scalabrini. Ademais, reconhecemos os refugiados enquanto classe trabalhadora, 

e que diante desse cenário de barbárie, a revolução contra a ordem empreendida por 

toda essa classe é uma tarefa urgente. 
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ANEXO 

 

Se Os Tubarões Fossem Homens 

Bertold Brecht 

Se os tubarões fossem homens, eles fariam construir resistentes caixas do mar 

Para os peixes pequenos com todos os tipos de alimentos dentro 

Tanto vegetais, quanto animais 

Eles cuidariam para que as caixas tivessem água sempre renovada 

E adotariam todas as providências sanitárias 

Cabíveis se por exemplo um peixe pequeno ferisse a barbatana 

Imediatamente ele faria uma atadura a fim que não morressem antes do tempo 

Para que os peixes pequenos não ficassem tristonhos 

Eles dariam cá e lá uma festa aquática 

Pois os peixes alegres tem gosto melhor que os tristonhos 

Naturalmente também haveria escolas nas grandes caixas 

Nessas aulas os peixes pequenos aprenderiam 

Como nadar para a garganta dos tubarões 

Eles aprenderiam, por exemplo a usar a geografia 

A fim de encontrar os grandes tubarões, deitados preguiçosamente por aí 

Aula principal seria naturalmente a formação moral dos peixes pequenos 

Eles seriam ensinados de que o ato mais grandioso e mais belo 

É o sacrifício alegre de um peixe pequeno 

E que todos eles deveriam acreditar nos tubarões 

Sobretudo quando esses dizem que velam pelo belo futuro dos peixes pequenos 

Se cismaria nos peixes pequenos que esse futuro 

Só estaria garantido se aprendessem a obediência 

Antes de tudo os peixes pequenos deveriam guardar-se 

Antes de qualquer inclinação baixa, materialista, egoísta e marxista 

E denunciaria imediatamente aos tubarões se qualquer deles 

Manifestasse essas inclinações 

Se os tubarões fossem homens, eles naturalmente fariam guerra entre sí 

A fim de conquistar caixas de peixes e peixes pequenos estrangeiros 

As guerras seriam conduzidas pelos seus próprios peixes pequenos 

Eles ensinariam os peixes pequenos que entre eles 

Os peixes pequenos de outros tubarões existem gigantescas diferenças 

Eles anunciariam que os peixes pequenos são reconhecidamente mudos 

E calam nas mais diferentes línguas, sendo assim impossível que entendam um ao 

outro 

Cada peixe pequeno que na guerra matasse alguns peixes pequenos inimigos 

Da outra língua silenciosos, seria condecorado 

Com uma pequena ordem das algas e receberia o título de herói 

Se os tubarões fossem homens, haveria entre eles naturalmente também uma arte 

Havia belos quadros, nos quais os dentes dos tubarões seriam pintados em vistosas 

cores 

E suas gargantas seriam representadas como inocentes parques de recreio 

Nos quais se poderia brincar magnificamente 

Os teatros do fundo do mar mostrariam como os valorosos peixes pequenos 
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Nadam entusiasmados para as gargantas dos tubarões 

A música seria tão bela, tão bela que os peixes pequenos 

Sob seus acordes, a orquestra na frente entraria em massa 

Para as guelas dos tubarões sonhadores e possuídos pelos mais agradáveis 

pensamentos 

Também haveria uma religião ali 

Se os tubarões fossem homens, ela ensinaria essa religião e só na barriga dos 

tubarões é que começaria verdadeiramente a vida 

Ademais, se os tubarões fossem homens, também acabaria a igualdade que hoje 

existe entre os peixes pequenos, alguns deles obteriam cargos e seriam postos acima 

dos outros 

Os que fossem um pouco maiores poderiam inclusive comer os menores, isso só 

seria agradável aos tubarões pois eles mesmos obteriam assim mais constantemente 

maiores bocados para devorar e os peixes pequenos maiores que deteriam os cargos 

valeriam pela ordem entre os peixes pequenos para que estes chegassem a ser, 

professores, oficiais, engenheiro da construção de caixas e assim por diante 

Conciso e Considerável, só então haveria civilização no mar 

Se os tubarões fossem homens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APÊNDICE 

 

Mapeamento de atores/instituições envolvidas com a temática migratória no Brasil  

 Atores/Instituições Perfil Local 

1 Abraço Cultural ONG Rio de Janeiro 

2 Abrigo Casa Madre Assunta Abrigo Privado São Paulo 

3 Alto Comissariado das Nações Unidas (ACNUR) no Brasil Órgão Internacional Distrito Federal 

4 Ama Haiti ONG Amazonas 

5 Anistia Internacional ONG Rio de Janeiro 

6 Associação Antônio Vieira Associação 

Rio Grande do 

Sul 

7 Associação Brasileira de Estudos Populacionais (ABEP) Associação de pesquisadores São Paulo 

8 Associação Brasileira dos Coreanos Associação São Paulo 

9 Associação Cidade Escola Aprendiz Associação São Paulo 

10 Associação de Residentes Bolivianos Associação São Paulo 

11 Associação de Assistência a Refugiados no Brasil (OASIS) Associação São Paulo 

12 Associação Nacional de Juristas Evangélicos  Associação São Paulo 

13 Casa do Migrante Abrigo Privado São Paulo 

14 Cáritas Diocesana de Rio Branco ONG Acre 

15 Cáritas Brasileira -  Rio de Janeiro ONG Rio de Janeiro 

16 Cáritas Brasileira - São Paulo ONG São Paulo 

17 Cáritas Brasileira -  Brasília ONG Distrito Federal 

18 Casa de Passagem Terra Nova Abrigo Público São Paulo 

19 Casa dos Refugiados - Igreja São João Batista da Lagoa Abrigo Privado Rio de Janeiro 

20 Cátedra Sérgio Vieira de Mello (CSVM) ONG 

Rio Grande do 

Sul 
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21 Comitê Internacional da Cruz Vermelha ONG Rio de Janeiro 

22 

CECRIA - Centro de Referência, Estudos e Ações sobre Crianças 

e Adolescentes 

 Grupo de Pesquisa Distrito Federal 

23 

CEDEPLAR - Centro de Desenvolvimento e Planejamento 

Regional – Universidade Federal de Minas Gerais 
Grupo de Pesquisa Minas Gerais 

24 

CEIPARM-RJ - Comitê Estadual Intersetorial de Políticas em 

Atenção a Refugiados e Migrantes do Rio de Janeiro  
Órgão Público Rio de Janeiro 

25 

CEMI – Centro de Estudos de Migrações Internacionais – 

Unicamp 
Grupo de Pesquisa São Paulo 

26 
Centro de Acolhida ao Migrante 

ONG Goiás 

27 

Centro de Atendimento da Pastoral dos Migrantes (CEAPAM) de 

Foz do Iguaçu 
ONG Paraná 

28 Centro de Atendimento ao Migrante de Caxias do Sul (RS) ONG 

Rio Grande do 

Sul 

29 

Centro de Atendimento a Migrantes Indígenas (CAMIC) na 

Cidade de Boa Vista ONG Roraima 

30 Centro de Apoio ao Imigrante (CAMI) ONG São Paulo 

31 Centro de Defesa dos Direitos Humanos (CDDH) Órgão Público São Paulo 

32 Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante (CDHIC) ONG São Paulo 

33 

Centro de Integração e Cidadania do Imigrante (CIC do 

Imigrante) ONG São Paulo 

34 Centro de Proteção ao Refugiado e Imigrante (CEPRI) Clínica Jurídica Rio de Janeiro 

35 

Centro de Referência e Acolhida para Imigrantes (CRAI) – 

Florianópolis Órgão Público Santa Catarina 

36 

Centro de Referência, Estudos e Ações sobre Crianças e 

Adolescentes (CECRIA) ONG Pernambuco 
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37 

Centro de Referência e Acolhida para Imigrantes (CRAI) – Porto 

Alegre Órgão Público 

Rio Grande do 

Sul 

38 

Centro de Referência e Acolhida para Imigrantes (CRAI) – São 

Paulo Órgão Público São Paulo 

39 CSEM - Centro Scalabriniano de Estudos Migratórios  ONG Goiás 

40 Coletivo Rede Migração Rio  Coletivo Rio de Janeiro 

41 Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Porto Velho ONG Rondônia 

42 Compassiva ONG São Paulo 

43 Comunidade Assembleia de Deus Betesda Internacional Comunidade  Rio de Janeiro 

44 Comunidade Congolesa no Brasil/RJ Comunidade Rio de Janeiro 

45 CNBB - Conferência Nacional dos Bispos do Brasil  Instituição Confessional Brasília 

46 CNIG - Conselho Nacional de Imigração Órgão Público Brasília 

47 

Cultura e Identidade nas Relações Internacionais – Universidade 

Federal da Paraíba Grupos de Pesquisa Paraíba 

48 DPU - Defensoria Pública da União  Órgão Público Rio de Janeiro 

49 

DIVERSITAS - Núcleo de Estudos das Diversidades, Intolerâncias 

e Conflitos – USP 
Grupo de pesquisa São Paulo 

50 
Estou Refugiado 

ONG São Paulo 

51 

Estudos sobre Migração Internacional – Universidade Vale do Rio 

Doce 
Grupo de Pesquisa Minas Gerais 

52 

Fluxos Migratórios no Mundo Contemporâneo – Universidade 

Federal do Rio de Janeiro 
Grupo de Pesquisa Rio de Janeiro 

53 

GAIRE - Grupo de Assessoria a Imigrantes e Refugiados – 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
Grupo de Pesquisa 

Rio Grande do 

Sul 

54 GEDEP - Grupo de Estudos em Distribuição Espacial da 

População – PUC Minas Gerais Grupo de Pesquisa Minas Gerais 

55 GEIFRON - Grupo de Estudos Interdisciplinar sobre Fronteiras – Grupo de Pesquisa Roraima 
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Universidade Federal de Roraima 

56 GEMA - Grupo de estudos migratórios na Amazônia – UFAM 

(Grupo de Pesquisa) Grupo de Pesquisa Amazonas 

57 GEPPIP - Processos identitários e poder – Universidade 

Federal de Sergipe Grupo de Pesquisa Sergipe 

58 
Grupo de Estudos em Políticas Publicas – PPE – Unicamp Grupo de Pesquisa São Paulo 

59 

Grupo de Pesquisa Mídia, Cultura e Cidadania – UNISINOS Grupo de Pesquisa 

Rio Grande do 

Sul 

60 IKMR – I know my, rights ONG Minas Gerais 

61 IMDH – Instituto Migrações e Direitos Humanos ONG Distrito Federal 

62 Instituto de Reintegração do Refugiado – ADUS ONG São Paulo 

63 Instituto de Estudos da Religião – ISER Instituto de Estudos Rio de Janeiro 

64 

INTERCULT - Núcleo de Pesquisa, Estudos e Orientação 

Intercultural – UNIFESP Grupo de Pesquisa São Paulo 

65 

LABGEF - Laboratório de Relações de Gênero e Família – 

Universidade do Estado de Santa Catarina Grupo de Pesquisa Santa Catarina 

66 LABIMI – Laboratório de Estudos de Imigração - UERJ Grupo de Pesquisa Rio de Janeiro 

67 

LABMIGRAR – Laboratório de Pesquisa de Políticas Públicas, 

Migrações e Refúgio Grupo de Pesquisa Rio de Janeiro 

68 LACOSA - Laboratório de Comunicação Social – UFRJ Grupo de Pesquisa Rio de Janeiro 

69 LACOSA - Laboratório de Comunicação Social - UFRJ Grupo de Pesquisa Rio de Janeiro 

70 LADIH - Laboratório de Direitos Humanos – UFRJ Grupo de Pesquisa Rio de Janeiro 

71 

LAMIGRA – Laboratório de Estudos sobre Migração, Refúgio 

e Apatridia – UFRR Grupo de Pesquisa Roraima 

72 LAR – Levando Amor aos Refugiados ONG Rio de Janeiro 

73 

LEM – Laboratório de Estudos Migratórios – Universidade 

Federal de São Carlos Grupo de Pesquisa São Paulo 
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74 MCTP - Movimento Contra o Tráfico de Pessoas Movimento  São Paulo 

75 Memorial da Imigração e Cultura Japonesa – UFSM Grupo de Pesquisa 

Rio Grande do 

Sul 

76 MJ - Ministério da Justiça  Órgão Público Brasília 

77 

MIGREPI - Grupo de Estudos e Pesquisa em Migrações 

Internacionais – Universidade Federal do ABC (Grupo de 
Pesquisa) Grupo de Pesquisa São Paulo 

78 MPF - Ministério Público Federal  Órgão Público Brasília 

79 MPT - Ministério Público do Trabalho – RJ Órgão Público Rio de Janeiro 

80 Missão Paz ONG São Paulo 

81 
NEMO - Núcleo de Estudos de Mobilidade e Mobilização - 
Universidade Estadual de Maringá Grupo de Pesquisa Minas Gerais 

82 

NEPDA - Núcleo de Estudo e Pesquisa sobre Deslocados 

Ambientais – UEPB Grupo de Pesquisa Paraíba 

83 NEPO - Núcleo de Estudos de População – Unicamp Grupo de Pesquisa São Paulo 

84 

NETP - Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do 

Estado do Ceará Grupo de Pesquisa Ceará 

85 

NIEM - Núcleo Interdisciplinar de Estudos Migratórios – 

UFRJ Grupo de Pesquisa Rio de Janeiro 

86 

NUARES - Núcleo de Apoio aos Refugiados do Espírito Santo 

– (ES) Grupo de Pesquisa Espírito Santo 

87 

Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do Estado de 

Goiás Órgão Público Goiás 

88 Núcleo de Estudos de Gênero PAGU – Unicamp Grupo de Pesquisa Goiás 

89 OB - MIGRA - Observatório das Migrações Internacionais  Grupo de Pesquisa Brasília 

90 O Estrangeiro Grupo de Pesquisa Rio de Janeiro 

91 
OIM - Organização Internacional para as Migrações Órgão Internacional Distrito Federal 

92 OIT – Organização Internacional do Trabalho Órgão Internacional Distrito Federal 

93 Pastoral da Mobilidade Humana de Tabatinga Organização Religiosa Amazonas 

94 Pastoral do Migrante da Arquidiocese de Campo Grande Organização Religiosa Mato Grosso do 

https://www.facebook.com/MPFederal/?fref=mentions
https://www.facebook.com/mpt.br/?fref=mentions
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Sul 

95 Pastoral do Migrante da Diocese de Corumbá Organização Religiosa 

Mato Grosso do 

Sul 

96 Pastoral do Migrante da Arquidiocese de Manaus Organização Religiosa Amazonas 

97 Pastoral do Migrante Organização Religiosa Rio de Janeiro 

98 Pastoral do Migrante Organização Religiosa Goiás 

99 

PARR - Programa de Apoio para a Recolocação dos 

Refugiados  ONG São Paulo 

100 

PPGRI - Programa de Pós-Graduação em Relações 

Internacionais - Universidade Estadual da Paraíba  Grupo de Pesquisa Paraíba 

101 PF - Polícia Federal  Órgão Público Brasília 

102 Posto Avançado de Atendimento Humanizado ao Imigrante Órgão Público São Paulo 

103 Projeto Ponte - Instituto Sedes Sapiente ONG São Paulo 

104 

Projeto Estrangeiras (Instituto Terra, Trabalho e Cidadania – 

ITTC) ONG São Paulo 

105 Projeto Pró-Haiti ONG Amazonas 

106 Rede Brasil de Direitos Humanos Rede 

Rio Grande do 

Norte 

107 Rede Espaços Sem Fronteiras Rede São Paulo 

108 

Rede Um Grito pela Vida - Conferência dos Religiosos do 

Brasil Nacional (CRB) Rede Goiás 

109 

Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Políticas para 

Mulheres e Idosos Órgão Público Rio de Janeiro 

110 Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania (SJCD) Órgão Público São Paulo 

111 

SOISS - Seguridade Social, Organismos Internacionais e 

Serviço Social (LOCUSS/ESS-UFRJ) Grupo de Pesquisa Rio de Janeiro 

112 Só direitos ONG Amazonas 
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113 Todos Contra o Tráfico de Pessoas ONG São Paulo 

114 

UNODC - Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e 

Crimes Órgão Internacional Brasília - DF 

115 

VIOLES – Grupo de Pesquisa sobre Tráfico de Pessoas, 

Violência e Exploração Sexual de Mulheres, Crianças e 

Adolescentes – UnB Grupo de pesquisa Goiás 

116 Viva Rio ONG Rio de Janeiro 

 

 

 

 

 


